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Dorpsstraat 72
5051 CL Goirle

Audi Q3
35 TFSI S edition
€ 51.850,-

2021

10.103 KM

Kenmerken
Merk

Audi

Bouwjaar

09-09-2021

Tellerstand

-

Model

Q3

Kleur

zwart metallic

Vermogen

150 PK

Type

35 TFSI S edition

Brandstof

Benzine

Cilinderinhoud

1498 CC

Prijs

€ 51.850,-

Transmissie

Automaat

Gewicht:

1505 KG

Exterieur
Elektrisch glazen panorama-dak, Getint glas, LED dagrijverlichting, Lichtmetalen velgen 19", Panoramadak, Buitenspiegels
elektrisch verstel- en verwarmbaar, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Dakrails, Dimlichten automatisch, LED
achterlichten, LED koplampen, Parkeersensor achter, Parkeersensor voor, Parkeersensor voor, Warmtewerend glas

Infotainment
Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth, Navigatiesysteem full map + hard disk, Audio installatie, DAB ontvanger, Multimediavoorbereiding, Stuurwiel multifunctioneel, Virtual Dashboard, WiFi voorbereiding

Interieur
Achterbank in delen neerklapbaar, Achterbank verstelbaar, Aluminium interieur afwerking, Armsteun voor, Cruise control,
Electronic climate controle, Elektrische ramen achter, Elektrische ramen voor, Lederen/stof bekleding, Lederen stuurwiel,
Regensensor, S Line interieur, Sportstoelen, Sportstuur, Stuur verstelbaar, Voorstoelen in hoogte verstelbaar

Veiligheid
Airbag(s) hoofd achter, Airbag(s) hoofd voor, Airbag(s) side voor, Airbag bestuurder, Airbag passagier, Alarm klasse
1(startblokkering), Alarmsysteem, Anti Blokkeer Systeem, Autonomous Emergency Braking, Bandenspanningscontrolesysteem,
bots waarschuwing systeem, Elektronisch Stabiliteits Programma, Rijstrooksensor, Verkeersbord detectie

Overige
Apple Carplay/Android Auto, Connected services, Parkeer pakket, S Line exterieur, Volledig digitaal instrumentenpaneel

Opmerkingen
Dankzij hoogwaardige techniek en verschillende veiligheidssystemen, biedt deze Audi Q3 u optimale veiligheid en comfort tijdens
iedere rit. Deze auto wíl gewoon gezien worden: kijk maar naar de sportieve S-Line styling. De aandrijving komt voor rekening van
een benzinemotor en een automatische transmissie. Natuurlijk zijn de sportstoelen super functioneel als het rechterpedaal
ingetrapt wordt. Maar ook voor het uiterlijk doen ze veel! Daglicht valt vrij binnen door het elektrisch bediende glazen panorama
dak. Verder is de Audi uitgerust met: 19 inch lichtmetalen velgen, aluminium dakrailing, warmtewerend glas, S-line sportinterieur,
led-achterlichten, elektrisch bedienbare ramen achter, elektrisch verstelde en verwarmde buitenspiegels, led-dagrijverlichting en
verstelbare achterbank.
Het infotainmentsysteem is niet alleen voorzien van een navigatiesysteem met harde schijf maar ook uitgerust met bluetooth en
dab ontvanger. U verwacht natuurlijk electronic climate control in deze auto, en die is er dan ook. Het hoort bij een intelligente
auto als deze dat hij zelf in staat is om zijn omgeving in de gaten te houden. Dat doet deze Audi niet alleen met een automatisch
inschakelbare verlichting en een regensensor, maar hij beschikt ook over parkeersensoren achter, die u helpen om gemakkelijk in
te parkeren. Een stabiele en comfortabele snelheid houdt u feilloos aan met de cruise control. Deze auto is voorzien van
verstelbaar stuur en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening.
In deze auto zijn verschillende technologieën aanwezig die voor u het verkeer en de omgeving in de gaten houden en die
desnoods ook kunnen remmen of bijsturen. U rijdt ook veiliger omdat deze auto voor u de verkeersborden langs de weg kan lezen.
De belangrijkste borden worden op uw instrumentarium geprojecteerd, zodat u ze niet kunt missen. Veel aanrijdingen bestaan uit
kop-staartbotsingen. De forward collision warning reduceert dat risico aanzienlijk. Veiligheid voorop: sensoren van de lane assist
scannen de rijstrookstrepen en waarschuwen als u onbedoeld over de lijn gaat.
Daarbij wordt deze auto aan u geleverd met BOVAG Garantie. Lijkt deze Audi u wat? Neem dan nu contact op voor een afspraak of
een proefrit!

