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Porsche 911 3.8 Targa 4S 400PK / PDC /
Camera / Navigatie / Automaat
06/2015 - Benzine - Automaat

€ 119.950,-
Autogegevens

Merk, model: Porsche 911

Uitvoering: 3.8 Targa 4S 400PK / P...

Kenteken: N-872-PB

Kilometerstand: 84.673 km

Bouwjaar: 06/2015

BTW/marge: Marge

Carrosserie: onbekend

Brandstof: Benzine

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.550 kg

Motor: 3.800 cc, 400 pk (294 kW)

Kleur: Zwart

Laksoort: Metallic

Bekleding: Leder

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, Lederen bekleding, Lichtmetalen velgen,
Metallic lak, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Stoelverwarming voor, Xenon verlichting

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 440 Nm
Aandrijving: Vierwielaandrijving
Tankinhoud: 68 liter
Acceleratie (0-100): 4,3 s
Topsnelheid: 297 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 12,5 l/100km (1 op 8,0)
Brandstofverbruik op de snelweg: 7,1 l/100km (1 op 14,1)
Energielabel: G

Onderhoud, historie en staat
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Onderhouden volgens voorschriften: ja
Aantal eigenaren: 1
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 208 - € 236 per kwartaal

Autobedrijf Bot is een groot Bovag-Autobedrijf gevestigd op een gezellige woon en autoboulevard in
Vlaardingen waar totaal 400 occasions te bezichtigen zijn. Deze auto kan worden afgeleverd met garantie
en een nationale autopas. U bent van harte welkom.

Het ultieme genieten is natuurlijk het rijden in een cabriolet met open kap. De Porsche 911
vertegenwoordigt het beste van degelijk Duits design. De auto is van het bouwjaar 2015 en is van de
eerste eigenaar. Met een zescilinder benzinemotor en een automatische transmissie beschikt deze Porsche
over uitstekende prestaties. Met zijn lederen bekleding is deze auto comfortabel en stijlvol. 's Winters op
pad gaan kan een behoorlijke uitdaging zijn. Daarom is deze Porsche 911 voorzien van weldadige
verwarmbare voorstoelen. In het donker zorgt de xenonverlichting voor een goed zicht op de weg. De
uitmonstering van deze auto wordt gecompleteerd door onder meer 20 inch lichtmetalen velgen, instelbare
schokdempers, windscherm, metallic lak, verwarmde ruitensproeiers, elektrisch bedienbare ramen voor en
elektrisch inklapbare buitenspiegels.

Niet meer op de tast een andere zender zoeken of het volume aanpassen. En al helemaal niet met uw ogen
van de weg af raken. De audiobediening op het stuur zorgt dat u alles van onder uw vingers regelt. Nooit
meer de weg kwijt: daarvoor zorgt het onboard full map navigatiesysteem. Geniet eindeloos van uw eigen
muziekvoorraad met de aanwezige usb-aansluiting. U verwacht natuurlijk automatische airconditioning in
deze auto, en die is er dan ook. Afstand schatten bij het achteruitrijden? Niet nodig. U weet het precies,
dankzij de achteruitrijcamera. De cruise control zorgt voor een prettige, gelijkmatige koers en minder
brandstofgebruik. De Porsche is standaard voorzien van: lederen versnellingspook, lederen stuur,
automatisch dimmende binnen- en buitenspiegels, boordcomputer, centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening en buitentemperatuurmeter.

Zoals u mag verwachten van deze Porsche 911 is hij uitgerust met een reeks aan actieve
veiligheidssystemen. Belangrijk voor uw veiligheid en die van uw passagiers is de verkeersbord-detectie in
deze auto.

Even een proefrondje zomer pakken? Geen probleem! Bel nu voor een afspraak.

= Bedrijfsinformatie =

* Ivm de grote vraag naar occasions hebben wij extra interessante auto's ingekocht en hebben we tot wel
150 auto's op voorraad!

Aanbieder
Autobedrijf P. Bot
Hoogstad 51
3131 KX Vlaardingen

Tel: 010 460 0601
E-mail: info@pbot.nl


