Ferrari 612 Scaglietti F1 historie aanwezig net
nieuwe koppeling en beurt gehad
10/2005 - Benzine - Automaat

€ 59.950,Autogegevens
Merk, model:

Ferrari 612

Uitvoering:

Scaglietti F1 historie...

Kenteken:

42-LDJ-8

Kilometerstand: 158.910 km
Bouwjaar:

10/2005

BTW/marge:

Marge

Carrosserie:

Coupé

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1.840 kg

Motor:

5.748 cc, 540 pk (397 kW)

Kleur:

Grijs

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Leder

Opties en accessoires
Airconditioning, Audiosysteem, Automatic climate control, Lederen bekleding, Metallic lak,
Navigatiesysteem, Parkeersensor, Stoelverwarming voor

Bijzonderheden
Met zijn compromisloze design, zijn geweldige vermogen en zijn uitgekiende techniek staat deze Ferrari
612 garant voor sportieve topprestaties. Een twaalfcilinder motor en een automatische transmissie zorgen
voor de uitstekende prestaties van deze auto. De lederen bekleding geeft het interieur een rijke en luxe
uitstraling. In de verwarmbare voorstoelen zitten is elke keer een welkom gevoel. Xenonverlichting staat
borg voor helderwit licht en een krachtige lichtbundel.
Als u hoge eisen stelt aan geluidskwaliteit, is het Bose audiosysteem een perfecte match. Met de
audiobediening op het stuur schakelt u snel en veilig tussen de diverse functies van uw muziekinstallatie.
Het navigatiesysteem is uw vertrouwde gids, waarheen de reis ook gaat. De climate control zorgt onder alle
omstandigheden voor een prettige temperatuur. Met de hulp van de parkeersensoren kost inparkeren en
uitparkeren u geen enkele moeite.
Een sportwagen met alles erop en eraan. Uitproberen? Natuurlijk! Bel ons voor een proefrit. Deze Ferrari
612 komt uit 2005, werd geleverd van 01-01-2004 tot 31-12-2010 en kostte toen € 307,062.-. Deze
geïmporteerde personenauto staat sinds 2010 op kenteken, is voorzien van een benzine motor, heeft een
maximum vermogen van 397 kW (541 PK) en een cilinderinhoud van 5748 cc.

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 personenauto heeft een topsnelheid van 315 km per uur en bereikt vanuit stilstand de 100 km/u in 4.2
seconden. De wegenbelasting bedraagt € 270.- per kwartaal.
= Bedrijfsinformatie =
Vakgarage de Liesbosch is al ruim 19 jaar aangesloten bij stichting Vakgarage en de Bovag .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 ,camper 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. De occasions die door
Vakgarage de Liesbosch aangeboden worden hebben bij verkoop en anders bij aflevering altijd een geldige
APK, hier hoeft niet extra voor betaald te worden tenzij anders aangegeven. "De prijs voor deze auto is
inclusief een geldige APK van minimaal 6 maanden en 12 maanden wettelijk bepaalde garantie. De auto
wordt op uw naam overgeschreven en tevens heeft de auto een pre inspectie en vloeistof controle gehad.
Onderhoud en uitgebreide garantiepakketten bieden wij u graag tegen meerprijs aan." Wij zijn ook
bereikbaar op whatsapp 06-53151476.
Let op, als u reageert op een advertentie dan kan ons antwoord in uw reclame of ongewenste mailbox
terechtkomen. Wij doen altijd ons best om binnen 1 werkdag te reageren op uw vraag.
Genoemde prijs is de basisprijs inclusief lopende apk en wettelijk bepaalde garantie. Uitsluitend op
Viabovag vindt u de prijs inclusief 12 mnd Bovag garantie.
U kunt bij ons kiezen voor het afleverservicepakket à €395,-, hiervoor wordt de auto geleverd met een
nieuwe apk, afleverbeurt, 20 liter brandstof en 3 maanden garantie op motor en versnellingsbak. .
Ons 6 maanden garantie afleverpakket inclusief 6 mnd Full Cargarantie kost € 795,- (niet van toepassing
op auto's met resterende fabrieksgarantie).
Afleverpakket uitgebreid €1250,- : 12 maanden BOVAG garantie indien mogelijk afhankelijk van bouwjaar
auto, onderhoud volgens fabrieksschema, afhankelijk van onderhoudsschema 1 jaar onderhoudsvrij ,12/24
maanden APK, Nationale Autopas (NAP), aircoservice, 1 jaar gratis Vakgarage Pechhulp
Onze auto's zijn altijd goed onderhouden en alle keuringen zijn toegestaan. Vakgarage de Liesbosch heeft
altijd 1e klas occasions op voorraad waarmee u zorgeloos kunt rijden! Graag tot ziens bij Vakgarage de
Liesbosch in Nieuwegein.
Ondanks dat onze advertenties met zorg worden samengesteld, kan aan de inhoud geen rechten worden
ontleend. Controleer daarom de opties die voor u van belang zijn vóór de aankoop, wij helpen u daarbij
met alle plezier.
LIKE onze Facebook/Instagam pagina of download onze Vakgarage de Liesbosch app in de appstore om
direct op de hoogte te zijn van onze voorraad en acties!
" Wij zijn ook bereikbaar op whatsapp 06-53151476.

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