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Audi A3
Limousine 1.4 TFSi 140 Pk Pro Line
Bouwjaar:

2013 (8 november 2013)

Massa:

1.215 kg

Max trekgewicht:

1.500 kg

Tellerstand:

147.479 km

Bekleding:

Stof

Carrosserie:

Sedan

Brandstof:

Benzine

Kenteken:

9-SNK-35

Transmissie:

Handgeschakeld

Vermogen:

140 PK

€ 14.450,Exterieur
Lichtmetalen velgen 17 inch

Privacyglass

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Bumpers in carrosseriekleur

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Chroomlijsten rondom

Getint glas

Handgrepen in carrosseriekleur

Metaalkleur

Trekhaak (meerprijs van 595,- euro)

Infotainment
Navigatie

Navigatie

Radio CD/MP3 speler

Bluetooth systeem

Multimedia-voorbereiding

Originele Audio

Interieur
Airco

Multifunctioneel stuurwiel

Aluminium interieur afwerking

Armsteun voor

Boordcomputer

Cruise control

Elektrische ramen achter

Elektrische ramen voor

Hoogte Verstelling Stoel

Lederen stuurwiel

Stuurbekrachtiging

Stuur verstelbaar

Voorstoelen in hoogte verstelbaar

Veiligheid
Airbag(s) hoofd achter

Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Anti Blokkeer Systeem

Bandenspanningscontrolesysteem

Derde remlicht

ESP

Isoﬁx

Deze sportieve en complete Audi A3 Limousine is nieuw geleverd door Audi Dealer van Mossel in Waalwijk. De auto is keurig en volgens schema
onderhouden. De laatste onderhoudsservice is recent uitgevoerd op kilometerstand 140.721. De APK is geldig tot en met 21-11-2021. Hiermee
bieden wij de auto rijklaar aan inclusief 6 maanden landelijke garantie. Als u gaat voor kwaliteit zonder compromis, dan is deze Audi A3 Limousine
een auto voor u. Bij de uitrusting van deze auto horen onder meer 17 inch lichtmetalen velgen, donker getint glas achter, metallic lak, elektrisch
bedienbare ramen voor en achter, elektrisch verstelde en verwarmde buitenspiegels en armsteun voorin. U kunt tijdens de rit uw ogen steeds op
de weg houden, want het orginele audio installatiesysteem en het met navigatiepakket kunt u bedienen vanaf het stuur. Ja, airconditioning is er
natuurlijk ook in deze auto. Cruise control houdt automatisch de ingestelde snelheid vast. Zo kunt u zich volledig op het verkeer concentreren.
Natuurlijk behoren lederen stuur, hiﬁ-luidsprekers, boordcomputer, isoﬁx-aansluiting en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening ook tot
de uitrusting van deze complete auto. Zoals u mag verwachten van deze Audi A3 Limousine is hij uitgerust met een reeks aan actieve
veiligheidssystemen.

