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Porsche 911 992 3.0 Carrera S |PANO|SP.
CHRONO|SP. DESIGN|PDLS+|
03/2021 - Benzine - Automaat

€ 179.911,-
Autogegevens

Merk, model: Porsche 911

Uitvoering: 992 3.0 Carrera S |PAN...

Kilometerstand: 6.094 km

Bouwjaar: 03/2021

BTW/marge: Marge

Carrosserie: onbekend

Brandstof: Benzine

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.515 kg

Motor: 2.981 cc, 451 pk (332 kW)

Kleur: Rood

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, Xenon verlichting

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 530 Nm
Transmissie: 8 versnellingen, Automaat
Tankinhoud: 90 liter
Aandrijving: Achterwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 3,7 s
Topsnelheid: 308 km/u

Milieu
Energielabel: G

Staat
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)
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Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen
Leaseprijs: € 1.236 p/m (financial lease, 72 maanden, informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden)

Afleverpakketten
Optioneel afleverpakket (zonder meerprijs): Bovag garantie 12 maanden inclusief
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-Puntencheck; BOVAG Afleverbeurt

Het silhouet van de 911 Carrera is onmiskenbaar door de iconische flyline met de elegant afhellende
daklijn. Sinds 1963 is dit een kenmerk van het DNA van het merk Porsche - net zoals de uitmuntende
sportwagen-performance. Traditie en moderne tijd verenigd: de iconische flyline en de doorlopende
achterlichtunit.

De coupéversie van de 911 belichaamt het Porsche DNA in zijn zuiverste vorm: de lange vlakke voorklep,
de steil oplopende voorruit en de licht naar achteren afhellende daklijn waren al typische kenmerken van de
oer-'Elfer'.

Sportief, ergonomisch, tijdloos: de cockpit met glazen schuif-kanteldak, GT sportstuurwiel,
instrumentenpaneel en sportstoelen Plus.

Adrenaline met één druk op de knop: Sport Chrono Pakket incl. rijmodus-schakelaar en stopwatch op het
dashboard

Lekker lang cruisen? Dat kan, de Porsche is namelijk uitgerust met een 90 liter tank.

Mochten wij uw interesse hebben gewekt, neem dan contact op met een van onze gepassioneerde Sales
Executives via 078-6918448.

***Hoewel aan de informatie van deze website de grootst mogelijke zorg wordt besteed, kunnen wij niet
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuiste informatie van welke aard dan ook. Is voor u een
optie belangrijk, dan adviseren wij u hier specifiek naar te vragen.

Aanbieder
Vakgarage Prins Auto
Wattstraat 14
2952 AX Alblasserdam

Tel: 078 691 8448
E-mail: info@prinsauto.nl


