Ferrari Mondial 8 2+2 QUATTROVALVOLE
09/1983 - Benzine - Handgeschakeld

€ 39.950,Autogegevens
Merk, model:

Ferrari Mondial

Uitvoering:

8 2+2 QUATTROVALVOLE

Kenteken:

NN-LZ-97

Kilometerstand: 89.171 km
Bouwjaar:

09/1983

BTW/marge:

Marge

Carrosserie:

Coupé

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1.490 kg

Motor:

2.927 cc, 237 pk (174 kW)

Kleur:

Rood

Laksoort:

Basis/uni

Bekleding:

Leder

Opties en accessoires
Airconditioning, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lederen bekleding,
Lichtmetalen velgen

Bijzonderheden
Ferrari Mondial 8 Quattrovalvone (QV) 2+2 met de 3.0 8-cilinder motor met 5 versnellingen, Vierpersoons
uitvoering 2+2, Originele boekjes allemaal aanwezig, Fotoreportage van de restauratie en diverse
onderhoudsfacturen aanwezig, Zwart volledig leder interieur, Airco (werkt niet), Schuifdak, Volwaardig
reservewiel, Afdekcover, Druppellader, Elektrische ramen, 4 uitlaten, Lichtmetalen velgen, Leder stuurwiel,
Pininfarina design. Nieuw geleverd in Frankrijk in 1983 door Ferrari dealer Charles Pozzi in
Levalllois-Perrret, waarvan garantiekaart aanwezig. Sinds 1996 in Nederland. Quattrovalvolve staat voor
het motorblok dat in 1982 nieuw geïntroduceerd werd met 4 kleppen per cilinder in plaats van 2. De
Mondial 8 is de eerste serie Mondial die gebouwd is, deze zijn vanaf 1980 gebouwd. De motor ligt
middenachter en dwarsgeplaatst.
= Bedrijfsinformatie =
Iedere werkdag geopend van 08.00 tot 21.00 uur en zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur. Wij hebben een
buitenterrein van ruim 10.000 vierkante meter en een ruime showroom, er is dus ruimte genoeg om de 1,5
meter afstand te houden. De door ons genoemde communicatieadviesprijzen zijn inclusief onvermijdbare
kosten benodigd voor levering van de auto. Optionele pakketten en-/of uitrusting zijn altijd een keuze van
de consument en worden tegen meerprijs geleverd. Voor meer foto's van dit voertuig bezoekt u onze
website www.hazet.nl. Inruil- en financiering van uw auto is mogelijk. Tevens financial lease beschikbaar
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met zeer gunstige tarieven en acceptatievoorwaarden, ook voor ZZP'ers. Ons adres: Transitoweg 2, 4051
CA, Ochten. Wij zijn telefonisch bereikbaar op: +31344642819 en tijdens openingstijden via Whatsapp:
+31633025511 (bellen naar dit nummer is niet mogelijk).

Aanbieder
Autobedrijf Hazet
Transitoweg 2
4051 CA Ochten
Tel: 0344 642 819
E-mail: info@hazet.nl
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