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Porsche 911 3.0 Carrera 992 Full LED Sport
Chrono Pano Bose Audio 385 PK! 2e
Pinksterdag geo
11/2019 - Benzine - Automaat

€ 139.849,-
Autogegevens

Merk, model: Porsche 911

Uitvoering: 3.0 Carrera 992 Full L...

Kilometerstand: 19.944 km

Bouwjaar: 11/2019

BTW/marge: Marge

Carrosserie: onbekend

Brandstof: Benzine

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.480 kg

Motor: 2.981 cc, 385 pk (283 kW)

Kleur: Wit

Laksoort: Basis/uni

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,
Navigatiesysteem, Parkeersensor, Sportstoelen, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 450 Nm
Aandrijving: Achterwielaandrijving
Tankinhoud: 68 liter
Acceleratie (0-100): 4,2 s
Topsnelheid: 293 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 11,2 l/100km (1 op 8,9)
Brandstofverbruik op de snelweg: 7,7 l/100km (1 op 13,0)
Energielabel: G



Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autobedrijf Boks | Tel: 055 360 3050 | info@autobedrijfboks.nl

Onderhoud, historie en staat
Aantal eigenaren: 1
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 208 - € 236 per kwartaal

Hij oogt indrukwekkend en sportief, deze Porsche 911. Deze goed onderhouden auto is van het bouwjaar
2019 en komt van de eerste eigenaar. Een zescilinder benzinemotor en een automatische transmissie
zorgen voor de uitstekende prestaties van deze auto. Het interieur ademt luxe door de leren bekleding.
Deze Porsche 911 heeft verwarmbare voorstoelen, voor zowel bestuurder als bijrijder. U blijft ook in de
scherpe bochten goed ondersteund door de fraaie sportstoelen. Comfort, licht en het complete gevoel van
ruimte wordt verzorgd door het elektrisch bediende panoramadak. Ook is de auto voorzien van: 20 inch
lichtmetalen velgen, sportonderstel, sportuitlaat, warmtewerend glas, led-achterlichten, elektrisch
bedienbare ramen voor, elektrisch inklapbare buitenspiegels en led-dagrijverlichting.

Het high performance audiosysteem is volledig afgestemd op de akoestiek van de auto; genieten dus! Voor
storingvrije digitale radio-ontvangst zorgt de dab-ontvanger. Dankzij de spraaksturing bedient u
verschillende functies zonder uw handen van het stuur te halen. Het navigatiesysteem met harde schijf
zorgt ervoor dat u altijd de juiste en snelste route vindt. Het spreekt voor zich dat een auto als deze ook
van automatische airconditioning is voorzien. Inparkeren zonder angst voor schade. De parkeersensoren
helpen u om moeiteloos in de kleinste parkeervakken te manoeuvreren. De cruise control levert een mooie,
gelijkmatige koers. Dat rijdt prettig. Natuurlijk behoren lederen versnellingspook, sportstuur met
schakelpaddels, automatisch dimmende binnen- en buitenspiegels, boordcomputer en centrale
deurvergrendeling met afstandsbediening ook tot de uitrusting van deze complete auto.

Geavanceerde technische systemen houden tijdens elke rit het verkeer in de gaten en reageren op
potentieel gevaarlijke situaties. Kop-staartbotsingen vormen een belangrijk deel van de meest
voorkomende aanrijdingen. De forward collision warning van deze auto voorkomt zulke botsingen geheel of
reduceert de ernst van de schade aanzienlijk.

Om te bevestigen dat de kilometerstand van deze auto klopt, krijgt u er ook het tellerrapport van Nationale
Autopas bij. Genoeg gezegd. Tijd voor een proef op de som. Bel nu voor een afspraak en kom een testrit
maken!

= Bedrijfsinformatie =

De door ons genoemde communicatieadviesprijzen zijn inclusief onvermijdbare kosten nodig voor levering
van de auto. Optionele pakketten of uitrusting zijn altijd de keuze van de consument en kunnen
desgewenst tegen meerprijs geleverd worden.

Bij Autobedrijf Boks heeft u keuze uit meer dan 250 occasions. Heeft u een auto in te ruilen? Ga dan naar
onze website: http://www.autobedrijfboks/occasions en vindt uw nieuwe auto. Binnen 1 werkdag krijgt u
een offerte op maat.

Heeft u een eigen bedrijf? Weleens over financial lease nagedacht? Voor meer informatie hierover ga naar
http://www.financialleaseapeldoorn.nl Ook voor ZZP zeer aantrekkelijke tarieven en acceptatie
voorwaarden.

Aanbieder
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Autobedrijf Boks
Laan van de Dierenriem 51
7324 AB Apeldoorn

Tel: 055 360 3050
E-mail: info@autobedrijfboks.nl


