Audi e-tron 55 Advanced quattro
Modelår 2019, 19.000 km.

Pris 804.900 kr.

Audi Approved Plus ID: 014-23025310

Om bilen
Nypris kr. 962.050, Samlet besparelse kr. 157.050, * Tyfongrå Metallak
* Komfortparkeringsklima
* Head-up display
* Læder/Alcantara
* Assistentpakke City
* 360 gr. omgivelseskame
* Komfortnøgle, sensorst
* Forsæder, el-indstille
* Matrix-LED-forlygter
* Akustiske sideruder
* S line interiør
* Air Quality-pakke
* Panoramaglastag
* Audi pre sense-bagsæde
* Solskærm, forskydelig
* Komfortmidterarmlæn
* Instrumentpanelets
* Audi virtual cockpit
* Indstignings-LED
* 21" Alufælge
* B&O Premium Sound
* Assistentpakke Tour (indeholder bl.a. adaptiv
fartpilot samt lane assist)
* Audi phone box
* 360 graders omgivelses kamera
* Adaptiv luftundervogn
* Akustisk forrude
* Ambiente belysning
* Automatisk nedblændeligt bakspejl
* Bagklap med elektrisk åbning og lukning
* Blanke rudelister
* Blank tagræling
* Isofix beslag på passagersæde
* Komfortklimaanlæg med 4 zoner
* Lændestøtte på forsæder, el-indstillelig
* Låsebolte med registering af løst hjul
* MMI Navigation Plus
* Opbevarings og bagagerumspakke
* Indstigningslister i aluminium
* Parkeringshjælp plus med sensorer både for og bag
* Digital radio modtagelse
* Sidespejle el-klapbare, aut. nedblændelige og elopvarmelige
* Sædevarme foran
* Vognbaneafvigelsesadvarsel
Mulighed for tilkøb af standard installation af Cleverladeboks på privatadresse
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.
Husk - vi tager din brugte bil i bytte.
Audi Aarhus - den totale billøsning.

Finansiering
7.299 kr.

Denne Audi kan finansieres fra

Teknisk data
Første registreringsdato

12-07-2019

Motor størrelse

55,0

HK

408 hk

Gear type

Automatisk

Antal gear

1

Brændstofforbrug

47,1 km/l

0-100 km/t

5,7 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 Aarhus
Grenåvej 347
8240 Risskov
Tlf: 70 70 10 25
https://aarhus.audi.dk

