Kring & Nielsen ApS

Audi SQ5 · 3,0 · TDi 313 quattro Tiptr.
Pris: 409.995,Type:

Personvogn

Modelår:

2015

1. indreg:

04/2015

Kilometer:

155.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Sortmetal

Antal døre:

5

SPECIELT VED DENNE BIL: • Audi SQ5 3 ·0 TDI 313HK quattro Tiptr. 5d med Fuld aut. klimaanlæg · Svingbart træk · Alcatar
lædersæder og Navigation!! • BILEN LEVERES MED FEJLFRI BRUGTBILSATTEST! Der er mulighed for tilkøb af 12-36 Måneders
100% Autotjek ETU Basis garantiforsikring. Bemærk: LEVERES NY SERVICERET!! • Svingbart-træk: Tilladt påhæng m/bremser:
2.400 kg. • S-tronic Automatisk gearkasse • 6 Cylinder - 4 hjulstrukket - 313 HK • Adaptiv cruise control / Fart pilot • Active Lane
assistent • Audi Drive-select • El indst. førersæde m. memory • Tagrælling • Automatisk nødbremsesystem • Euronorm 5 motor · og
som må køre ind i alle byer i Europa • Bluetooth opkobling af mobil til tlf. samtaler og musik streaming • Ratgearskifte • Elektrisk
parkeringsbremse • Parkeringssensor for og bag • Start/Stop funktion • Træthedsregistrering • 20" Alufælge • El betjent Bagklap •
Brakning guard • Dæktryks overvågning • Xenon lys • Regnsensor • Autohold funktion som kan benyttes når du holder stille på stejlt
underlag • Trin regulerbar sædevarme i for • Isofix til maksimal sikkerhed for børn i barnestole • Multifunktions læderrat b.la. med
styring af musik og fartpilot • AUX/12V udtag • ESP on/off funktion • Digital service historik • Ny Synet: 15-03-2021 VÆRD AT
BEMÆRKE: • Bilen kan leveres med 12 - 36 mdrs. Europadækkende 100 % Autotjek ETU Basis garantisikring mod kr. 2999 inkl.
Moms årligt. • Vi kan tilbyde markedets mest konkurrencedygtige og fleksible finansiering – MED OG UDEN UDBETALING – via
Santander · AL Finans eller Resours Bank. • Vi tager gerne din nuværende bil i bytte – uanset stand og alder! • Garanti for at bilen er
gældfri og kilometer antallet er korrekt. FREMVISNING & ÅBNINGSTIDER: • Alle med gyldigt kørekort er velkomne til at få en prøvetur
i vores slagsklare biler. • Bilen kan være under klargøring · eller solgt - så ring for fremvisning på tlf. 26782084. • Vi har åbent alle
hverdage fra 09.00-17.00 og søndag fra 11.00-14.00. Hvis du ønsker fremvisning eller prøvetur i andet tidsrum – kontakt os da på tlf.
26782084 så finder vi en tid der passer! VIGTIGT AT VIDE OM KRING & NIELSEN APS. • Vi modtager dig personligt og rådgiver med
baggrund i mange års erfaring fra bilbranchen. • Vi har et bredt udvalg af kvalitetsbiler til et hvert formål og behov. • Vi er medlem at
Kring & Nielsen ApS - Silkeborgvej 2 - 8700 Horsens Tlf.: (+45) 26 78 20 84 - Email: info@kringnielsen.dk

Auto Branchen Danmark – din sikkerhed for en tryg bilhandel. • Vi har eget værksted hvor alle salgsbiler bliver grundigt gennemgået og
evt. fejl og mangler udbedret. • Vi er placeret centralt i Danmark – tæt ved motorvej E45 · hvorfor vi har kunder fra hele landet og
øerne. • Vi er velrenommerede på Trustpilot – det er vi stolte af at lægge navn til!

Kring & Nielsen ApS - Silkeborgvej 2 - 8700 Horsens Tlf.: (+45) 26 78 20 84 - Email: info@kringnielsen.dk

Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 3,0

Effekt: 313 HK.

4-hjulstræk

Længde: 464 cm.

Tank: 75 l.

Cylinder: 6

Moment: 650

Gear: Automatgear

Bredde: 191 cm.

Km/l: 14,7 l.

Antal ventiler: 24

Topfart: 250 ktm/t.

Højde: 162 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: 5,2 sek.

Vægt: 1.975 kg.

DKK 8.880
Produktionsår:
-

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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