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Audi A4
2.0 131 pk Automaat Pro Line Business
Bouwjaar:

2005 (4 maart 2005)

Massa:

1.365 kg

Max trekgewicht:

1.300 kg

Tellerstand:

165.480 km

Bekleding:

Stof

Carrosserie:

Sedan

Brandstof:

Benzine

Kenteken:

SF-139-J

Transmissie:

Automaat

Vermogen:

131 PK

€ 5.245,Exterieur
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Lichtmetalen velgen 17"

mistlampen voor

Parkeersensor achter

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Elektronisch Sper Diﬀerentieel

Infotainment
Radio cd speler

Interieur
Airco (automatisch)

Middenarmsteun voor

Boordcomputer

Elektrische ramen voor

Hoofdsteunen actief

Veiligheid
Airbag(s) hoofd achter

Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 3

Anti Blokkeer Systeem

Anti doorSlip Regeling

Elektronisch Stabiliteits Programma

Nette en complete Audi A4 2.0 131 pk Automaat voorzien van het Pro Line Business pakket en enkele ﬁjne opties.
Deze Audi A4 werd nieuw geleverd door Audi dealer Auto jannink Gmbh en is door de jaren heen uitsluitend onderhouden.
De laatste LongLife onderhoudsservice is bij kilometer stand 155.474 kilometer uitgevoerd bij Audi partner Bourguignon .
De sportieve uitstraling van de A4 komt goed tot zijn recht in de Lake silver grijs Metallic buiten kleur, en originele 17 inch lichtmetalen Audi
sportvelgen.
Ook in het interieur zitten de bestuurder en passagier er uitsteken bij door de zeer goed zittende stoelen en de nette bekleding.
De complete uitrusting omvat onder andere: Radio cd speler Audi, automatische airconditioning, elektrisch bedienbare ramen rondom, elektrisch
bediende buitenspiegels, licht- en regensensor, metallic lak, 17 inch lichtmetalen velgen origineel, parkeersensoren achter, mistlampen voorzijde,
antiblokkeersysteem (ABS), tractie controle, automatische transmissie, enz… Onderhoudshistorie, diverse facturen, twee sleutels .
Distributie riem waterpomp en spanrol is vervangen bij kilometer stand 139.742 op 08-03-2019 .
De originele boekjes, onderhoudsgeschiedenis is aanwezig.
Apk keuring geldig tot 30 april 2022.
de verkoop prijs is de meeneem prijs.

