Audi A1 Sportback
Pro Line S 35 TFSI 110(150) kw(pk) S tronic
Prijs1: € 34.450,00

Audi Code

ANDA3V2D
www.audi.nl/ANDA3V2D

Audi A1 Sportback | Pro Line S 35 TFSI 110(150) kw(pk) S tronic
Audi Code: ANDA3V2D

Overzicht

Audi Audi A1 Sportback
Pro Line S 35 TFSI 110(150) kw(pk) S tronic
Prijs1
€ 34.450,00

Exterieur

Interieur

Technische gegevens
Cilinderinhoud

1498 cm³

Max. vermogen

110 (150)/5000-6000 kW (pk) bij
min-1

Max. koppel

250/1500 - 3500 Nm bij min-1

Topsnelheid

222 km/h

Meer details
Type voertuig

Gebruikte auto

Jaar

30-apr-2019

Kilometerstand

11.673 km

Acceleratie 0-100 km/h 7,7 s
Brandstof

Benzine, E10

Garantie

Geen

Audi Code
ANDA3V2D
Configuratie op Audi.nl
www.audi.nl/ANDA3V2D
Kenteken
ZD-873-B
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Audi A1 Sportback | Pro Line S 35 TFSI 110(150) kw(pk) S tronic
Audi Code: ANDA3V2D

Opmerkingen dealer

Carrosserievorm: Hatchback (5-drs); Modeljaar: 2019; Modelcode: 8X; Voorwielaandrijving; Koppel: 250 Nm;
Laadvermogen: 565 kg; LxBxH: 404 x 174 x 143 cm; Wielbasis: 256 cm; Interieurkleur: Zwart / fijnzilver; 5
zitplaatsen; Energielabel: D; Onderhoudsboekjes aanwezig; 100% Onderhouden kwaliteitslabel aanwezig; APK
gekeurd tot apr 2023; 2 sleutels (2 handzenders); Fabrieksgarantie tot: 30-04-2021; Merkgarantie: Audi
Selectie :plus; BOVAG garantie (6 maanden); Motorrijtuigenbelasting: € 117 - 131 per kwartaal; Optioneel
afleverpakket: Platinum afleverpakket (€ 395). Aanvullende opties en accessoires: Navigatie. De nieuwste
technieken zijn samengevoegd in een smaakvol ontworpen auto en maken van deze Audi A1 Sportback een
uitblinker in veiligheid en comfort. Het S-Line exterieur pakket geeft deze auto een bijzonder karakter en staat
voor sportiviteit en exclusiviteit. De kilometerstand van deze goed onderhouden auto is laag, slechts 6.532. De
auto is van bouwjaar 2019. De sportstoelen houden u en uw bijrijder goed op z’n plek tijdens het accelereren en bij
het nemen van scherpe bochten. Met de krachtige LED koplampen rijdt u ontspannen in het donker. Tot de
uitrusting behoren ook 18 inch lichtmetalen velgen, dakspoiler, donker getint glas achter, S-Line sportinterieur en
exterieur, zwarte hemelbekleding en armsteun voorin. Gemakkelijk en veilig is de spraakbediening voor het audioinstallatiesysteem en het navigatiesysteem. Daarbij kunt u deze ook bedienen met de knoppen op het stuur. Via de
usb-aansluiting speelt deze auto uw muziek af via de luidsprekers. Of het buiten nu warm is of koud, dankzij
automatische airconditioning is het binnen altijd behaaglijk. Een handige optie is de achteruitrijcamera.
Achteruitrijden, inparkeren en manoeuvreren gaat gemakkelijker dan ooit. Natuurlijk is een complete auto als
deze ook voorzien van sensoren die de omgeving in de gaten houden. Deze Audi heeft niet alleen een automatisch
inschakelbare verlichting aan boord, maar ook een regensensor. Er is ook cruise control aan boord, om met een
constant tempo ontspannen en zuinig te rijden. De intelligente veiligheidssystemen in deze auto waken continu
over uw veiligheid. Soepel wegrijden op een helling is eenvoudig met de hulp van hill hold control. Lane assist is
een andere naam voor rijstrookassistent. Dit veiligheidssysteem waarschuwt als u onbedoeld buiten uw rijstrook
terechtkomt. U krijgt ook het tellerrapport van Nationale Autopas bij deze auto, u weet dan zeker dat de
kilometerstand in orde is. Als u meer wilt weten over deze auto, dan vertellen we u dat graag. Belt of mailt u ons
vandaag nog? U kunt contact opnemen met het verkoopteam via telefoonnummer (0318) 696 000. Vallei Auto
Groep Ede heeft een uitgebreid aanbod dealer kwaliteitsoccasions van de merken Volkswagen en Audi op
voorraad. In onze fraaie showroom en op ons speciale occasionterrein treft u een grote hoeveelheid perfect
onderhouden occasions aan. Stuk voor stuk auto’s die door ons geleverd kunnen worden met een uitgebreid pakket
aan zekerheden. De prijs voor deze auto is inclusief een geldige APK van minimaal 12 maanden. De auto wordt op
uw naam overgeschreven en tevens heeft de auto een pre inspectie en vloeistof controle gehad. Onderhoud en
aanvullende garantiepakketten bieden wij u graag tegen meerprijs aan. Zo kunt u zorgeloos op weg met de auto
van uw keuze!
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Audi A1 Sportback | Pro Line S 35 TFSI 110(150) kw(pk) S tronic
Audi Code: ANDA3V2D

Technische gegevens

Motor
Cilinderinhoud

1498 cm³

Power Level

35

Max. vermogen

110 (150)/5000-6000 kW (pk) bij
min-1

Maximaal vermogen pk 150 pk
Maximaal vermogen
KW

110 kW

Max. koppel

250/1500 - 3500 Nm bij min-1

Gewichten
Massa rijklaar

1288 kg

Max. daklast/kogeldruk 75/- kg

Inhouden
Inhoud bagageruimte

335 l

Tankinhoud, ca.

40 l

Prestaties
Topsnelheid

222 km/h

Acceleratie 0-100 km/h 7,7 s
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Audi A1 Sportback | Pro Line S 35 TFSI 110(150) kw(pk) S tronic
Audi Code: ANDA3V2D

Verbruik en emissie
Verbruiksgegevens (NEDC) 2
Benzineverbruik binnen bebouwde kom
2

Benzineverbruik buiten bebouwde kom

Verbruiksgegevens (WLTP) 2
6.5 l/100km

laag 2

8.6 l/100km

medium 2

6.3 l/100km

2

4.2 l/100km

hoog 2

5.5 l/100km

Benzineverbruik gemiddeld verbruik 2

5.0 l/100km

Extra hoog 2

6.5 l/100km

Gemiddeld 2

6.4 l/100km

Gemiddelde CO2-emissie 2

115 g/km
Gemiddelde CO2-emissie 2

Emission Categories
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Euro 6d-TEMP
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Audi A1 Sportback | Pro Line S 35 TFSI 110(150) kw(pk) S tronic
Audi Code: ANDA3V2D

Contact

Dealer
Vallei Auto Groep B.V.
Galvanistraat 101
6716 AE EDE (GLD)
Telefoon: +31 (0)318 - 696000
Fax: +31 (0)318 - 696010
Web: https://www.valleiautogroep.nl/audi/
E-mail: info@valleiautogroep.nl
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Audi A1 Sportback | Pro Line S 35 TFSI 110(150) kw(pk) S tronic
Audi Code: ANDA3V2D

Meer informatie

1 Price

Footnote

2 consumption-emission-footnote

Het bouwjaar is op basis van het kenteken deel I. Hoewel de informatie op deze internetsite zo accuraat en
actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen of fouten in de gegevens, zoals prijs, kilometerstand,
technische specificaties, standplaats e.d. te allen tijde voorbehouden. Mogelijk worden er voor aflevering van de
auto afleverkosten berekend. Aan de inhoud van de site kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden
ontleend.
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