DK Cars Aps

Audi A3 · 2,0 · TDi 150 Sport S-tr.

bil · der er under klargøring eller måske netop er solgt. Vi afsætter god tid
adresse - Vi leverer også gerne på øerne efter aftale
Motor

Pris: 289.990,Ydelse

Volume: 2,0
Cylinder: 4

Effekt: 150 HK.

Type:

Antal ventiler: 16

Modelår:

Moment: 340

Transmission
Forhjulstræk

PersonvognGear: Automatg

Topfart: 224 ktm/t.

2018
0-100 km/t.: 8,10
sek.

1. indreg:

09/2017

Kilometer:

52.000 km.

*Forbehold for
indtastnings og beregningsfejl.
Brændstof:
Diesel

Farve:

Sort

Antal døre:

4

Et stk velkørende Audi A3 2.0 S-tronic Limo i den stærke 2.0 TDI. Udstyret er smukt sammensat · hvor der ikke er gået på kompromis.
Udover det overrasker pladsen i bagagerummet de fleste med den brede bagklap · en bil der overrasker i sin kompakte størrelse.
Modellen er endda med splitbagsæde · så bagagerums kapaciteten udvides markant · Bilen er fuld vedligeholdt med aut service frem
til i dag Virkelig en flot bil både mht farve og linjer. HIGHLIGHTS ✔️ Adaptiv Fartpilot ✔️ Active Lane Assistent ✔️ BI-Xenon Plus Med

LED Kørelys ✔️ Sportssæder ✔️ Assistentpakke ✔️ Businesspakke ✔️ Comfort pakke ✔️ Apple Carplay - Android Auto ✔️ Navigati
via AppleCarplay / Android Auto ✔️ Bluetooth Pakke Med Streaming Af Musik ✔️ Lys&Regnsensor ✔️ Audi Drive Select ✔️ Audi Pre

Sense Basic ✔️ 17" originale alufælge ✔️ Parkeringssensor for og bag med akustisk advarsel og selektiv visning ✔️ 2 Zonet Klima ✔️ 3
Egret Læder Multifunktionsrat ✔️ 22.7 Kml 1910 1/2 1500kr Vægt afgift ✔️ Fuld Aut Service ✔️ 1600Kg med bremser ALM
UDSTYRSLISTE aut. · 17" alufælge · 2 zone klima · fjernb. c.lås · parkeringssensor · kørecomputer · infocenter · startspærre · auto.
nedbl. bakspejl · udv. temp. måler · regnsensor · sædevarme · højdejust. forsæde · 4x el-ruder · el-spejle · adaptiv fartpilot · automatisk
start/stop · dæktryksmåler · cd/radio · radio med cd-boks · navigation · multifunktionsrat · håndfrit til mobil · bluetooth · android auto ·
apple carplay · armlæn · isofix · bagagerumsdækken · kopholder · stofindtræk · splitbagsæde · læderrat · lygtevasker · tågelygter ·
xenonlys · automatisk lys · led forlygter · kurvelys · airbag · abs · antispin · esp · servo · lane assist · automatisk nødbremsesystem ·
hvide blink · indfarvede kofangere · spoiler · tonede ruder · 1 ejer · ikke ryger · service ok ®️ OM OS AKTRAKTIV FINANSIERING
TILBYDES: LÆS MERE PÅ ▶︎ www.DKCars.dk◀︎Vi er medlem af Autobranchen Danmark · din sikkerhed for et godt køb. Mulighed for
en super skarp finansiering på netop denne bil // Ring gerne for spørgsmål - ▶︎ Kig forbi www.DKCars.dk◀︎ Venligst gerne
personlig/telefonisk henvendelse - henvendelse pr. mail besvares kun i begrænset omfang - Ring gerne inden for fremvisning og undgå
at køre forgæves. Der tages forbehold for eventuelle tastefejl i priser og udstyrslister ❗️BEMÆRK❗️ Ring for fremvisning - vi afsætter
god tid til fremvisning og demotur. ved tidsbestilling sikrer vi · at alle får en positiv oplevelse hos DKCars du kører ikke forgæves til en

DK Cars Aps - Niels Bohrs Vej 14 - 8660 Skanderborg Tlf.: (+45) 22152152 - Email: kontakt@dkcars.dk

