Audi A7
Sportback 3.0 TDI S Tronic Leder Navi LED Camera
96243 km
Automatisch
EURO6
CO²: 114 g/km

26-02-2016
Berline
2967 CC
Volledig leder

Diesel
4 zitplaatsen
KW: 155 (PK: 211)

Opties:
Airconditioning | Achterbank 1/3 - 2/3 | Lederen stuurwiel | Navigatiesysteem | Regensensor | Electrische ruiten | Parkeerhulp achter | Cruise
Control | Elektrisch verstelbare buitenspiegels | Automatische klimaatregeling, 4 zones | Parkeerhulp met camera | Armsteun | Lichtsensor |
Multifunctioneel stuur | Elektrische achterklep | Getinte ramen | Zetelverwarming | Start/Stop systeem | Parkeerhulp automatisch | Parkeerhulp
voor | Boordcomputer | MP3 | Handsfree | Bluetooth | Sound system | Radio | CD | Binnenspiegel automatisch dimmend | Spoiler | Wassysteem
voor koplampen | Lichtmetalen velgen | Schakelpaddles | Stuurbekrachtiging | Adaptieve Cruise Control | LED dagrijverlichting | Airbag passagier
| Isofix | Hoofd airbag | LED verlichting | ABS | Electronic Stability Program | Alarm | Airbag bestuurder | Automatische Tractie Controle | Centrale
deurvergrendeling met afstandsbediening | Zij-airbags |
EURO6 Motor, CO2 uitstoot 114 g/km, adaptieve cruise control, elektrische kofferopening, verwarmde voorzetels, Bose sound system, xenon
koplampen, GPS navigatiesysteem, beige lederen interieur, automatische klimaatregeling met 4 zonen regeling, elektrisch inklapbare
buitenspiegels, bluetooth, regen- en lichtsensor, schakelpaddels, parkeersysteem, achteruitrijcamera, 1ste eigenaar + onderhoudshistoriek,
inclusief technische keuring voor verkoop, diagnoseverslag, carpass kilometercertificaat en 12 maanden wettelijke waarborg volgens contract.
Mogelijkheid tot aankoop van een garantie-uitbreiding tot 24 maanden! Overname van uw huidige wagen en financieringsaanvraag zijn mogelijk
(opgelet: geld lenen kost ook geld). Voor onze volledige stocklijst en bedrijfsgegevens kan u terecht op onze website www.vandessel.com .
Adres: Krijgsbaan 51, 2640 Mortsel, Openingsuren: Maandag-Vrijdag : 9u-18u, Zaterdag: 10u-16u, Zondagen en feestdagen gesloten,
https://public.car-pass.be/vhr/7865697e-3614-4de0-a2cb-ad96aac57537

28990 EURBTW aftrekbaar; incl 21% BTW
Prijs excl BTW: € 23958.68 Een financiering is mogelijk via onze partner Credibo.
Opgelet, geld lenen kost ook geld.

