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Bentley Continental GT 6.0 W12 | 9 Edition |
1/100 | Uniek exemplaar..
08/2019 - Benzine - Automaat

€ 349.950,-
Autogegevens

Merk, model: Bentley Continental

Uitvoering: GT 6.0 W12 | 9 Edition...

Kilometerstand: 21.700 km

Bouwjaar: 08/2019

BTW/marge: Marge

Carrosserie: onbekend

Brandstof: Benzine

Transmissie: Automaat

Gewicht: 2.219 kg

Motor: 5.950 cc, 635 pk (467 kW)

Kleur: Beluga black (Zwart)

Laksoort: Basis/uni

Bekleding: Leder

Opties en accessoires
Alarmsysteem, Cruise Control, Elektrisch verstelbare voorstoelen met geheugen, Lederen bekleding,
Lichtmetalen velgen, Navigatiesysteem, Parkeersensor

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 900 Nm
Aandrijving: Vierwielaandrijving
Tankinhoud: 90 liter
Acceleratie (0-100): 3,7 s
Topsnelheid: 333 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 17 l/100km (1 op 5,9)
Brandstofverbruik op de snelweg: 9,3 l/100km (1 op 10,8)
Energielabel: G

Onderhoud, historie en staat
Aantal eigenaren: 1
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)



Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Kareltrans | Tel: 0229 217 460 | info@kareltrans.nl

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 378 - € 430 per kwartaal

Origineel Nederlands geleverde Bentley Continental GT 1/100 en nummer 9 Edition.
Deze speciale editie van de Continental GT is door Bentleys Mulliner-afdeling in het leven geroepen.
Het 'Number 9' verwijst naar de Bentley Blower - met supercharger - die in 1930 met Sir Henry Ralph
Stanley 'Tim' Birkin, één van de 'Bentley Boys' meedeed aan de 24 Uur van Le Mans.
Bentley behaalde in dit jaar met de Speed Six een eerste en een tweede plek tijdens dat iconische
race-evenement.
De Blowers vielen uit, maar zijn evengoed rijdende legendes. In de grille van deze Continental GT is die 9
in elk geval goed zichtbaar.
De Continental GT Number 9 Edition by Mulliner was te krijgen in de kleuren Viridian Green en Beluga
Black.
Ook de 21-inch tienspaaks wielen zijn in deze kleuren te krijgen.
De Conti's krijgen een uit koolstofvezel extraatjes bestaande bodykit aangemeten en worden standaard
uitgerust met het Black Line-pakket.
Voor het interieur valt te kiezen uit twee soorten leer en hoofdsteunen en deurpanelen die zijn voorzien van
een daarin gedrukte 'B'. Andere aankleding: speciaal aluminium op de middenconsole, die ook van een
speciaal klokje profiteert. Dat door British Jaeger gemaakte uurwerkje moet overeenkomsten vertonen met
de klokken van de No. 9 Blower.

Meer opties van de Bentley nummer 9 Edition:

4D5 - Stoelventilatie/massage zetels
4F2 - keyless go&entry
4GR - Verwarbare voorruit en isolerend glas
6NN - Alcantara hemelbekleding
7Al - Alarmsysteem met interieur bewaking
7Y8 - Dodehoek assist
8A4 - Parkeerhulp voor en achter met top view camera
8G4 - Matrix-beam led koplampen
KS1 - Head-up display
PFM - Comfort zetels
PN9 - Number 9 Edition
W48 - 22inch open spoke alloy black painted
YB9 - B embleem

Deze prachtige Bentley is geleverd door PON Leusden en tevens daar onderhouden en de fabrieks garantie
is tot 8-2024.
Bij de auto wordt geleverd de originele sleutels en boorddocumentatie.
Voor meer foto's bekijk onze website: www.kareltrans.nl. Hoewel deze site met de grootste zorg is
samengesteld en regelmatig wordt geactualiseerd, kan aan de informatie op deze site geen rechten worden
ontleend.
Tel: 0229-714555. Whats app 0031-612394235

Aanbieder
Kareltrans
De Compagnie 14
1689 AG Zwaag
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