Alfa Romeo Giulia 2.0 Turbo 280 PK GT Junior
Ocra Lipari | Veloce | Harman | 19"
02/2022 - Benzine - Automaat

€ 59.900,Autogegevens
Merk, model:

Alfa Romeo Giulia

Uitvoering:

2.0 Turbo 280 PK GT Ju...

Kenteken:

N-922-XD

Kilometerstand: 9.450 km
Bouwjaar:

02/2022

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

Sedan

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1.420 kg

Motor:

1.995 cc, 280 pk (206 kW)

Kleur:

Ocra Lipari (geel)

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Leder

Garantie:

Fabrieksgarantie

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Audiosysteem, Centrale deurvergrendeling, Cruise
Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lederen bekleding,
Navigatiesysteem, Parkeersensor, Sportstoelen, Xenon verlichting

Bijzonderheden
Alfa Romeo Giulia 280 PK GT Junior in Ocra Lipari! Deze Giulia's staan in bestelling en worden week 46
geproduceerd en verwachten wij eind 2021 begin 2022 in de showroom.
Alfa Romeo brengt opnieuw hulde aan zijn ongeëvenaard historisch erfgoed en presenteert de nieuwe Giulia
en Stelvio GT Junior special series, geïnspireerd op een icoon uit de jaren 1960, de GT 1300. De exclusieve
limited edition is gebaseerd op de "Veloce"-uitvoering, de sportiefste in het gamma. De buitenkant is
voorzien van de fascinerende kleur Lipari Ocra, geïnspireerd op de tinten die bekend staan als "Old
Timers": het kenmerkende erfgoed van het merk en de typische vrijmoedigheid in de keuze van krachtige
kleuren. Met zijn connotatie van sportief minimalisme is het interieur voorzien van elektrisch verstelbare
lederen zetels met het kenmerkende "GT Junior"-borduursel op de hoofdsteun vooraan, evenals specifieke
stiksels. Opvallende elementen op het dashboard zijn het patroon en het gestileerde silhouet van de GT
1300 Junior uit 1960.
Giulia GT 1300 Junior: de belichaming van een tijdperk
Deze exclusieve speciale serie is geïnspireerd op een van de meest iconische modellen van het merk: de
onvergetelijke GT 1300 Junior, waarvan bijna 100.000 exemplaren werden verkocht tijdens zijn tienjarige
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Zeeuw Automotive Zwijndrecht | Tel: 078 681 2700 | info@zeeuw.nl

productieperiode van 1966 tot 1976.
Gebaseerd op de Giulia Sprint GT, met Bertone carrosserie en een 89 pk motor, vestigde de GT 1300 Junior
zich al snel als een auto die volledig de geest van de jaren 1960 belichaamde - de opleving en de
economische boom, toen dromen mogelijk werden, waaronder die van het bezitten van een stijlvolle
sportwagen. Het is geen toeval dat de beroemde reclameslogan van Alfa Romeo uit die tijd luidde: "Una
vittoria al giorno, con una vettura per tutti i giorni" ("een overwinning per dag in uw dagelijkse auto").
De GT 1300 Junior was een verbluffende voorloper van Alfa Romeo's kenmerkende evenwicht tussen
schoonheid en functionaliteit, een ambassadeur van tijdloos design met lichte maar krachtige vormen,
klaar om als een atleet uit de blokken te spatten.
Interesse in deze auto? Kom hem in het echt ervaren! Maak snel een afspraak om de auto te bekijken of
plan direct een proefrit. Wij staan voor je klaar en zijn bereikbaar via 078 - 681 27 00, info@zeeuw.nl of
neem contact met ons op via de contactmogelijkheden op deze pagina.
Zeeuw Automotive is jouw partner in mobiliteit. Welkom bij Zeeuw Automotive.
Deze advertentie en de inhoud ervan is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Het is echter mogelijk
dat in de gehanteerde advertentietekst bepaalde opties en/of accessoires zijn vermeld welke niet op deze
specifieke auto aanwezig zijn. Er kunnen derhalve aan de advertentie geen rechten worden ontleend en
Zeeuw Automotive kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en volledigheid van de
verstrekte informatie.

Aanbieder
Zeeuw Automotive Zwijndrecht
Ohmstraat 1
3335 LT Zwijndrecht
Tel: 078 681 2700
E-mail: info@zeeuw.nl
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