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Porsche 997 3.8 Carrera 4S 997 Bose Audio
Cruise/Climate Sport Chrono 385PK! 2e
Pinksterdag
04/2011 - Benzine - Automaat

€ 74.446,-
Autogegevens

Merk, model: Porsche 997

Uitvoering: 3.8 Carrera 4S 997 Bos...

Kilometerstand: 134.871 km

Bouwjaar: 04/2011

BTW/marge: Marge

Carrosserie: Cabriolet

Brandstof: Benzine

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.570 kg

Motor: 3.800 cc, 385 pk (283 kW)

Kleur: Zwart

Laksoort: Metallic

Bekleding: Leder

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Audiosysteem, Automatic climate control, Centrale
deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch
bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lederen bekleding, Lichtmetalen velgen,
Metallic lak, Parkeersensor, Sportstoelen, Stuurbekrachtiging, Xenon verlichting

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 420 Nm
Aandrijving: Vierwielaandrijving
Tankinhoud: 67 liter
Acceleratie (0-100): 4,7 s
Topsnelheid: 295 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 16,1 l/100km (1 op 6,2)
Brandstofverbruik op de snelweg: 7,7 l/100km (1 op 13,0)
Energielabel: F
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Onderhoud, historie en staat
Aantal eigenaren: 1
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 230 - € 261 per kwartaal

Beleef de jaargetijden ten volle met deze cabriolet. Deze goed onderhouden Porsche 911 Cabrio heeft nog
maar weinig op de teller staan. Een jonkie voor een oude prijs! De krachtige motor geeft deze Porsche
uitstekende prestaties. Een lederen interieur staat al decennia voor stijl en klasse. Ook bij deze Porsche
911 Cabrio. Koude start? Niet met de verwarmbare voorstoelen! De sportstoelen zorgen voor een strak
uiterlijk én een uitstekende zitsteun. Met de krachtige xenonverlichting heeft u optimaal zicht in het
donker. De uitmonstering van deze auto wordt gecompleteerd door onder meer 19 inch lichtmetalen
velgen, instelbare schokdempers, adaptief dempingsysteem, metallic lak, elektrisch bediende ramen en
elektrisch verstelde en verwarmde buitenspiegels.

Ook de akoestiek in de auto wordt optimaal benut door het high performance audiosysteem. U verwacht
natuurlijk electronic climate control in deze auto, en die is er dan ook. Ervaar het comfort van inparkeren
met parkeersensoren. Deze auto laat zich moeiteloos in elk parkeervak manoeuvreren. Lekker koersen op
een constante snelheid: daarvoor zorgt de cruise control. Wat u ook in deze auto kunt vinden zijn lederen
stuur en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening.

Maak een afspraak voor een proefrit en ervaar het cabrio-gevoel zelf!

= 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
Autobedrijf Boks
Laan van de Dierenriem 51
7324 AB Apeldoorn

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


