Bentley Continental GT 4.0 V8 GTC Origineel
geleverd dealer Maastricht
01/2012 - Benzine - Automaat

€ 114.900,Autogegevens
Merk, model:

Bentley Continental

Uitvoering:

GT 4.0 V8 GTC Originee...

Kenteken:

5-KFZ-02

Kilometerstand: 55.419 km
Bouwjaar:

01/2012

BTW/marge:

Marge

Carrosserie:

Cabriolet

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

2.445 kg

Motor:

3.993 cc, 507 pk (373 kW)

Kleur:

Grijs

Laksoort:

Basis/uni

Bekleding:

Leder

Opties en accessoires
ABS, Airconditioning, Alarmsysteem, Automatic climate control, Boordcomputer, CD wisselaar, Cruise
Control, Lederen bekleding, Lichtmetalen velgen, Navigatiesysteem, Xenon verlichting

Bijzonderheden
-

Standaard (inbegrepen):
Controleren vloeistof niveaus, indien nodig op niveau brengen
Geldige APK keuring.
Kosten tenaamstelling
Vrijwaringsbewijs van de (mogelijke) inruilauto
Eurocars aanvullend pakket D (€ 895 meerprijs):

-

BOVAG-garantie 6 maanden
Afleveringsbeurt volgens fabrieksvoorschrift
Direct vervangend vervoer bij garantie / onderhoud
Professioneel poetsen van de auto binnen / buiten
Zomer / wintercheck
Gratis ruitreparatie
Vrijwaringsbewijs van de (mogelijke) inruilauto
Tenminste 15 liter brandstof
30 dagen niet goed geld terug garantie (informeer bij uw adviseur)

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Eurocars | Tel: 0412 631 919 | info@eurocars.nl

Dit afleverpakket bevat (in plaats van afleverpakket "Standaard"): BOVAG garantie (6 maanden); Nieuwe
APK
Geleverd door de Bentley dealer Maastricht.
Met een auto als deze Bentley Continental GT komt u absoluut goed voor de dag. Deze auto komt uit 2012.
De aandrijving wordt verzorgd door een achtcilinder benzinemotor en een automatische transmissie. De
hoogwaardige uitstraling van deze auto wordt benadrukt door de lederen bekleding. Dankzij de elektrische
stoelbediening is het gemakkelijk om de optimale zitpositie te vinden. In het donker zorgt de
xenonverlichting voor een goed zicht op de weg. In deze Bentley profiteert u onder andere ook van: 21 inch
lichtmetalen velgen en elektrisch verstelde en verwarmde buitenspiegels.
Met een druk op de knop verandert u het volume of het zenderstation met de audiobediening op het
stuurwiel. Met het navigatiesysteem kiest u de snelste route naar uw eindbestemming. Electronic climate
control regelt volautomatisch de temperatuur. U kiest de gewenste temperatuur en het systeem doet de
rest. Soepel inparkeren in de krapste parkeervakken. De achteruitrijcamera maakt het mogelijk. In de
regen hoeft u niet langer zelf de ruitenwissers in te schakelen. De regensensor zorgt ervoor dat de
ruitenwissers altijd op de juiste snelheid werken. Cruise control verlaagt de brandstofkosten en verhoogt
het rijcomfort.
Zoals u mag verwachten van deze Bentley Continental GT is hij uitgerust met een reeks aan actieve
veiligheidssystemen. Zodra een van de banden spanning verliest, geeft het
bandenspanningscontrolesysteem een waarschuwingssignaal.
We laten u graag een proefrit maken, neemt u contact met ons op?

Inruil van uw personenauto of bedrijfswagen is altijd mogelijk! Eurocars biedt een assortiment van ruim
250 occasions aan met een scherpste prijsgarantie. Tevens heeft u de mogelijkheid een auto bij ons aan te
schaffen inclusief BOVAG garantie. Ook leveren wij diverse nieuwe auto's uit voorraad. Ondanks
zorgvuldige ingave zijn specificaties en leverbaarheid voorbehouden. Onze showroom is te vinden aan de
Havenstraat 28 in Oss. U kunt ons ook telefonisch bereiken op: +31 (0) 412 631 919 of via e-mail:
verkoop@eurocars.nl.
Met vriendelijke groet,
Verkoopteam: Ruud Reinders Folmer, Niels Harmsen, Wesley Trum en Dani van Doorn

Aanbieder
Eurocars
Havenstraat 28
5347 KK Oss
Tel: 0412 631 919
E-mail: info@eurocars.nl
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