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Audi A4
Avant 1.8 TFSi 170PK Automaat
Bouwjaar:

2015 (3 november 2015)

Massa:

1.505 kg

Max trekgewicht:

1.500 kg

Tellerstand:

132.965 km

Bekleding:

Stof

Carrosserie:

Stationwagon

Brandstof:

Benzine

Kenteken:

HH641D

Transmissie:

Automaat

Vermogen:

170 PK

€ 17.750,Exterieur
Lichtmetalen velgen 17"

Metallic lak

Parkeersensor achter

Afdekhoes

bi-xenon koplampen

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Bumpers in carrosseriekleur

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Chroomlijsten rondom

Dakrails

Dakspoiler

Dimlichten automatisch

Dubbele uitlaat

Elektronische remkrachtverdeling

koplampreiniging

LED achterlichten

Mistlampen voor

mistlampen voor

Ruitensproeiers verwarmbaar

Trekhaak (meerprijs € 595,-)

Infotainment
Audio-navigatie full map

Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth

Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth

Aux IN

Bluetooth audio streaming

Bluetooth carkit

Radio cd mp3 speler

Speakers

Stuurwiel multifunctioneel

USB Aansluiting

Voicecontrol

Interieur
Airco (automatisch)

Cruise control

12Volt aansluiting

12Volt aansluiting

Achterbank neerklapbaar

Aluminium interieur afwerking

Armsteun achter

Armsteun voor

Bagage-afdekhoes

Bagage-afdekhoes

Bagage-scheidingsnet

Bestuurderstoel in hoogte verstelbaar

Boordcomputer

Centrale deurvergrendeling op afstandbediening

Deelbare achterbank

Elektrische ramen voor en achter

Hoofdsteunen achter

ISOﬁx

Lederen stuurwiel

Lichtsensor

Multifunctioneel stuurwiel

Passagiersstoel in hoogte verstelbaar

Regensensor

Stuur bekleed met leder

Stuurbekrachtiging

Stuur verstelbaar

Stuurwielbediening Audio

Zonnerollo's in achterdeuren

Milieu
Start/stop systeem

Veiligheid
Xenon koplampen adaptief

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 3

Anti Blokkeer Systeem

Anti doorSlip Regeling

Derde remlicht

Elektronisch Stabiliteits Programma

Hill hold functie

ISOFIX achterbank

ISOFIX passagiersstoel

LED dagrijverlichting

Vermoeidheids herkenning

Overige
Connect-pakket

Onderhoudshistorie aanwezig

Origineel Nederlandse auto

BTW verrekenbaar (21%)

U zou het soms bijna vergeten, maar Audi heeft deze achtste generatie A4 geleverd in tal van bijzonder mooie exterieurkleuren, zoals de Scuba
Blue Metallic als op dit exemplaar. Het geeft de Audi een bijzonder chique voorkomen, die compleet wordt gemaakt met de mooie 5-spaaks 17
inch lichtmetalen velgen en de chromen lijsten rondom. Dit exemplaar wordt aangedreven door een 1798cc sterke benzinemotor welke een
vermogen levert van 170pk en 320nm koppel. Dit riante vermogen wordt op de weg gebracht door Audi’s ﬁjne 8-traps Multitronic automaat. De
aandrijﬂijn doet zijn werk in alle rust, maar heeft altijd ruim voldoende vermogen over, die met speels gemak kan worden aangesproken door de
automaat in de Sport stand te zetten.
Deze A4 Avant is afkomstig van de eerste zakelijke eigenaar. De auto is nieuw geleverd op 9 november 2015 door de Audi fabrieksdealer te
Ingolstadt (klanten fabrieksaﬂevering) en door de jaren heen keurig en volgens schema onderhouden. De laatste onderhoudsservice is uitgevoerd
bij 126.043 kilometer. De volgende onderhoudsservice dient pas bij 156.023 kilometer te worden uitgevoerd. De APK is geldig tot 30 augustus
2021. Hiermee bieden wij de Audi rijklaar aan inclusief 6 maanden landelijke garantie. Tevens is bij zakelijke aanschaf de BTW verrekenbaar.
Deze praktische Avant is voorzien van een aantal ﬁjne opties, denk hierbij aan bi-xenon koplampen met koplampreinigingsinstallatie, LED
achterlichten, automatisch geregelde airconditioning, cruise control, lichtsensor, regensensor, full map Audi MMI navigatiesysteem met bluetooth
autotelefoon en audio streaming, parkeersensoren aan de achterzijde, multifunctioneel lederen stuurwiel, start en stop systeem, elektrisch
bedienbare ramen en buitenspiegels, ISOFIX aansluitingen op de achterbank, zonnerollo’s achterin, bestuurdersstoel en passagiersstoel in hoogte
verstelbaar, 17 inch lichtmetalen velgen, front airbags, side airbags, ABS, vermoeidheidsherkenning, alarm klasse 3 enz…
Bij deze bijzonder mooie Audi is de originele boordmap aanwezig met daarin de bijbehorende instructieboekjes, digitale onderhoudshistorie, 2
sleutels op afstandbediening en NAP certiﬁcaat. De prijs is inclusief 6 maanden landelijke garantie. De BTW is bij zakelijke aanschaf verrekenbaar.

