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Audi Q2
35 TFSI Advanced Edition S-tronic
€ 36.850,-

2022

5.665 KM

Kenmerken
Merk

Audi

Bouwjaar

02-03-2022

Tellerstand

-

Model

Q2

Kleur

Pijlgrijs

Vermogen

150 PK

Type

35 TFSI Advanced
Edition S-tronic

Brandstof

Benzine

Cilinderinhoud

1498 CC

Transmissie

Automaat

Gewicht:

1280 KG

Prijs

€ 36.850,-

Exterieur
Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar, Buitenspiegels in carrosseriekleur, Centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening, Dimlichten automatisch, Elektrisch bedienbare achterklep, Elektronische remkrachtverdeling, Extra getint glas,
Getint glas, Keyless entry, Kleur wit, LED achterlichten, LED dagrijverlichting, LED koplampen, Lichtmetalen velgen 5-spaaks 17",
Metaalkleur, Parkeersensor achter, Parkeersensor voor, Parkeersensor voor, Ruitensproeiers verwarmbaar, Warmtewerend glas

Infotainment
Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth, DAB ontvanger, Multimedia-voorbereiding, Navigatiesysteem full map, Radio, Stuurwiel
multifunctioneel

Interieur
Achterbank in delen neerklapbaar, Airco (automatisch), Armsteun voor, Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar, Boordcomputer,
Cruise control adaptief, Elektrische ramen achter, Elektrische ramen voor, Lederen stuurwiel, Passagiersstoel in hoogte
verstelbaar, Regensensor, Sportstoelen, Sportstuur, Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk, Stuur verstelbaar

Veiligheid
Achteruitrijcamera, Achteruitrijcamera, Airbag(s) hoofd achter, Airbag(s) hoofd voor, Airbag(s) side voor, Airbag bestuurder, Airbag
passagier, Alarm klasse 1(startblokkering), Anti Blokkeer Systeem, Anti doorSlip Regeling, Autonomous Emergency Braking,
Bandenspanningscontrolesysteem, bots waarschuwing systeem, Brake Assist System, Elektronisch Stabiliteits Programma, Hill
hold functie

Overige
Apple Carplay/Android Auto, Assistentie pakket Parking, Connected services, Draadloze telefoonlader, Fabrieksgarantie, Matrix led
koplampen, Volledig digitaal instrumentenpaneel

Opmerkingen
Een Duitse auto. Altijd grondig in techniek, prestaties en klasse. Deze auto heeft maar weinig kilometers gemaakt, de teller staat
op slechts 5665 kilometer. De aandrijving komt voor rekening van een benzinemotor en een automatische transmissie. De
sportstoelen geven u veel zitsteun. De achterklep opent automatisch met een druk op de knop. Handig als u met volle handen
staat. In deze Audi proﬁteert u onder andere ook van: 17 inch lichtmetalen velgen, warmtewerend glas, led-achterlichten, metallic
lak, verwarmde ruitensproeiers, elektrisch bedienbare ramen achter, elektrisch verstelde en verwarmde buitenspiegels, leddagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank.
Voor een storingvrije radio-ontvangst zorgt de ingebouwde dab-ontvanger. Laat u niet aﬂeiden door gerommel aan de
audioknoppen. De audiobediening op het stuur zorgt dat u altijd geconcentreerd blijft. Van A naar B zonder omwegen: altijd uw
eigen full map navigatiesysteem aan boord! Qi is de standaard om uw telefoonaccu zonder snoer weer op 100% te krijgen. Met de
draadloze oplaadmogelijkheid voor telefoons. Muziek vanaf uw telefoon draadloos afspelen via de autoradio? Met connected drive
services heeft u altijd uw favoriete muziek bij de hand. Met automatische airconditioning hoeft u alleen de gewenste temperatuur
in te stellen. Het systeem doet de rest. Nooit meer problemen bij achteruitrijden of inparkeren. De achteruitrijcamera houdt alles in
de gaten! Het drukke verkeer eist onderweg al uw aandacht op. Daarom is het goed dat deze Audi is voorzien van diverse
systemen die u assisteren tijdens de rit. Een automatisch inschakelbare verlichting neemt het waar als het donker wordt of gaat
schemeren, en schakelt dan automatisch de verlichting in. Op dezelfde manier "ziet" de regensensor de eerste spatjes regen en
schakelt dan de ruitenwissers in, en als het harder gaat regenen zet hij de ruitenwissers ook in een snellere stand. Adaptive cruise
control zorgt intussen dat u op veilige afstand van uw voorligger blijft. Gemak staat voorop bij deze Audi Q2. Bijvoorbeeld
merkbaar aan de keyless entry. Ook verstelbaar stuur, boordcomputer en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
horen tot de voorzieningen op deze auto.
Geavanceerde technische systemen houden tijdens elke rit het verkeer in de gaten en reageren op potentieel gevaarlijke situaties.
In een noodsituatie waarschuwt forward collision warning bij een dreigende aanrijding met een voorligger.
Natuurlijk wordt deze auto geleverd met Bovag Garantie. Probeer deze auto uit en maak een proefrit. We zetten 'm graag voor u
klaar!

