Maserati Levante 3.0 V6 S Q4 GranSport
02/2017 - Benzine - Automaat

€ 72.500,Autogegevens
Merk, model:

Maserati Levante

Uitvoering:

3.0 V6 S Q4 GranSport

Kenteken:

N-645-BB

Kilometerstand: 57.318 km
Bouwjaar:

02/2017

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

SUV

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

2.084 kg

Motor:

2.979 cc, 430 pk (316 kW)

Kleur:

Bianco Neve (Wit)

Laksoort:

Basis/uni

Bekleding:

Leder

100%
Onderhouden:

Ja

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, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Stuurbekrachtiging, Xenon verlichting

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 580 Nm
Transmissie: 8 versnellingen, Automaat
Tankinhoud: 80 liter
Aandrijving: Vierwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 5,2 s
Topsnelheid: 264 km/u
Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 15,0 l/100km (1 op 6,7)
Brandstofverbruik op de snelweg: 8,5 l/100km (1 op 11,8)
Energielabel: G
Onderhoud, historie en staat
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autobedrijf Alewijn Ott B.V. | Tel: 072 541 1230 | verkoop@alewijnott.nl

100% Onderhouden: Ja (kwaliteitslabel aanwezig)
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 341 - 387 per kwartaal
Garantie
BOVAG 40-Puntencheck: Ja
Met zijn hoge postuur en grote wielen is dit een auto waarmee u overal gezien mag worden. Deze
dealeronderhouden Maserati Levante 3.0 V6 SQ4 uit 2017 heeft pas 57.318 kilometer gereden. Met zijn
snelle en melodieuze benzinemotor gekoppeld aan de automatische transmissie is deze Maserati een feest
om in te rijden. Gemakkelijk in- en uitladen? Geen enkel probleem met de elektrisch bedienbare
achterklep. En ook het stijlvolle comfort is meegeleverd dankzij het lederen interieur. U past de stoelen
moeiteloos aan, ze zijn elektrisch in te stellen en hebben bovendien een geheugen. Xenonverlichting staat
borg voor helderwit licht en een krachtige lichtbundel. Bij de uitrusting van deze auto horen onder meer 21
inch lichtmetalen velgen, instelbare schokdempers, getint glas, zwarte hemelbekleding, led-achterlichten,
elektrisch bedienbare ramen achter, elektrisch verstelde en verwarmde buitenspiegels, led-dagrijverlichting
en in delen neerklapbare achterbank.
Ook de akoestiek in de auto wordt optimaal benut door het high performance audiosysteem. Voor een
storingvrije radio-ontvangst zorgt de ingebouwde dab-ontvanger. Spraaksturing is onderdeel van de
uitrusting van deze auto. Met uw stem kunt u de belangrijkste voertuigfuncties bedienen. Zuinig, veilig en
ontspannen op pad: dat kan dankzij het aanwezige full map navigatiesysteem. Koppel uw usb-stick of
digitale muziekspeler aan de auto via de usb-aansluiting. Het spreekt voor zich dat een auto als deze ook
van automatische airconditioning is voorzien. Wat een gemak, die achteruitrijcamera. Alles in beeld zonder
capriolen. De automatisch inschakelbare verlichting en regensensor zorgen dat onderweg automatisch de
verlichting en de ruitenwissers worden ingeschakeld. Daarmee nemen ze u veel werk uit handen. Ook
lederen versnellingspook, sportstuur met schakelpaddels, automatisch dimmende buitenspiegels,
boordcomputer, isofix-aansluiting, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening en bagage afdekhoes
horen tot de voorzieningen op deze auto.
Geavanceerde systemen kunnen tijdens de rit bepaalde taken van u overnemen. Zo kijken er als het ware
steeds extra ogen met u mee, zodat u tijdig kunt reageren op noodsituaties. Het forward collision
warning-systeem waarschuwt indien een botsing dreigt met een voorliggend of tegemoetkomend voertuig.
De lane assist - of in gewoon Nederlands rijstrookassistent - waarschuwt als u per ongeluk over de streep
gaat.
Vanzelfsprekend leveren wij deze auto met Bovag Garantie. We kunnen ons voorstellen dat een proefrit wilt
maken met deze auto. Belt u ons snel?
Let op: deze auto is af fabriek niet uitgerust met een SCM gecertificeerd alarmsysteem. Informeer altijd
naar de eventuele alarmeisen bij de autoverzekering.
= Bedrijfsinformatie =
Sinds de oprichting in 1974 is Autobedrijf Alewijn Ott uitgegroeid tot één van de grotere aanbieders van
kwaliteitsoccasions. De strenge selectie bij inkoop en de kwaliteitscontrole maken dat je deze kostbare
aankoop veilig en met een goed gevoel kunt doen. En omdat we in vrijwel elk segment auto's hebben, kun
je je hele leven bij ons terecht. Voor een goede verzekering, heldere financiering of leasing van je nieuwe
trots helpen we je graag op weg, je kunt ons elke dag van de week bereiken.
Hoewel we enorm ons best doen zijn foutjes in de advertentie niet altijd uit te sluiten. Controleer daarom
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alles wat je belangrijk vindt vóór je de auto koopt.
Doordeweeks open van 10:00 tot 17:00, zaterdag van 09:30 tot 17:00 en houd voor (COVID)
uitzonderingen de info op Google aan.

Aanbieder
Autobedrijf Alewijn Ott B.V.
Koraalstraat 4
1812 RK Alkmaar
Tel: 072 541 1230
E-mail: verkoop@alewijnott.nl
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