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Audi A4
Avant 1.8 TFSi 120 Pk S-Line
Bouwjaar:

2010 (15 juni 2010)

Massa:

1.445 kg

Max trekgewicht:

1.300 kg

Tellerstand:

162.684 km

Bekleding:

Half leder / stof

Carrosserie:

Stationwagon

Brandstof:

Benzine

Kenteken:

50LRR3

Transmissie:

Handgeschakeld

Vermogen:

120 PK

€ 13.450,Exterieur
Lichtmetalen velgen 18 inch

Xenon verlichting

Achterspoiler

Blanke dakrailing

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Bumpers in carrosseriekleur

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Chroomlijsten rondom

Getint glas

Handgrepen in carrosseriekleur

Metaalkleur

Mistlampen voor

Parkeersensor achter

Sportonderstel

Trekhaak (meerprijs van 595,- euro)

Infotainment
Navigatie

Navigatie

Bluetooth carkit

Multimedia-voorbereiding

Radio CD/MP3 speler

SD kaarthouder voor Mp3

Interieur
Climate Controle

Sportstoelen

Achterbank in delen neerklapbaar

Airco

Aluminium interieur afwerking

Armsteun achter

Armsteun voor

Boordcomputer

Cruise control

Elektrische ramen achter

Elektrische ramen voor

Half lederen interieur

Hoofdsteunen achter

Hoogte Verstelling Stoel

Lederen stuurwiel

Lederen versnellingspook

Multifunctioneel stuurwiel

Regensensor

Stuurbekrachtiging

Stuur verstelbaar

Zwarte Hemelbekleding

Veiligheid
Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Anti Blokkeer Systeem

ESP

Koplampsproeiers

Overige
S Line exterieur

Deze sportieve en complete Audi A4 Avant is nieuw geleverd door Audi Dealer Schueler in Nijkerk. De auto is keurig en volgens schema
onderhouden. Op kilometerstand 152.518 is de oliemodiﬁcatie uitgevoerd, hierbij zijn o.a. de zuigers, zuigerveren en distributieketting vervangen
(zie factuur). De laatste onderhoudsservice is recent uitgevoerd op kilometerstand 162.682 door Autobedrijf Pheifer in Sneek. De APK is geldig tot
en met 03-02-2021. Hiermee bieden wij de auto rijklaar aan inclusief 6 maanden landelijke garantie. Het is niet alleen maar een stoer uiterlijk,
deze Audi A4 Avant biedt ook de sportieve rijkwaliteiten die u zoekt. De S-Line styling accentueert het sportieve karakter van deze Audi. De
sportstoelen houden u en uw bijrijder goed op z’n plek tijdens het accelereren en bij het nemen van scherpe bochten. Xenon verlichting staat borg
voor helderwit licht en een krachtige lichtbundel. De uitmonstering van deze auto wordt gecompleteerd door onder meer 18 inch lichtmetalen
velgen, sportonderstel, aluminium dakrailing, getint glas, zwarte hemelbekleding, led-achterlichten, met elektrisch verstelbare lendesteun,
metallic lak, elektrisch bedienbare ramen voor, elektrisch verstelde en verwarmde buitenspiegels, in delen neerklapbare achterbank en armsteun
voorin. Terwijl het navigatiesysteem de ideale route voor u uitstippelt, geniet u van de kwaliteit van het audiosysteem. De bediening is bovendien
gemakkelijk via knoppen op het stuur of via spraak. De climate control zorgt voor een prettige binnentemperatuur. In de regen hoeft u niet langer
zelf de ruitenwissers in te schakelen. De regensensor zorgt ervoor dat de ruitenwissers altijd op de juiste snelheid werken. Parkeersensoren zijn
een handig hulpmiddel om parkeerschades te voorkomen. Met deze auto bent u ontspannen onderweg dankzij de cruise control. Ook lederen
versnellingspook, lederen sportstuur, hiﬁ-luidsprekers, boordcomputer en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening horen tot de
voorzieningen op deze auto.

