Audi A3 · 1,4 · e-tron Sport SB S-tr.

Pris: 299.900,Type:

Personvogn

Modelår:

2018

1. indreg:

09/2017

Kilometer:

22.000 km.

Brændstof:

Benzin

Farve:

Gråmetal

Antal døre:

5

COVID-19 restriktioner: For nuværende kan vi ikke modtage kunder i forretningen pga corona restriktioner. Fremvisning og prøvekørsel
med henblik på køb · er dog tilladt i et begrænset omfang · såfremt det foregår udenfor forretningens område. I bedes derfor kontakte
os for en aftale. Kontakt os: Telefon: 7174 7373 Mail: salg@sbbiler.dk
___________________________________________________________________________________________ Monsungråmetal
A3èr i veludstyret Hybrid / E-Tron version; Highlights af det lækre udstyr; - MATRIX LED-forlygter - LED baglygter m. dynamisk blink Audi Navigation - Fjernlysassistent - Audi Sound System - 17" Audi Alufælge - Advanced Key System - Digitalt Cockpit - Driver
Assistance System; (Adaptiv Cruise Control m. stop&go · kø-assistent · Side Assist og aktiv Lane Assist m.m.) - Audi Pre Sense Sportssæder - Sort roof liner (loftbeklædning) - Original Svingbart træk (1400 Kg) Mere lækkert udstyr som; 6 Trins S-Tronic Autgear ·
2 zone klima · parkeringssensor (bag) m Kamera · parkeringssensor (for) · infocenter · auto. nedbl. bakspejl · udv. temp. måler ·
regnsensor · sædevarme · højdejust. forsæder · el-klapbare sidespejle m. varme · nøglefri adgang/start · automatisk start/stop ·
elektrisk parkeringsbremse · usb tilslutning · aux tilslutning · armlæn · isofix · splitbagsæde · læderrat · sportssæder · ( MATRIX ) fuld
led forlygter · led kørelys · kurvelys · fjernlysassistent · automatisk lys · vognbaneassistent · automatisk nødbremsesystem ·
mørktonede ruder i bag · DAB radio · blindvinkelsassistent via Pre Sense Øvrigt; 1 ejer · ikke ryger · nysynet 22-12-2020 · Alle service
ved Audi · EURO 6 miljønorm Leveres med en omfattende brugtbilsattest fra uvildig 3-part · prisen er inklusiv leverings omkostninger
men eksklusiv nummerplader Kr. 1.480 12 eller 24 måneders landsdækkende CarGarantie kan tilkøbes mod merpris - for yderligere
information kontakt salgsafdelingen eller læs mere på www.sbbiler.dk
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Volume: 1,4

Effekt: 204 HK.

Forhjulstræk

Længde: 431 cm.

Cylinder: 4

Moment: 250

Gear: Automatgear

Bredde: 179 cm.

Antal ventiler: 16

Topfart: 222 ktm/t.

Højde: 143 cm

Økonomi
Tank: 50 l.
Km/l: 33,8 l.
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0-100 km/t.: 7,6 sek.

Vægt: 1.515 kg.

Ejerafgift:
DKK 860
Produktionsår:
-

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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