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Porsche 911 3.8 Turbo S | NL auto | Ceramic
brake | Dealer onderhouden | Uniek mooie
staat..
02/2014 - Benzine - Automaat

€ 124.950,-
Autogegevens

Merk, model: Porsche 911

Uitvoering: 3.8 Turbo S | NL auto ...

Kenteken: 6-TGS-54

Kilometerstand: 58.500 km

Bouwjaar: 02/2014

BTW/marge: Marge

Carrosserie: onbekend

Brandstof: Benzine

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.580 kg

Motor: 3.800 cc, 562 pk (413 kW)

Kleur: Pure white (Wit)

Laksoort: Basis/uni

Bekleding: Leder

Opties en accessoires
ABS, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Cruise Control, Lederen bekleding, Lichtmetalen
velgen, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Sportstoelen

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 750 Nm
Transmissie: 7 versnellingen, Automaat
Tankinhoud: 68 liter
Aandrijving: Vierwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 3,1 s
Topsnelheid: 318 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 13,2 l/100km (1 op 7,6)
Brandstofverbruik op de snelweg: 7,7 l/100km (1 op 13,0)
Energielabel: G
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Onderhoud, historie en staat
Aantal eigenaren: 3
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen

De staat van deze prachtige 911 Turbo S zegt genoeg en ook nog eens Nederlands geleverd door Porsche
Centrum Gelderland en altijd perfect dealer onderhouden. De uitvoering dat is echt iets bijzonder maar wat
een gave verschijning is dit op de foto hebben we ons best gedaan om het zo mooi mogelijk er uit te laten
komen maar ik kan u zeggen eigenlijk is dit een Porsche die je gewoon in het echt moet komen bekijken.
De exterieur kleur Pure wit in combinatie met het luxe lederen nappa rode interieur dat is gedurfd maar wat
is dat gaaf. Met de opties zit het ook wel goed zo is het o.a. voorzien van 18weg verstelbare sportstoelen,
adaptieve led koplampen, alcantara hemelbekleding, bose sound, carbon interieur afwerking, ceramic
brake's, cruise control adaptive, navigatie, keyless go&entry, stoelventilatie & verwarming, stuurwiel
verwarming en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Ook het onderhoud is altijd perfect uitgevoerd:
1ste service: 1-2016 bij 25.000km Porsche centrum Maastricht
2de service: 12-2018 bij 42.000km Porsche Centrum Maastricht
3de service: 3-2021 bij 48.000km Porsche centrum Gelderland
Bij de auto wordt geleverd de originele sleutels en boorddocumentatie. Voor meer foto's bekijk onze
website: www.kareltrans.nl. Hoewel deze site met de grootste zorg is samengesteld en regelmatig wordt
geactualiseerd, kan aan de informatie op deze site geen rechten worden ontleend. Tel: 0229-714555 Whats
app: 00031-612394235

Aanbieder
Kareltrans
De Compagnie 14
1689 AG Zwaag

Tel: 0229 217 460
E-mail: info@kareltrans.nl


