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€ 34.950,Autogegevens
Merk, model:

Porsche Cayenne

Uitvoering:

4.2 D S 382 PK V8 | Pa...

Kenteken:

HS-412-L

Kilometerstand: 139.802 km
Bouwjaar:

04/2013

BTW/marge:

Marge

Carrosserie:

SUV

Brandstof:

Diesel

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

2.170 kg

Motor:

4.134 cc, 383 pk (282 kW)

Kleur:

Pure White (Wit)

Laksoort:

Basis/uni

Bekleding:

Leder

Opties en accessoires
ABS, Airconditioning, Alarmsysteem, Boordcomputer, Centrale deurvergrendeling, Centrale
deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Lederen bekleding, Lichtmetalen velgen,
Mistlampen voor, Navigatiesysteem, Stuurbekrachtiging, Xenon verlichting

Bijzonderheden
Porsche V8 Diesel Met 382 pk wordt alle concurrentie afgetroefd, zelfs de BMW X6 M50d die slechts 1 pk
minder heeft. En nee, dat is geen toeval. Wat echter veel belangrijker is, is het enorme koppel van dit blok.
Maar liefst 850 Nm weet deze Cayenne S Diesel op te hoesten. Hoeveel dat is merk je als je een keer
subtiel op het gas gaat om in te halen: trap je het pedaal vol in dan schakelt de achttraps S-Tronic een
paar verzetten terug, maar ga je iets subtieler te werk met de rechtervoet dan is dit vaak niet eens nodig
en versnel je gewoon heel aangenaam en rap zonder dat je de versnellingsbak een paar keer hoeft te
voelen. Heel comfortabel, anders kan je het eigenlijk niet omschrijven. Toch zit er ook een sportief randje
aan deze SUV. Van nul naar honderd sprinten is bijvoorbeeld mogelijk in 5.7 seconden en de topsnelheid is
252 kilometer per uur. Nee, deze auto is beter om een trailer achter te hangen met daarop -ik noem maar
wat hoor- een 911 GT3 RS op slicks, om mee naar een trackday te gaan. De Cayenne S Diesel mag immers
3500 kilogram trekken en dat is meer dan genoeg voor een leuke boot of een fikse paardentrailer, of eerder
genoemd trackdayspeeltje. Dat reisje zou je dan werkelijk in alle comfort kunnen afleggen. En stel dat je
de boot uit de plomp moet trekken, dan kan je het onderstel volledig sperren en het water uit krabbelen.
Verder is de Porsche perfect onderhouden. Excl. Afleverkosten. Voor meer foto's bekijk onze website:
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Kareltrans | Tel: 0229 217 460 | info@kareltrans.nl

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. Deze auto is te
bezichtigen op de Factorij 3 te Zwaag. Tel: 0229-714555

Aanbieder
Kareltrans
De Compagnie 14
1689 AG Zwaag
Tel: 0229 217 460
E-mail: info@kareltrans.nl
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