Audi A3 35 TFSi Prestige S tronic
Modelår 2021, 6.000 km.

Pris 381.900 kr.

Audi Approved Plus ID: 014-23218342

Om bilen
PERSONLIG FREMVISNING OG PRØVETUR ER STADIG
MULIGT. KONTAKT OS DIREKTE FOR NÆRMERE INFO.
Vi kan træffes på telefon: 70 70 10 25, eller mail:
aarhus@audi.dk
Kære kunde - Grundet de nye restriktioner vil vores
showroom være lukket for besøg fra onsdag d. 23.
december frem til mandag d. 18. januar kl. 09.00.
Selvom vi ikke må få besøg - så sidder vi klar online til
at rådgive - besvare dine spørgsmål samt håndtering
af online videofremvisninger. Vi kan træffes på
telefon: 70 70 10 25, eller mail: aarhus@audi.dk
RING FOR BESIGTIGELSE.
Ny pris 407.678,Samlet besparelse 25.778,* Manhattengrå metallak
* Matrix-LED-forlygter m. digitalt kørelys
* Panorama glastag
* Kontur- og ambientebelysningspakke, flerfarvet
* Komfortnøgle (Nøglefri betjening)
* Audi connect nøgle
* Audi phone box light (Trådløs opladning)
* Sidespejle, el.indst., el.indkl. og aut. nedblændelige
* USB-ladestik ved bagsæde, 2 stk
* Dekorindlæg i aluminium i designet Spektrum,
mørkt
* Adaptiv fartpilot
* Audi Smartphone interface (Apple carplay)
* Parkeringsassistent
* Parkeringssensor for og bag
* DAB radiomodtagelse
* Sportssæder med lårudtræk
* Vognbaneafvigelsesadvarsel
* Audi phone box light (induktiv ladning)
* 17" alufælge
* 3-eget multifunktionslæderrat
* Audi drive select
* Audi pre sense front
* Automatisk nedblændeligt bakspejl
* Bluetooth interface
* Digitalt cockpit
* Blanke rudelister
* Komfortklimaanlæg 2-zoners
* Lys -og regnsensor
* Midterarmlæn foran
* El-opvarmelige sidespejle
* Splitbagsæde
* MMI Radio plus
Denne bil leveres med 1 måneds gratis Audi
forsikring.
Vi tilbyder tilmed en af landets skarpeste
finansieringsløsninger, med virkelig attraktive renter.
Vi tilpasser løsningen til dine behov og din økonomi.
Saml alt om bilen hos Audi.

Finansiering
3.562 kr.

Denne Audi kan finansieres fra

Teknisk data
Første registreringsdato

29-09-2020

Motor størrelse

35,0

HK

150 hk

Gear type

Automatisk

Antal gear

7

Brændstofforbrug

22,9 km/l

0-100 km/t

8,4 sek

Tophastighed

232 km/t

Køreklar vægt

1.295 kg

Ejerafgift pr. halvår

540 kr

Airbag

6

Antal døre

4

Total vægt

1.875 kg

Trailer vægt

1.500 kg

Denne bil står hos

Audi Aarhus
Grenåvej 347
8240 Risskov
Tlf: 70 70 10 25
https://aarhus.audi.dk

Husk - vi tager din brugte bil i bytte.

