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Audi A8
4.0 TFSI V8 Quattro Pro Line+|HeadUp|Schuifdak|Standkachel

€ 39.900,-

2014

86.301 KM

Kenmerken

Merk

Audi

Model

A8

Type

4.0 TFSI V8 Quattro Pro Line+|HeadUp|Schuifdak|Standkachel

Prijs

€ 39.900,-

Bouwjaar

-

Tellerstand

86.301 KM

Kleur

grijs metallic

Vermogen

435 PK

Brandstof

Benzine

Cilinderinhoud

3993 CC

Transmissie

Automaat

Gewicht:

1895 KG

Foto's voertuig

Comfort & Interieur

Armsteun achter
Armsteun voor
Audio-navigatie full map
Audio installatie premium
Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth
Bandenspanningscontrolesysteem
Binnenspiegel automatisch dimmend
Comfortstoel(en)
Electronic climate controle
Elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen
Elektrisch verstelbare stuurkolom
Elektrisch verstelbare voorstoel(en)
Houtafwerking interieur
Interieur voorverwarmingsinstallatie
Lederen bekleding
Lederen versnellingspook
Luxe lederen bekleding
Multifunctioneel lederen stuurwiel
Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
Voorstoelen verwarmd
WiFi voorbereiding

Veiligheid

ABS
Airbag(s) side voor
Airbag bestuurder
Airbag passagier
Alarm klasse 3
Anti Blokkeer Systeem
Anti Slip Control
Electronic Stability Program
ESP
Parkeer-assistent
Parkeersensor voor en achter
Rondomzicht camera
Start/stop systeem
Traction control
Verkeersbord detectie

Exterieur

Achteruitrijcamera
Buitenspiegel(s) automatisch dimmend
Buitenspiegels elektronisch verstelbaar
Buitenspiegels inklapbaar
Buitenspiegels verwarmbaar
Elektrisch bedienbare achterklep
Elektrisch glazen schuif-/kanteldak
Elektrisch zonnescherm achterruit
Gelaagde zijruit(en)
Grootlicht-assistent
Keyless entry
Lichtmetalen velgen 20"
Luchtvering
Matrix LED koplampen
Metallic lak
Warmtewerend glas
Zonnescherm zijruiten

Overig

Achteruitrijcamera
Automatische niveauregeling
Hard disk
Head-up display
Parkeer-assistent
Parkeer-assistent
Parkeer pakket
Rondomzicht camera

Opmerkingen

De Audi A8 verkeert van binnen en buiten in zeer nette staat. De vorige eigenaar heeft de A8 met veel liefde bereden en
onderhouden, wat goed aan de auto is af te zien. Het onderhoud is volledig uitgevoerd en alle onderhoudsbeurten staan
afgestempeld in het serviceboekje. De laatste onderhoudsbeurt is uitgevoerd bij 72.017km.
Inclusief alle documentatie, reservesleutel, afgestempeld serviceboekje en het RDW Tellerrapport.
Met zijn compromisloze design, zijn geweldige vermogen en zijn uitgekiende techniek staat deze Audi A8 garant voor sportieve
topprestaties. De Audi is voorzien van de enorm sterke en betrouwbare 4.0 8-cilinder turbo motor in combinatie met de 7-traps
automatische transmissie. De heerlijke roﬀel van de 8-cilinder motor met de daarbij behorende 435 paardenkrachten brengen de
A8 in beweging en de vierwielaandrijving houdt de paarden in bedwang op het asfalt. Het is een auto voor de echte liefhebber.
In het interieur domineren de met leder beklede stoelen, die er niet alleen stijlvol uitzien, maar die u ook optimaal ondersteunen
tijdens de rit. Luxepaardjes en levensgenieters worden enthousiast van de verwarmde achterbank en de standkachel bij koude
winterdagen. U kunt u ogen op de weg houden dankzij het Head-Up display, die uw snelheid en navigatie projecteert op de
voorruit. Het elektrisch bedienbare schuif- kanteldak zorgt voor frisse lucht en een lekker gevoel van vrijheid. Dankzij de Matrix
LED verlichting proﬁteert u in het donker van een krachtige en heldere lichtbundel.
U kunt het BOSE audiosysteem en het navigatiesysteem bedienen met de knoppen op het stuur. Met automatische airconditioning
hoeft u alleen de gewenste temperatuur in te stellen. Het systeem doet de rest. Voor probleemloos inparkeren zijn er de
parkeercamera voor en achter.
U krijgt bij aankoop het RDW Tellerrapport meegeleverd om de kilometerstand te garanderen.
Eventueel inruil mogelijk.
Voor meer informatie en/of het maken van een afspraak kunt u ons altijd bereiken op onderstaand telefoonnummer.
Met vriendelijke groet,
Versteegh Automotive
M. Versteegh
tel. 0294-232400
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