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Audi A3
Limousine 1.0 TFSI 115pk Sport Lease Edition
Bouwjaar:

2017 (29 juni 2017)

Massa:

1.160 kg

Max trekgewicht:

1.300 kg

Tellerstand:

143.239 km

Bekleding:

Stof

Carrosserie:

Sedan

Brandstof:

Benzine

Kenteken:

PG-053-S

Transmissie:

Handgeschakeld

Vermogen:

116 PK

€ 16.940,Exterieur
LED koplampen

Lichtmetalen velgen 17"

Parkeer assistent

Parkeersensor achter

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Elektronisch Sper Diﬀerentieel

Sportonderstel

Warmtewerend glas

Infotainment
Navigatiesysteem full map

Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth

Multimedia-voorbereiding

Radio cd speler

Stuurwiel multifunctioneel

WiFi voorbereiding

Interieur
Airco

Sportstoelen

Aluminium interieur afwerking

Armsteun voor

Boordcomputer

Cruise control

Elektrische ramen achter

Elektrische ramen voor

Lederen stuurwiel

Sportstuur

Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk

Stuur verstelbaar

Voorstoelen in hoogte verstelbaar

Milieu
Start/stop systeem

Veiligheid
Airbag(s) hoofd achter

Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) knie

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Anti Blokkeer Systeem

Anti doorSlip Regeling

Bandenspanningscontrolesysteem

Elektronisch Stabiliteits Programma

Overige
Achteropkomend verkeer waarschuwing

Connected services

Apk t/m 15-07-2023, de eerstvolgende beurt dient bij 175.000 kilometer te worden uitgevoerd.
Uw nieuwe auto staat klaar voor vertrek. Stap gerust in, deze Audi A3 Limousine heeft 143.239 kilometer gelopen en is van het bouwjaar 2017. Hij
heeft een benzinemotor en een handgeschakelde zesversnellingsbak. Ziet er goed uit, die sportstoelen. Maar waar het om gaat, is de solide zit
onder alle omstandigheden. U wordt in deze auto ook getrakteerd op 17 inch lichtmetalen velgen, sportonderstel, warmtewerend glas, elektrisch
bedienbare ramen achter en elektrisch verstelde en verwarmde buitenspiegels.
Dankzij het audiosysteem met bluetooth audiostreaming kunt u muziek draadloos afspelen van af uw telefoon. Met de aanwezige airconditioning
bepaalt u zelf het binnenklimaat. De kans op een kop-staart botsing wordt sterk gereduceerd door het systeem van achteropkomend verkeer
waarschuwing. Inparkeren en uitparkeren kost geen enkele moeite dankzij de parkeersensoren. De cruise control betekent gemak, comfort en
zuinig rijden. En deze auto heeft ook verstelbaar stuur, boordcomputer en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening als standaard
uitrusting.
De intelligente veiligheidssystemen in deze auto waken continu over uw veiligheid.

