Audi SQ2 2,0 TFSi quattro S tronic
Modelår 2019, 30.000 km.

Pris Ring

Audi Approved Plus ID: 755-Flex - 23224272

Om bilen
* ERHVERVS FLEX-LEASING:
* Månedlig leasingydelse kr. 4.221, * Forsikring pr. mdr. (ingen moms) kr. 600,* Løbetid 12 måneder
* Førstegangsydelse kr. 73.931, - (Indeholder
kontraktoprettelse, omkostninger til tracker,
leveringsomkostninger, nummerplader og
afskrivning)
* Restværdi kr. 186.300, - ekskl. moms og
registreringsafgift
* Alle beløb er ekskl. moms.
* PRIVAT FLEX-LEASING:
* Månedlig leasingydelse kr. 5.276, * Forsikring pr. mdr. (ingen moms) kr. 600,* Løbetid 12 måneder
* Førstegangsydelse kr. 92.414, - (Indeholder
kontraktoprettelse, omkostninger til tracker,
leveringsomkostninger, nummerplader og
afskrivning)
* Restværdi kr. 186.300, - ekskl. moms og
registreringsafgift
(Restværdi kr. 232.875, - inkl. moms.)
* Alle beløb er INKL. moms.
* Farve: Daytonagrå Perleeffekt
*MMI Navigation plus
*Bakkamera
*Bang & Olufsen Sound System
*Head-up-display
*Sort optikpakke
*Assistentpakke
*Opbevarings- og bagagerumspakke
*Ambientebelysningspakke
*Sportssæder foran
*Igangsætningsassistent
*Audi smartphone interface
* 19" Støbte aluminiumsfælge Audi Sport i 5-eget
rotor-design, antracitsort
*Pedaler og fodstøtte i ædelstål
*Tonede ruder
*Panellister med aluminiumsindlæg S-logo, med lys
*Anhængertræk, aftageligt
*Audi drive select
*Sportskonturlæderrat i 3-eget design med
multifunktion plus og skiftekontakter, flad bund
*Panoramaglastag
*Splitbagsæde 40-20-40
*Bagklap med elektrisk åbning og lukning
*Komfortnøgle
*Bakspejl med automatisk afblænding, rammeløst
*Loftbeklædning i sort stof
*Sidespejle med elektrisk indstilling og elopvarmning
*Interiørelementer i kunstlæder
*Parkeringsassistent med parkeringshjælp plus
*Assistentpakke inkl. kø- og nødsituationsassistent +
Side Assist
*Audi virtual cockpit
*Audi phone box

Teknisk data
Første registreringsdato

02-05-2019

Motor størrelse

2,0

HK

300 hk

Gear type

Automatisk

Antal gear

7

Brændstofforbrug

15,3 km/l

0-100 km/t

4,8 sek

Tophastighed

250 km/t

Køreklar vægt

1.585 kg

Ejerafgift pr. halvår

1.820 kr

Airbag

6

Antal døre

5

Total vægt

2.065 kg

Trailer vægt

1.400 kg

Denne bil står hos

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

