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Porsche 911 3.8 Carrera S 50th Anniversary Ed.
nr.804
03/2014 - Benzine - Automaat

€ 139.950,-
Autogegevens

Merk, model: Porsche 911

Uitvoering: 3.8 Carrera S 50th Ann...

Kenteken: NG-432-H

Kilometerstand: 24.323 km

Bouwjaar: 03/2014

BTW/marge: Marge

Carrosserie: onbekend

Brandstof: Benzine

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.415 kg

Motor: 3.800 cc, 400 pk (294 kW)

Kleur: Graphite Grey (Grijs)

Laksoort: Basis/uni

Bekleding: Half leder/stof

Garantie: BOVAG

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Boordcomputer,
Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch
bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Getint glas, Lichtmetalen velgen,
Navigatiesysteem, Parkeersensor, Sportstoelen, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 440 Nm
Transmissie: 7 versnellingen, Automaat
Tankinhoud: 64 liter
Aandrijving: Achterwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 4,0 s
Topsnelheid: 302 km/u

Verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 12,2 l/100km (1 op 8,2)
Brandstofverbruik op de snelweg: 6,7 l/100km (1 op 14,9)

Staat
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Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen

Bij ons staat een zeldzaam exemplaar van de Porsche 911. Het gaat hier om de bijzondere Carrera S 50th
Anniversary Edition. Deze speciale uitvoering van de 911 is gelimiteerd tot 1963 stuks. Wij hebben nummer
804 voor u klaar gezet. De auto is zo bijzonder dat zelfs het aantal geproduceerde voertuigen een
betekenis heeft. In 1963 werd de eerste 911 van Porsche gemaakt. In 2013, 50 jaar later, werd deze editie
onthuld: de volledige geschiedenis van de 911 komt in de auto terug.

Deze 911 heeft zoals gezegd de hele 911 geschiedenis in zich. Dat begint al bij de prachtige Graphite Gray
kleur en de retro lichtmetalen velgen. De velgen hebben recht op speciale aandacht. Deze speciale 20-inch
velgen zijn een ware ode aan de 911. Destijds had de 911 de kenmerkende ''Fuchs''-wielen. Deze moderne
variant is afgewerkt in matzwarte lak met een gepolijst middendeel. Natuurlijk zien we bij de luchtinlaten,
luchtroosters en de motorruimte speciaal verchroomde strips. Op de achterkant staat het ''50 jahre
embleem'' in volledig 3D te pronken. Op het dashboard, in de dorpels, de toerenteller en zelfs op de
hoofdsteunen is het ''50 jahre embleem'' zichtbaar. Groene wijzerplaten, zilverkleurige kapjes op de as van
de witte wijzers maakt de centrale klok extra bijzonder. Bij de historie van de 911 hoort natuurlijk ook het
Pepita design in de bekleding. Deze bekleding zat in de jaren 60 ook in de 911.

Het is Porsche heel goed gelukt om bovenstaande kenmerken te combineren tot een modern voertuig
waarbij emotie voorop staat. De rijeigenschappen van nu moeten namelijk gecombineerd worden met het
design van toen. De schakelpook, welke is afgewerkt met geborsteld aluminium, komt uit het bijzondere
Exclusive-program van Porsche. Ook zijn de sierpanelen in het interieur voorzien van het ''50-jahre
embleem'' en uitgevoerd in geborsteld aluminium.
Dit exemplaar heeft slechts 24.000 kilometers gereden en is rechtstreeks afkomstig van eerste eigenaar.

Bent u verkocht? Heeft u interesse in dit bijzondere exemplaar? Neem dan contact op met Jan Wiebe
Tolman op 0512-334900. Hij is u graag van dienst.

= Bedrijfsinformatie =

GENOEMDE PRIJS IS RIJKLAAR. Auto's boven € 4.500,- worden afgeleverd met: Bovag-garantie,
Onderhoudsbeurt, min. 1 Jaar APK en Mobiliteitsgarantie. Bij ons GEEN afleverkosten!
Autobedrijf Tolman is dealer van Toyota en tevens gespecialiseerd in de merken: Hyundai en Fiat.
***Toyota garantie: Net als iedere andere occasion wordt ook een Toyota geleverd met Bovag-garantie.
Hierna heeft u op een Toyota tot 10 jaar of 200.000km garantie, zolang uw auto bij Toyota in onderhoud is.
Wanneer u het fabrieksonderhoudsschema volgt ontvangt u automatisch deze garantie. Na elke
onderhoudsbeurt wordt er voor 1 jaar of 15.000km garantie afgegeven, totdat uw auto 10 jaar is of
200.000 kilometer heeft gereden.***
Ondanks de grote zorg die wij besteden aan onze advertenties zijn druk- en zetfouten voorbehouden.

Aanbieder
Autobedrijf Tolman Drachten B.V.
De Roef 17
9206 AK Drachten

Tel: 0512 334 900
E-mail: info@tolman.nl


