Cadillac Escalade 6.0-V8 7/8 pers. 4x4 SUV
04/2006 - Benzine - Automaat

€ 14.950,Autogegevens
Merk, model:

Cadillac Escalade

Uitvoering:

6.0-V8 7/8 pers. 4x4 S...

Kenteken:

01-ST-DP

Kilometerstand: 251.945 km
Bouwjaar:

04/2006

BTW/marge:

Marge

Carrosserie:

SUV

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

2.419 kg

Motor:

5.914 cc, 349 pk (257 kW)

Kleur:

Lak zwart

Laksoort:

Basis/uni

Bekleding:

Leder

Garantie:

BOVAG

Opties en accessoires
Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Audiosysteem, Automatic climate control, Centrale
deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch
bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Getint glas, Lederen bekleding, Lichtmetalen
velgen

Bijzonderheden
Waarom deze Escalade ?
We hebben er weer één kunnen vinden. Het betreft hier een keurig onderhouden nieuw in Nederland
geleverde "almost" Youngtimer Escalade, welke nieuw in NL is geleverd & heeft dus een heldere
onderhouds- & kilometerhistorie met NAP, die wij van de tweede eigenaar hebben kunnen kopen. Het
interieur heeft geen sporen van kinderen, honden of rokende passagiers. Haar carrosserie verkeerd in zeer
goede conditie & heeft geen gebruikerssporen. Natuurlijk zal je een andere Escalade kunnen vinden voor
minder geld, alleen dan zal je ook genoegen moeten nemen met een mindere kwaliteit, meer kilometers
en/of minder extra's.
Haar motor loopt ongekend mooi rustig en haar automatische-versnellingsbak schakelt stil en soepel.
Het interieur van deze Escalade is opvallend mooi & netjes, bekijk de foto's en overtuig je zelf.
Met de sterke V8 6-liter motor is deze Escalade is een feest om mee te rijden!
Deze Escalade heeft de juiste kleur namelijk lak zwart met een beige leder interieur. Over de extra's kan ik
kort zijn, deze Escalade zit bomvol extra's. Deze Escalade heeft zijn kilometers merendeels afgelegd op de
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snelweg en is nog nooit off-road geweest. Door zijn krachtige V8 zijn de reeds afgelegde kilometers dan
ook een peulen-schilletje, ze is net wakker. Deze presidential ride met klasse uitstraling doet menig Range
Rover verbleken door zijn veel stoerdere niet alle daagse looks.
Hartelijk welkom bij BOVAG klasse 1 Autobedrijf T&O auto s. De kwaliteit occasiondealer voor het Gooi en
omstreken. Wij zijn een familiebedrijf dat al 4 generaties werkzaam is in de automobielbranche. Onze
occasions worden na een vakkundige inspectie selectief ingekocht. Wat kunt u eigenlijk van ons
verwachten? Veel enthousiasme voor alle merken. Daarnaast staat ons team garant voor professionaliteit,
deskundigheid en kwaliteit. Kortom: voor service & advies op topniveau. U mag dus heel wat van ons
verwachten. Eén ding willen wij hier graag vast benadrukken: in ons bedrijf staan niet de auto s en de
techniek voorop, maar de mensen. Ons bedrijf draait dus om u & uw mobiliteit. Meer weten over wat wij
voor u kunnen betekenen? Bekijk onze site www.degarage.net of kom langs.
Deze Escalade bieden wij hier aan voor een meeneemprijs en berekenen geen rij-klaarmaak kosten. Wilt u
toch graag gebruik maken van onze extra service en garantie, dan bent u welkom op onze website:
www.degarage.net Hier vind u een uitgebreide fotoreportage & meer informatie over ons & de extra service
voor deze schitterende Escalade. Full service of zo mee, de keuze is aan U.

Aanbieder
T&O; Auto's
Middenweg 141a
1394 AH Nederhorst den Berg
Tel: 0294 254 002
E-mail: info@degarage.net
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