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Bentley Flying Spur 4.0 V8 Mulliner Schuifdak
Leer Navi Camera 508pk! Keyless Stoelverw.
Achterbank
10/2016 - Benzine - Automaat

€ 129.900,-
Autogegevens

Merk, model: Bentley Flying Spur

Uitvoering: 4.0 V8 Mulliner Schuif...

Kilometerstand: 51.326 km

Bouwjaar: 10/2016

BTW/marge: BTW

Carrosserie: Sedan

Brandstof: Benzine

Transmissie: Automaat

Gewicht: 2.425 kg

Motor: 3.993 cc, 508 pk (374 kW)

Kleur: Grijs

Laksoort: Metallic

Bekleding: Leder

Garantie: Garantie

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Automatic climate
control, Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lederen
bekleding, Lichtmetalen velgen, Metallic lak, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Stuurbekrachtiging,
Trekhaak, Xenon verlichting

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 660 Nm
Aandrijving: Vierwielaandrijving
Tankinhoud: 90 liter
Acceleratie (0-100): 5,2 s
Topsnelheid: 295 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 15,9 l/100km (1 op 6,3)
Brandstofverbruik op de snelweg: 8 l/100km (1 op 12,5)
Energielabel: G
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Staat
Aantal sleutels: 2

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen
Leaseprijs: € 1.299 p/m (financial lease, informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden)

Garantie
Garantie: 6 Maanden volledige Auto Keijzers garantie

Tip: voor meer foto's, bekijk onze website! www.autokeijzers.nl

Ontspannen en zorgeloos autorijden, dat doet u met deze Bentley Flying Spur Mulliner. De krachtige motor
geeft deze Bentley uitstekende prestaties. Altijd al een voorliefde gehad voor een lederen interieur? Deze
heeft het. Evenals een elektrisch bedienbare achterklep. Neem plaats op de comfortabele stoelen. Dankzij
de elektrische bediening en het geheugen is het eenvoudig om hierin de beste zitpositie te vinden. De
luchtvering biedt stabiliteit onder alle wegcondities. Als u eenmaal kennis hebt gemaakt met het elektrische
cabriodak dan weet u het zeker: bij deze auto is over elk detail nagedacht. Natuurlijk behoren 19 inch
lichtmetalen velgen, adaptief dempingsysteem, geluidsisolerende ramen, led-achterlichten, verstelbare
lendensteunen, metallic lak, elektrisch bedienbare ramen achter, elektrisch inklapbare buitenspiegels en
led-dagrijverlichting ook tot de uitrusting van deze complete auto.

De high-end technologie van het high performance audiosysteem staat garant voor geluid van het hoogste
niveau. Verder geniet u ook van: navigatiesysteem met harde schijf, multifunctioneel sportstuur en
achteruitrijcamera. Met de electronic climate control selecteert u de gewenste temperatuur. Het systeem
doet de rest. De automatisch inschakelbare verlichting en regensensor zorgen dat onderweg automatisch
de verlichting en de ruitenwissers worden ingeschakeld. Daarmee nemen ze u veel werk uit handen.
Voorzien van cruise control, dus vriendelijk voor de inzittenden én de benzinetank. Deze Bentley is voorzien
van lederen stuur en dvd-systeem.

De nieuwste veiligheidssystemen komen in deze Bentley Flying Spur samen. In een noodsituatie telt elke
meter. Het brake assist systeem van deze auto zorgt ervoor dat uw remweg korter wordt. Soepel wegrijden
op een helling is eenvoudig met de hulp van hill hold control.

We laten u graag een proefrit maken, neemt u contact met ons op?

Aanbieder
Auto Keijzers
Sleutelbloemstraat 29
7322 AJ Apeldoorn

Tel: 055 357 4370
E-mail: sales@autokeijzers.nl


