Porsche Cayenne 3.0 V6 Turbo Diesel 262pk
Tiptronic S
03/2012 - Diesel - Automaat

€ 32.500,Autogegevens
Merk, model:

Porsche Cayenne

Uitvoering:

3.0 V6 Turbo Diesel 26...

Kenteken:

77-TNR-5

Kilometerstand: 113.092 km
Bouwjaar:

03/2012

BTW/marge:

Marge

Carrosserie:

SUV

Brandstof:

Diesel

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

2.055 kg

Motor:

2.967 cc, 245 pk (180 kW)

Kleur:

Zwart

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Leder

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Audiosysteem, Boordcomputer, Centrale
deurvergrendeling, Cruise Control, Elektrisch bedienbare buitenspiegels, Lederen bekleding, Lichtmetalen
velgen, Stuurbekrachtiging, Xenon verlichting

Bijzonderheden
Met zijn ruimte en zijn prestaties is dit de auto die bij u past. Deze Porsche Cayenne heeft 109350
kilometer gelopen, hij is van het bouwjaar 2012. De aandrijving wordt verzorgd door een zescilinder
dieselmotor en een automatische transmissie. Vierwielaandrijving vergroot de grip op elk type wegdek. De
hoogwaardige, lederen bekleding benadrukt de kwaliteit van deze auto. De elektrisch bedienbare
achterklep opent met een druk op de knop. In het donker zorgt de xenonverlichting voor een goed zicht op
de weg.
Onderweg geniet u van de kwaliteit van het audiosysteem. De bediening is bovendien gemakkelijk via
knoppen op het stuur. Het spreekt voor zich dat een auto als deze ook van automatische airconditioning is
voorzien. Met deze auto bent u ontspannen onderweg dankzij de cruise control. De uitrusting van deze
Porsche is met in hoogte en diepte verstelbaar stuur, boordcomputer, isofix-aansluiting, centrale
portiervergrendeling, bagage afdekhoes en bekerhouder behoorlijk compleet.
De nieuwste veiligheidssystemen komen in deze Porsche Cayenne samen. Op een helling houdt hill hold
control de handrem vast totdat u weer gas geeft. Zodra een van de banden spanning verliest, geeft het
bandenspanningscontrolesysteem een waarschuwingssignaal.
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Bosch Car Service Jos Bongers | Tel: 0485 362 688 | info@josbongers.nl

Is uw nieuwsgierigheid gewekt? Bel ons dan snel om deze auto te komen bekijken.

Aanbieder
Bosch Car Service Jos Bongers
Veerweg 3
5441 PL Oeffelt
Tel: 0485 362 688
E-mail: info@josbongers.nl
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