Chrysler Viper 8.0 RT/10 Cabrio,Airco
06/1994 - Benzine - Handgeschakeld

€ 45.950,Autogegevens
Merk, model:

Chrysler Viper

Uitvoering:

8.0 RT/10 Cabrio,Airco

Kenteken:

L-521-DH

Kilometerstand: 51.529 km
Bouwjaar:

06/1994

BTW/marge:

Marge

Carrosserie:

Cabriolet

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1.631 kg

Motor:

8.000 cc, 401 pk (295 kW)

Kleur:

Rood

Laksoort:

Basis/uni

Bekleding:

Leder

Opties en accessoires
Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Lederen bekleding

Bijzonderheden
Bij het ontwerpen van een sportwagen als deze worden geen compromissen gesloten. Vormgeving en
techniek zijn perfect met elkaar in balans. De krachtige motor geeft deze Chrysler uitstekende prestaties.
Deze Chrysler Viper komt uit 1994, werd geleverd van 02-11-1993 tot 31-12-1997 en kostte toen €
97,562.-. Deze geïmporteerde personenauto staat nog niet op kenteken, is voorzien van een benzine
motor, heeft een maximum vermogen van 295 kW (402 PK) en een cilinderinhoud van 7990 cc.
De personenauto heeft een topsnelheid van 266 km per uur en bereikt vanuit stilstand de 100 km/u in 4.5
seconden. De wegenbelasting bedraagt € 226.- per kwartaal.
Maak een afspraak en kom deze sportwagen van dichtbij bekijken. De sleutels liggen klaar!
= Bedrijfsinformatie =
Vakgarage de Liesbosch is aangesloten bij de Bovag en N.A.P ons bedrijf is een vertrouwd adres voor
onderhoud, reparatie, apk, banden en schadeherstel. U wordt snel en vakkundig geholpen waarbij
klantvriendelijkheid hoog in het vaandel staat. Dit alles uiteraard binnen een aanvaardbaar prijsniveau. Ook
voor onderhoud aan uw leaseauto en bedrijfsauto bent u bij ons aan het juiste adres.Daarnaast verkopen
wij occasions tegen concurrerende prijzen. Vakgarage de Liesbosch heeft altijd een wisselend aanbod
occasions staan." Wij zijn ook bereikbaar op whatsapp 06-53151476.
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Vakgarage De Liesbosch | Tel: 030 281 7961 | info@vakgaragedeliesbosch.nl

De prijs is op basis van meeneemprijs (behalve op viaBOVAG.nl). Wij streven naar zo hoog mogelijke
kwaliteit voor een scherpe prijs. Daarom adverteren wij met de meeneemprijs en kunt u optioneel kiezen
voor een afleverpakket.
We bieden 3 pakketten aan: Basispakket € 299,-. Hiervoor krijgt u een APK-keuring | controle van alle
vloeistoffen | 1 maand garantie op de motor en versnellingsbak.
Pluspakket € 499,-. Hiervoor krijgt u een APK-keuring | kleine onderhoudsbeurt | remcontrole | 3 maanden
garantie op de motor en versnellingsbak.
Extrapakket € 799,-. Hiervoor krijgt u een APK-keuring | onderhoudsbeurt volgens schema | 6 maanden
volledige BOVAG-garantie. vraag aan de verkoper voor de volledige specificaties en welke afleverpakketten
mogelijk zijn voor de aangeboden auto.

Aanbieder
Vakgarage De Liesbosch
Nijverheidsweg 9J
3433 NP Nieuwegein
Tel: 030 281 7961
E-mail: info@vakgaragedeliesbosch.nl

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Vakgarage De Liesbosch | Tel: 030 281 7961 | info@vakgaragedeliesbosch.nl

