Audi S4
Audi S4 - Avant 3.0 TFSi Quattri S Tronic
155474 km
Automatisch
EURO6
CO²: 180 g/km

01-03-2015
Break
2995 CC
Volledig leder

Benzine
5 zitplaatsen
KW: 245 (PK: 333)

Opties:
Achterbank 1/3 - 2/3 | Airconditioning | Armsteun | Automatische klimaatregeling | Cruise Control | Electrische ruiten | Electrische zetelverstelling |
Elektrisch verstelbare buitenspiegels | Elektrische achterklep | Getinte ramen | Lederen stuurwiel | Lendensteun | Lichtsensor | Multifunctioneel
stuur | Navigatiesysteem | Parkeerhulp achter | Regensensor | Start/Stop systeem | Zetelverwarming | Bluetooth | Boordcomputer | CD |
Handsfree | MP3 | Radio | 4x4 | Katalysator | Lichtmetalen velgen | Noodwiel | Schakelpaddles | Spoiler | Sportophanging | Sportpakket |
Sportzetels | Trekhaak | Wassysteem voor koplampen | Zomerbanden | ABS | Airbag bestuurder | Airbag passagier | Alarm | Automatische
Tractie Controle | Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening | Centrale vergrendeling | Dagrijlichten | Electronic Stability Program |
Hoofd airbag | Isofix | LED dagrijverlichting | Mistlampen | Stuurbekrachtiging | Xenon Lichten | Zij-airbags |
Verkoop enkel voor export of aan autohandelaars, wagen heeft een zeer lichte schade aan carter van versnellingsbak (volgens Audi moet
Mechatronic vervangen worden) (FR: Vente uniquement pour export ou marchands voiture,legere degats au carte de la boite automatique) (EN:
Only for export or cardealers, gearbox carter is slightly damaged) (FR: Nur fur export oder händler, fahrzeug hat eine sehre kleine beschädigung
am getriebe unten) 1ste eigenaar, Utopiablauw metallic, leder-alcantara interieur, audi drive select, elektrische kofferopening, afneembare
trekhaak, zwarte dakrailing, shadow look, verwarmde voorzetels, elektrisch inklapbare buitenspiegels, adaptive light, rear seat entertainment
voorbereiding, bluetooth, quattro met sportdifferentieel, navigatiesysteem GPS plus, elektrisch verstelbare voorzetels, privacy glass, 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/b7f9e075-bc41-432f-ba8d1159f9a54e63

17500 EUR

Een financiering is mogelijk via onze partner Credibo.
Opgelet, geld lenen kost ook geld.

