Audi e-tron 55 Advanced quattro
Modelår 2019, 5.000 km.

Pris Ring

Audi Approved Plus ID: 053-23017296

Om bilen
Det viste tilbud er inkl. 2 års serviceaftale, mobilitetsservice
samt garanti op til 40.000 km.
* ERHVERVS FLEX-LEASING:
* Månedlig leasingydelse kr. 4.499 ,* Løbetid 12 måneder
* Førstegangsydelse kr. 145.367 ,- (Indeholder
kontraktoprettelse, omkostninger til tracker,
leveringsomkostninger, nummerplader og afskrivning) I tillæg
til leasingydelsen opkræves forsikring
* Restværdi kr. 517.702 , - ex moms
* Alle beløb ekskl. moms.
* Kan leases både til erhverv og privat.
Ved finansiel privatleasing skal der tillægges moms på
ekstraordinær ydelse samt månedlig leasingydelse.
Ekstraudstyr:
* B&O Premium Sound System med 3D lyd
* 21" Smedede aluminiumsfælge i 15-eget design
* Læderindtræk, Valcona
* Virtuelle sidespejle
* Assistentpakke City
* Assistentpakke Tour
* 360 gr. omgivelseskamera
* Komfortnøgle, sensorstyret åbning samt elekt. bagklap
* Forsæder, el-indstillelige og førersæde m/memory
* Matrix-LED-forlygter
* Opbevarings- og bagagerumspakke
* Tonede ruder i bag
* Kontur ambientebelysning (flerfarvet)
* Sportssæder foran
* Audi music interface
* Akustiske sideruder, for og bag
* Panoramaglastag
* Tagræling, blank
* Audi pre sense-bagsædepakke
* Solskærm, forskydelig
* Nakkestøtter til forsæder, indstillige
* Komfortmidterarmlæn foran
* Loftbeklædning i sort stof
* Komfortklimaanlæg, 4 zoner
* Audi virtual cockpit plus
* Komfortparkeringsklimafunktion
* Servolukning af døre
* 2. AC-ladetilslutning (passagerside)
* Standardudstyr
* 360 gr. omgivelseskamera
* Adaptive air suspension
* Akustisk forrude
* Ambientebelysning
* Anhængertræk forberedelse
* Audi connect Navigation og Infotainment - 3 år
* Audi music interface
* Audi phone box
* Blanke rudelister
* Bagklap med elektrisk åbning & lukning
* Deaktivering af passager airbag
* Isofixbeslag og top tether på bagsædet
* MMI Navigation plus
* Progressiv styring
* Sædevarme foran

Teknisk data
Første registreringsdato

28-05-2019

Motor størrelse

55,0

HK

360 hk

Gear type

Automatisk

Antal gear

1

Brændstofforbrug

48,2 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 Amager
Englandsvej 437
2770 Kastrup
Tlf: 70 70 10 25
https://amager.audi.dk

