Cock van Buren Auto's
De Geerden 2 | 5334 LE VELDDRIEL | Tel: 0418-639009
Email: Bryan@cvbauto.nl | Website: www.cockvanburenautos.nl

Audi A3 Sportback 1.4 E-TRON PHEV 2X S-LINE
PANO-DAK SPORT-LEER EX-BTW FULL-MAP NAVI
B&O ECC LED LMV18' (GH-503-D)
Bouwjaar
Km. stand
Brandstof
Carrosserie
Kleur
Gewicht
Motor
Transmissie
APK
Wegenbelasting
1e eigenaar
Achterbank neerklapbaar
Airbag bestuurder
Airbag(s) hoofd achter
Airbag(s) side voor
Aluminium interieur afwerking
Armsteun achter
audio installatie
Audio installatie premium
Audio-navigatie full map
Automatische airconditioning 2-zone
met uitgebreide functionaliteit
Bandenspanningscontrolesysteem
bi-xenon adaptief (+koplampreiniging)
Bi-xenon verlichting met LED-dagrijlicht
Boordcomputer (verbruik e.d.)
buitenspiegels elektrisch inklapbaar
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
buitentemperatuurmeter
centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening
comfortstoel(en)
DAB-ontvanger
Dakrails
Electronic climate controle
elektrische ramen achter
elektrische ramen voor en achter
grootlichtassistent
Hill hold-functie
incl boekjes
Isofix kinderzitbevestiging op de
achterbank
koplampen adaptief
LED achterlichten
LED koplampen
lederen stuurwiel
lederen versnellingspook
Licht- en regensensor
Metallic lak

ABS
Afdekking van de bagageruimte
Airbag passagier
Airbag(s) hoofd voor
airco (automatisch)
Anti Blokkeer Systeem
Armsteun voor
Audio installatie
audioinstallatie met CD-speler
audio-navigatie full map + hard disk
Automatische airconditioning
Thermotronic
bestuurdersairbag
Bi-xenon adaptief (+koplampreiniging)
Bluetooth telefoonvoorbereiding
Brake Assist System
Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
buitenspiegels in carrosseriekleur
bumpers en spiegels in car.kleur
Centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening
Cruise control
Dagrijlicht (LED)
Dakspoiler
Electronic Stability Program
Elektrische ramen voor
Elektronisch sperdifferentieel
Halogeen mistlampen
hoofd airbag(s) achter
Interieur voorverwarmingsinstallatie
Isofix-houder voor kinderzitje
koplampreiniging
LED dagrijverlichting
LED-dagrijverlichting
Lederen stuurwiel
Lederen versnellingspook
Lichtmetalen velgen
MMI navigatie plus
multimedia-voorbereiding

Prijs € 15.950,-

2015-05
119.950 km
Hybride (1.5)
Hatchback (5 deurs)
Grijs
1.515 kg
4 cyl. 1.4 (110kW / 151pk)
Automaat 6 versnellingen
Ja (22-05-2021)
€ 102,00 - € 114,00 / € 408,00 - € 45
achterbank in delen neerklapbaar
Airbag bestuurder
Airbag passagier
Airbag(s) knie
Airconditioning volautomatisch comfort
3-zone
Anti Slip Control
Armsteun voor
audio installatie premium
audio-navigatie full map
Automatisch Sper Differentieel
Autotelefoonvoorbereiding met
Bluetooth
bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
bi-xenon koplampen
Boordcomputer
Buitenspiegel elektrisch inklapbaar en
automatisch dimmend
buitenspiegels elektrisch verstel- en
verwarmbaar
Buitenspiegels verwarmbaar
Bumpers en spiegels in de kleur van de
auto
chroom delen exterieur
Cruise control adaptief
dakrails
dealer onderhouden
Elektrisch glazen panorama-dak
Elektrische ramen voor
ESP
Hard disk
hoofd airbag(s) voor
Interieurhemel zwart
keyless entry
Koplampsproeiers
LED koplampen
Lederen bekleding
lederen stuurwiel en versnellingspook
Lendesteunen (verstelbaar)

excl. BTW
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Multifunctioneel stuurwiel met
boordcomputer
nationale autopas
Navigatiesysteem met kleurenscherm
PANORAMADAK
Parkeer-assistent
parkeersensor voor
passagiersairbag
Regensensor
sportief interieur
Sportstoelen
spraakbediening
Startblokkering
stuurwiel multifunctioneel
variable interval ruitenwisser
voorstoelen verwarmd
Warmtewerend glas
zij airbag(s) voor
1e eigenaar

navigatiesysteem full map
Navigatiesysteem Professional
Park distance control
parkeersensor achter
parkeersensor voor en achter
radio CD speler
ruitenwisser achter
Sportonderstel
sportstuur
start/stop systeem
stuur verstelbaar
Stuurwiel multifunctioneel
Voor -en achterbumper in de kleur van
de auto (tevens portierstrips)
Voorstoelen verwarmd
Xenon verlichtingspakket
onderhoudsboekjes aanwezig
100% onderhouden

Lichtmetalen velgen 18"
multifunctioneel lederen stuurwiel
Multimedia-voorbereiding
Navigatie-systeem full map
Oplaadmogelijkheid
Park Distance Controle (PDC)
Parkeersensor achter
Parkeersensor voor en achter
Radio-CD/MP3 speler
schakelmogelijkheid aan stuurwiel
Sportstoelen
Sportstuur
Start/stop systeem
Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
(servotronic) met wieluitslagbeperking
Traction control
Voorstoelen in hoogte verstelbaar
Warmtewerend glas
Xenon-verlichting
dealer onderhouden

