Porsche Cayenne 3.0 D Navigatie Schuifdak Leer
Trekhaak 239Pk! Navigatie Schuifdak Leer
Trekhaak
04/2009 - Diesel - Automaat

€ 19.900,Autogegevens
Merk, model:

Porsche Cayenne

Uitvoering:

3.0 D Navigatie Schuif...

Kenteken:

SF-918-G

Kilometerstand: 154.641 km
Bouwjaar:

04/2009

BTW/marge:

Marge

Carrosserie:

SUV

Brandstof:

Diesel

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

2.215 kg

Motor:

2.967 cc, 241 pk (177 kW)

Kleur:

Donker bruin

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Leder

Garantie:

Garantie

Opties en accessoires
Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Automatic climate control,
Boordcomputer, Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise
Control, Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel, Getint glas, Lederen bekleding, Lichtmetalen velgen,
Metallic lak, Mistlampen voor, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Stoelverwarming voor,
Stuurbekrachtiging, Trekhaak, Xenon verlichting

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 550 Nm
Aandrijving: Vierwielaandrijving
Tankinhoud: 100 liter
Acceleratie (0-100): 8,3 s
Topsnelheid: 214 km/u
Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 11,6 l/100km (1 op 8,6)
Brandstofverbruik op de snelweg: 7,9 l/100km (1 op 12,7)
Energielabel: F
Onderhoud, historie en staat
Aantal eigenaren: 3
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Auto Keijzers | Tel: 055 357 4370 | sales@autokeijzers.nl

Aantal sleutels: 2
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 666 - € 715 per kwartaal
Leaseprijs: € 199 p/m (financial lease, informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden)
Garantie
Garantie: 6 Maanden volledige Auto Keijzers garantie
Tip: voor meer foto's, bekijk onze website! www.autokeijzers.nl
Ontspannen en zorgeloos autorijden, dat doet u met deze Porsche Cayenne. Deze auto uit het bouwjaar
2009 heeft 154641 kilometer gelopen. Met een zescilinder dieselmotor en een automatische transmissie
beschikt deze Porsche over uitstekende prestaties. Het interieur is luxe uitgevoerd met leren bekleding.
Tijdens gure dagen is het prettig zitten in de verwarmbare voorstoelen. De bagageruimte is toegankelijk via
een comfortverhogende elektrische achterklep. Xenonverlichting zorgt voor een krachtige en heldere
lichtbundel. De uitmonstering van deze auto wordt gecompleteerd door onder meer 19 inch lichtmetalen
velgen, getint glas, metallic lak en elektrisch bedienbare en verwarmde buitenspiegels.
Natuurlijk is er ook automatische airconditioning aanwezig. De parkeersensoren registreren alles. Ook dat
ene paaltje dat net buiten uw gezichtsveld valt. Cruise control houdt automatisch de ingestelde snelheid
vast. Het is een ideaal hulpmiddel om lange ritten comfortabeler te maken. De Porsche is standaard
voorzien van: boordcomputer en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening.
De auto is voorzien van een trekhaak en is een uitstekende caravantrekker.
Even bellen voor een afspraak en u kunt deze auto van top tot teen zelf bekijken.

Aanbieder
Auto Keijzers
Sleutelbloemstraat 29
7322 AJ Apeldoorn
Tel: 055 357 4370
E-mail: sales@autokeijzers.nl

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Auto Keijzers | Tel: 055 357 4370 | sales@autokeijzers.nl

