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Audi A3 Sportback 1.4 TFSI Ambition Pro Line plus + DEALER OH/BIXENON/CLIMA/CRUISE CONTROL/PDC
Merk

Audi

Model

A3

Type

Sportback 1.4 TFSI Ambition
Pro Line plus + DEALER
OH/BIXENON/CLIMA/CRUISE
CONTROL/PDC

Bouwjaar

2014

Kilometerstand

45.901 km

Carrosserie

Hatchback

Transmissie

Handgeschakeld

Brandstof

Benzine

€17.950,00
Merk
Audi

Model
A3

Type
Sportback 1.4 TFSI Ambition Pro Line plus + DEALER OH/BIXENON/CLIMA/CRUISE CONTROL/PDC

Transmissie
H

Brandstof
B

Vermogen
125

Bouwjaar
2014

Kilometerstand
45901

Accessoires

• 16" lichtmetalen velgen

• ABS

• Achterbank neerklapbaar

• Airbag(s) hoofd achter

• Airbag(s) hoofd voor

• Airbag(s) knie

• Airbag(s) side voor

• Airbag bestuurder

• Airbag passagier

• Anti Blokkeer Systeem

• Anti Slip Control

• Armsteun voor

• Audio streaming

• Automatisch Sper Differentieel

• Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth

• Bandenspanningscontrolesysteem

• Bi-xenon koplampen (+koplampreiniging)

• Boordcomputer

• Buitenspiegels elektrisch verstelbaar

• Buitenspiegels verwarmbaar

• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

• Cruise control

• Dakrails

• Dakspoiler

• Dimlichten automatisch

• Dual zone Climatronic

• Electronic climate controle

• Electronic Stability Program

• Elektrische ramen achter

• Elektrische ramen voor

• Elektronisch sperdifferentieel

• ESP

• Extra getint glas

• Halogeen mistlampen

• Isofix bevestiging

• LED achterlichten

• Led dagrijverlichting

• Lederen stuurwiel
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• Lederen versnellingspook

• Metallic lak

• Multimedia-voorbereiding

• Parkeersensor voor en achter

• Privacy glas vanaf B-stijl

• Radio-CD/MP3 speler

• Radio CD/MP3 + stuurbed.

• Regensensor

• Rijdynamiek instelbaar

• Sportonderstel

• Sportstoelen

• Start/stop systeem

• Startblokkering

• Stuurwiel multifunctioneel

• Traction control

• Vermoeidheidsherkenning

• Verwarmde voorstoelen

• Voice control

• Voorstoelen in hoogte verstelbaar

• Warmtewerend glas

• Wis-/was installatie voor koplampen

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.
De Audi A3 Sportback is een premium auto in het C-segment en is een kruising tussen een 5 deurs hatchback en een stationwagon.
De auto heeft sportieve lijnen, prima weggedrag, sportief en toch zuinig en heeft een smetteloze afwerking.
Deze uit 2014 afkomstige A3 is voorzien van een 1.4TFSI turbo benzinemotor met 125pk die is gekoppeld aan een handmatige
transmissie met 6 overbrengingen.
Deze combinatie geeft de auto heerlijke vlotte prestaties die zijn gecombineerd aan een beschaafd brandstofverbruik.
Ook de uitrusting is sportief/compleet met onder andere:
Exterieur: Metallic lak, Bi-xenon koplampen, LED dagrijverlichting, mistlampen vóór, lichtsensor, regensensor, 16" lichtmetalen velgen,
bandenspanning controlesysteem, parkeersensoren vóór en achter, privacyglas vanaf de B-stijl, achterspoiler, LED achterlichten,
start/stop systeem, instelbare rijdynamiek, vermoeidheidsherkenning, cruise control, elektrisch verstelbare en verwarmde
buitenspiegels en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening.
Interieur: Elektrische ramen vóór en achter, dual zone climatronic, radio cd/mp3 + stuurbediening, multimedia aansluiting, bluetooth
telefoonfunctie, voice control, audio streaming, boordcomputer, multifunctioneel leder stuurwiel, leder schakelpook, in hoogte
verstelbare en verwarmde sportstoelen, armsteun vóór en Isofix bevestiging voor kinderzitjes.
Kortom een nette en sportieve premium auto met complete uitrusting.
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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