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Audi A5
Coupé 3.2 FSi 265PK Automaat
Bouwjaar:

2008 (11 juli 2008)

Massa:

1.470 kg

Max trekgewicht:

1.700 kg

Tellerstand:

157.825 km

Bekleding:

Leder

Carrosserie:

Coupé

Brandstof:

Benzine

Kenteken:

12GKR6

Transmissie:

Automaat

Vermogen:

266 PK

€ 14.450,Exterieur
bi-xenon koplampen

Lichtmetalen velgen 19 inch

Parkeersensor achter

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Bumpers in carrosseriekleur

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Dimlichten automatisch en regensensor

Elektrisch bedienbare achterklep

Elektronisch Sper Diﬀerentieel

koplampreiniging

Metallic lak

Mistlampen voor

Open dak

Ruitensproeiers verwarmbaar

Sportonderstel

Infotainment
Navigatiesysteem

Audi Concert audiosysteem

Audioinstallatie met cd-speler

Aux IN

Radio cd mp3 speler

Stuurwiel multifunctioneel

Interieur
Lederen bekleding

12Volt aansluiting

12Volt aansluiting

Achterbank in delen neerklapbaar

Airco (automatisch)

Aluminium interieur afwerking

Armsteun achter

Armsteun voor

Bestuurderstoel in hoogte verstelbaar

Boordcomputer

Buitentemperatuurmeter

Centrale deurvergrendeling op afstandbediening

Cruise control

Electronic climate controle

Lederen stuurwiel

Lederen versnellingspook

Lendesteunen (verstelbaar)

Lichtsensor

Multifunctioneel stuurwiel

Passagiersstoel in hoogte verstelbaar

Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk

Voorstoelen verstelbaar en stuurverstelling

Zonnescherm achterruit

Veiligheid
Airbag(s) hoofd achter

Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 3

Anti Blokkeer Systeem

Anti doorSlip Regeling

Elektronisch Stabiliteits Programma

Overige
S Line-pakket

Onderhoudshistorie aanwezig

Origineel Nederlandse auto

Zeer chique en uitermate complete Audi A5 Coupé voorzien van de krachtige en heerlijk klinkende 3.2 FSi V6 motor. De sportieve maar toch
vooral tijdloze coupé lijnen in combinatie met de Ice Silver Metallic exterieurkleur en zeer nette vijfspaaks sportwielen maken van deze A5 een
aantrekkelijke ‘Gran Turismo’ waarmee men uitgerust op de plaats van bestemming kan aankomen. De 265 PK / 330 NM sterke 3.2 FSi V6 motor
is een soepel draaiende krachtbron welke onbelast heer zoemt, echter wanneer het gaspedaal wordt ingetrapt reageert de motor uitermate direct
en gretig en wordt er een stevige huil ten gehore gebracht. Deze origineel Nederlandse A5 werd nieuw geleverd door Audi dealer van Beynum te
Gouda en werd door de jaren heen keurig volgens schema onderhouden. Naast de al rijke standaard uitrusting heeft de eerste eigenaar niet
bezuinigd op mooie opties. Zaken als in leder uitgevoerde sportstoelen, elektrisch te openen glazen panoramadak, bi-xenon verlichting met
koplampreinigingsinstallatie zijn allemaal aanwezig. Daarnaast is de auto uiteraard ook voorzien van: full map navigatiesysteem, bluetooth
autotelefoonvoorbereiding, automatische airconditioning, cruise control, parkeersensoren voor en achter, 19 inch lichtmetalen velgen, front en zij
airbags, enz… Onderhoudshistorie, twee sleutels en Nationale Autopas aanwezig.

