Audi e-tron 55 Advanced quattro
Modelår 2020, 5.000 km.

Pris Ring

Audi Approved Plus ID: 755-DFlex-23207681

Om bilen
Det viste tilbud er inkl. 2 års serviceaftale, mobilitetsservice
samt garanti op til 40.000 km.
* FLEX-ERHVERVS-LEASING:
* Månedlig leasingydelse kr. 4.977,* Løbetid 12 måneder
* Førstegangsydelse kr. 150.367- (Indeholder
kontraktoprettelse, omkostninger til tracker,
leveringsomkostninger, nummerplader og afskrivning)
* Restværdi kr. 537.600,- ekskl. moms
* Alle beløb ekskl. moms.
* FLEX-PRIVAT-LEASING:
* Månedlig leasingydelse kr. 6.222,* Løbetid 12 måneder
* Førstegangsydelse kr. 187.664,- (Indeholder
kontraktoprettelse, omkostninger til tracker,
leveringsomkostninger, nummerplader og afskrivning)
* Restværdi kr. 537.600,- eksl. moms ex. afgift
* Alle beløb inkl. moms.
Ring for besigtigelse, Mythossort metallak, Matrix LED
forlygter med dynamiske blinklys, Navigation Plus med audi
connect, Adaptiv fartpilot med kø-assistent, Audi side assist,
Audi active lane assist, Audi virtual cockpit plus, Adaptiv luft
undervogn, Individuelle elektroniske kontursæder med
massage og varme/køl inkl. memory, Valcona læderkabine i sort,
Bang & Olufsen premium sound system med 3D lyd, Audi
phone box, Virtuelle sidespejle, 2. AC-ladetilslutning
(passagerside), Komfortparkerings klimafunktion, Servolukning
af døre, 360 graders omgivelseskamera, Kontur
ambientebelysning (flerfarvet), Panoramaglastag med
skyde/vippe funktion, Assistentpakke Tour & City, Sædevarme
foran og yderpladser bag, 4 zonet komfort klimaanlæg, Audi pre
sense-bagsædepakke, Komfortnøgle, sensorstyret åbning af
bagklap, 21" Smedede aluminiumsfælge i 5-eget turbine design,
Bremsekalibre, orangelakerede, Opbevarings- og
bagagerumspakke, Panellister med aluminiumsindlæg foran og
bagi med LED lys, Akustiske sideruder, for og bag,
Blankerudelister og tagrælinger, Indstignings-LED med
projicering, Dekorindlæg i mørkt, matbørstet aluminium,
forskydelig solskærm, Komfortmidterarmlæn foran,
Bagagerumsmåtte variabel foldbar, Instrumentpanelets
overside og interiørelementer nederst i læder, Adaptiv
forrudevisker, Dæktrykkontrolsystem, ISOFIX, Ring for
besigtigelse

Teknisk data
Første registreringsdato

28-08-2019

Motor størrelse

55,0

HK

360 hk

Gear type

Automatisk

Antal gear

1

Brændstofforbrug

47,6 km/l

0-100 km/t

6,6 sek

Tophastighed

200 km/t

Køreklar vægt

2.565 kg

Ejerafgift pr. halvår

370 kr

Airbag

6

Antal døre

5

Total vægt

3.130 kg

Trailer vægt

1.800 kg

Denne bil står hos

Audi Fredericia
Kongens Kvarter 32
7000 Fredericia
Tlf: 70 70 10 25
https://fredericia.audi.dk

