Audi RS e-tron GT · · quattro
Pris: 1.805.000,Type:

Personvogn

Modelår:

2021

1. indreg:

04/2021

Kilometer:

4.000 km.

Brændstof:

El

Farve:

Sortmetal

Antal døre:

4

Har du endnu ikke valgt en elbil · fordi udbuddet har været kedeligt - få hk og lav rækkevidde? Så behøver du ikke vente længere. Vi
præsenterer Audis nye RS e-tron GT med 598 hk og en opgivet rækkevidde på 450 km. En elektrisk sportsvogn ud over det
sædvanlige. Et design og en udstyrsliste der kan få en hver bilentusiast til at vende hoveder. Få den fulde elektriske oplevelse med ·
lydløs topfart og sportsæder · der omfavner dig i den en direkte acceleration · når du først træder på speederen. Dette er en eminent
el-superbil fra Audi · der gør hverdagen sjov og spændende at køre elbil i. PRIVATLEASING i 12 måneder Udbetaling kr. 318.750 inkl.
moms Leasingydelse kr. 9.995 inkl. moms Restværdi kr. 819.000 ekskl. moms og reg.afgift ERHVERVSLEASING i 12 måneder
Udbetaling kr. 255.000 ekskl. moms Leasingydelse kr. 7.996 ekskl. moms Restværdi kr. 819.000 ekskl. moms og reg.afgift
Leveringsomkostninger inkluderet. Denne bil tilbydes også på fuld afgift. Pris 1.805.000 kr. inkl. levering og indregistrering. SÆRLIGT
UDSTYR AB FABRIK *RS-Designpakke Rød – Røde kontrastsygninger i sæder · røde seler · røde detaljer m.m. (Se billeder)
*RS-3-eget Alcantara multifunktionsrat med skiftepedaler *Sædepakke Pro · med sportsæder foran i sort læder med røde
kontrastsygninger *Headup-display *Adaptiv luftundervogn *Head-up display *Ambientebelysning plus-pakke *21” RS alufælge *Bang
og Olufsen Premium Sound System med 3D lyd *Matrix-LED LASERLIGHT for og bag med dynamisk blinklys STANDARDUDSTYR
AB FABRIK Farve: Metalsort Interiør: Fuld læderkabine i sort med røde sygninger Skiftepaler på rattet 3-zonet automatisk klimaanlæg
Nøglefri centrallås m. nøglefri start/stop Adaptiv fartpilot Kørecomputer Aut. Nedbl. Bakspejl Udv. Temp. måler Sædevarme for og bag
El indst. Førersæde 4 x el-ruder El-klapbare sidespejle m. aut. Nedbl. 360 grader kamera Parkeringssensor for&bag Adaptiv
undervogn Vognbaneassistent Elektrisk parkeringsbremse Bluetooth m. musikstreaming Apple carplay Android Auto Automatisk
nødbremseassistent Hill Holder-assistent ISOFIX-beslag på bagsædet Splitbagsæde Multifunktionslædersportsrat Længde- og
højdejusterbart rat Justerbar lændestøtte · foran Højdejusterbare sæder · foran Midterarmlæn · foran Kurvelys Lyssensor Regnsensor
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Start/Stop-funktion Dæktryksovervågning Alarm Ikke ryger Alle service overholdt GARANTI Denne bil leveres med Audi Fabriksgaranti
i 36 måneder (el. maks. 100.000 km.) fra første registrering. SERVICEAFTALE Bilen kan mod merpris leveres med Service og
Reparationsaftale. Kontakt os for at høre nærmere. FORSIKRING Vi tilbyder fordelagtig forsikring hos Topdanmark til alle · der er fyldt
26 år og har kørt skadefrit i 3 år eller mere. Forsikringen kan udvides med friskadedækning til kr. 100 pr. måned. Kontakt os for at høre
nærmere. Leasingtilbuddet er baseret på positiv kreditgodkendelse. Kontraktoprettelse kr. 5.000 ·- inkl. moms Der tages forbehold for
tastefejl.
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Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume:

Effekt: 598 HK.

4-hjulstræk

Længde: 499 cm.

Tank: l.

Cylinder:

Moment: 830

Gear: Automatgear

Bredde: 196 cm.

Km/l: 52,6 l.

Antal ventiler:

Topfart: 250 ktm/t.

Højde: 141 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: 3,3 sek.

Vægt: 2.420 kg.

DKK 660
Produktionsår:
2021

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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