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Audi A1 1.4 TFSI 122PK S-Line + DEALER
OH/PANORAMA/NAVI/CLIMA/PDC/18"LMV/LEDER-STOF
Merk

Audi

Model

A1

Type

1.4 TFSI 122PK S-Line + DEALER
OH/PANORAMA/NAVI/CLIMA/PDC/18"LMV/LEDERSTOF

Bouwjaar

2011

Kilometerstand

116.949 km

Carrosserie

Hatchback

Transmissie

Handgeschakeld

Brandstof

Benzine

€11.950,00
Merk
Audi

Model
A1

Type
1.4 TFSI 122PK S-Line + DEALER
OH/PANORAMA/NAVI/CLIMA/PDC/18"LMV/LEDER-STOF

Transmissie
H

Brandstof
B

Vermogen
122

Bouwjaar
2011

Kilometerstand
116949

Accessoires

• ABS

• Achterspoiler

• Airbag(s) hoofd achter

• Airbag(s) hoofd voor

• Airbag(s) side voor

• Airbag bestuurder

• Airbag passagier

• Airco automatisch

• Anti Blokkeer Systeem

• Anti Slip Control

• Armsteun voor

• Audio-navigatie full map

• Audio streaming

• Automatisch Sper Differentieel

• Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth

• Bocht rijverlichting

• Boordcomputer

• Buitenspiegels elektrisch verstelbaar

• Buitenspiegels elektronisch verstelbaar

• Buitenspiegels verwarmbaar

• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

• Climatronic

• Dagrijverlichting

• Dimlichten automatisch

• Electronic Stability Program

• Elektrische ramen voor

• Elektrisch glazen panorama-dak

• Elektronisch sperdifferentieel

• ESP

• Extra getint glas

• Halogeen mistlampen

• Isofix bevestiging

• LED achterlichten

• Lederen/stof bekleding

• Lederen stuurwiel

• Lederen versnellingspook

• Lichtmetalen velgen 18"

• Metallic lak

• Multimedia-voorbereiding

• Parkeersensor achter

• Privacy glas vanaf B-stijl

• Radio-CD/MP3 speler
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• Radio CD/MP3 + stuurbed.

• Sportonderstel

• Sportstoelen

• Sportstuur

• Start/stop systeem

• Startblokkering

• Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk

• Stuurwiel multifunctioneel

• Subwoofer

• Traction control

• Voice control

• Voorstoelen hoogte verst

• Voorstoelen verwarmd

Opmerkingen
Auto wordt afgeleverd met nieuwe apk, afleverbeurt
en standaard 3 maanden garantie.
Of anders in overleg.
Wij rekenen geen afleverkosten en inruil is bij ons mogelijk.
Ook het maken van een proefrit is geen probleem.
Graag voor bezichtiging een afspraak maken.
Dan weet u zeker dat de auto nog beschikbaar is en er iemand van de verkoop aanwezig is om u te woord te staan.
Het gaat hier om een nette, dealer onderhouden auto.
Onderhoudshistorie evenals 2 sleutels zijn bij de auto aanwezig.
De Audi A1 is een compacte auto met moderne vormgeving, is vlot en zuinig en heeft een volwassen gevoel voor zijn klasse.
Aan alles is te zien en voelen dat het hier om een premium auto gaat.
Zo ook deze uit 2015 afkomstige A1 die is voorzien van een 1.4TSI turbo benzinemotor met 122pk en is gekoppeld aan een
handmatige transmissie met 6 overbrengingen.
Deze combinatie geeft de auto vlotte prestaties gecombineerd met een beschaafd brandstofverbruik.
De auto is Af-fabriek S-Line uitgevoerd en is zéér compleet uitgerust met als opvallende opties een elektrisch glazen panoramadak,
sportonderstel, 18" lichtmetalen velgen, parkeersensoren, full map navigatie, bluetooth telefoonfunctie, subwoofer, sportinterieur,
verwarmde stoelen en leder/stof interieur.
Kortom een schitterende, sportieve en compleet uitgeruste, premium auto, dealer onderhouden en voorzien van de 122PK sterke
1.4TSI turbo benzinemotor.
Hoewel aan de informatie van deze advertentie de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen wij van Frank Oomen auto's niet
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuiste informatie in de advertentie van welke aard dan ook.
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