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Cadillac Escalade 6.0 V8 Luxury 7/8 pers. SUV
de Mooiste!
06/2004 - Benzine - Automaat

€ 18.950,-
Autogegevens

Merk, model: Cadillac Escalade

Uitvoering: 6.0 V8 Luxury 7/8 pers...

Kilometerstand: 84.324 km

Bouwjaar: 06/2004

BTW/marge: Marge

Carrosserie: SUV

Brandstof: Benzine

Transmissie: Automaat

Gewicht: 2.549 kg

Motor: 5.914 cc, 349 pk (257 kW)

Kleur: Parelmoer wit

Laksoort: Metallic

Bekleding: Stof

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Automatic climate
control, Boordcomputer, Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening,
Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Getint glas, Lederen
bekleding, Lichtmetalen velgen, Metallic lak, Mistlampen voor, Navigatiesysteem, Parkeersensor,
Stuurbekrachtiging, Traction control, Trekhaak

Bijzonderheden
Waarom deze Escalade?

Deze stoere USA ride komt van een officelë dealer in Japan. Japanners zien hun voertuig als een
prestige-object. Ze zijn niet alleen trots op hun auto, maar ook superzuinig. Daarnaast heeft de Japanse
wetgeving zeer strikte veiligheidsregels, waardoor auto's perfect zijn onderhouden. Wij vertellen je uit onze
ervaring dat auto's uit Japan, technisch en cosmetisch gezien, geweldige voertuigen zijn. Premiumauto's,
zoals deze Escalade, gebruiken Japanners voor het weekend of speciale gelegenheden. Dit verklaart ook de
extreem lage kilometerstand.

Deze parelmoer Escalade heeft een complete onderhouds- en kilometerhistorie. Hierdoor weet jij meteen
waar je aan toe bent. Het keurige interieur is zo goed als nieuw en haar body is roestvrij. Neem plaats op
de comfortabele stoelen en je merkt dat deze beter zitten dan de bank thuis. Take a ride on the wild side:
lange ritten in deze Escalade worden vanaf nu een feestje! Daarnaast heeft deze Amerikaanse topper nog
veel meer extra's: een verkoelende airco, elektrische ramen en spiegels, een derde rij stoelen, lichtmetalen
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velgen... kortom deze Escalade heeft alles wat jij nodig hebt. Dankzij de sterke 6.0 V8-motor en het zware
onderstel worden lange ritten een peulenschil. Het design is opvallend stoer en tegelijkertijd beschaafd:
een SUV die je niet snel tegenkomt. Een full-option Escalade in deze uitstekende conditie wordt niet vaak
aangeboden, toch wisten wij er één op de kop te tikken.

Heb je een Escalade gevonden tegen een lagere prijs? Dan zul je waarschijnlijk genoegen moeten nemen
met een hogere kilometerstand of een lagere kwaliteit met minder extra's. Kies daarom voor deze
Escalade, waarmee je verzekerd bent van de beste prijs-kwaliteitverhouding. Breng vrijblijvend een
bezoekje aan deze beauty en je wordt betoverd door haar American Magic.

- De prijs is inclusief Nederlands kenteken en APK-keuring.
- Deze Cadillac Escalade kan je rijden als voordelige youngtimer.
- Leuk weetje is dat deze Cadillac Escalade recent een rolletje heeft gespeeld in de nog uit te komen film
"Toen ik je zag"

* Zelf in het bezit van een Explorer, Navigator, Tahoe, Suburban, Expedition GMC of andere SUV? Wij zijn
altijd geïnteresseerd om deze over te nemen.

Over T&O Auto's:

Welkom bij eersteklas BOVAG-autobedrijf T&O Auto's: de occasiondealer van 't Gooi en omstreken die staat
voor kwaliteit. Ons familiebedrijf is al vier generaties lang werkzaam in de automobielbranche. Alle
occasions zijn ingekocht na een vakkundige inspectie. Hierdoor ben je altijd verzekerd van een goede
aankoop. Wat je van ons kunt verwachten? Een hoop enthousiasme voor alle automerken! Daarnaast staat
er een professioneel team voor je klaar, dat alles weet over het autovak. Bij T&O Auto's mag je dus heel
wat verwachten. Bij ons staat de klant én zijn mobiliteit op nummer 1!

Deze Cadillac Escalade bieden wij aan tegen een meeneemprijs. Wil je gebruikmaken van extra services en
garantie, dan kunnen wij daar samen naar kijken. Alle informatie over T&O Auto's vind je op onze website.
Ook zo enthousiast geworden? Maak dan snel een afspraak via onze site www.degarage.net of bel naar
0294-254002.

Aanbieder
T&O; Auto's
Middenweg 141a
1394 AH Nederhorst den Berg

Tel: 0294 254 002
E-mail: info@degarage.net


