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Porsche Cayenne 4.8 GTS 21" VELGEN NAVI
CRUISE ALCANTARA LEER TREKHAAK
07/2008 - Benzine - Automaat

€ 17.995,-
Autogegevens

Merk, model: Porsche Cayenne

Uitvoering: 4.8 GTS 21" VELGEN NAV...

Kenteken: ZK-540-R

Kilometerstand: 228.199 km

Bouwjaar: 07/2008

BTW/marge: Marge

Carrosserie: SUV

Brandstof: Benzine

Transmissie: Automaat

Gewicht: 2.220 kg

Motor: 4.806 cc, 405 pk (298 kW)

Kleur: Rood

Laksoort: Basis/uni

Bekleding: Leder

Opties en accessoires
Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, CD wisselaar, Cruise Control, Lederen
bekleding, Lichtmetalen velgen, Mistlampen voor, Sportstoelen, Stoelverwarming voor, Stuurbekrachtiging,
Trekhaak

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 500 Nm
Transmissie: 6 versnellingen, Automaat
Tankinhoud: 100 liter
Aandrijving: Vierwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 6,5 s
Topsnelheid: 251 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 20,6 l/100km (1 op 4,9)
Brandstofverbruik op de snelweg: 10,2 l/100km (1 op 9,8)
Energielabel: G

Financiële informatie



Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autobedrijf Schoenmakers | Tel: 0492 351 030 | verkoop@schoenmakersautos.nl

Motorrijtuigenbelasting: € 378 - € 430 per kwartaal

Afleverpakketten
Inbegrepen afleverpakket: Scherpe deal prijs

Duitse automerken hebben een onverwoestbare reputatie als het gaat om kwaliteit en prestaties. Geen
wonder want qua constructie, vooruitstrevende techniek en betrouwbaarheid is de concurrentie dun
gezaaid. In deze auto vindt u een benzinemotor en een automatische transmissie. Hoge kwaliteit is ook
binnenin aanwezig. Kijkt u maar naar de leren bekleding! U past de stoelen moeiteloos aan, ze zijn
elektrisch in te stellen en hebben bovendien een geheugen. Een praktische extra is de elektrisch
bedienbare achterklep die opent en sluit met een druk op de knop. Door het glazen panorama dak heeft u
een weidse zichthoek en geniet u van licht en een gevoel van ruimte.

Dankzij automatische airconditioning is het interieur behaaglijk warm of verfrissend koel. Cruise control
verlaagt de brandstofkosten en verhoogt het rijcomfort.

De auto is voorzien van een trekhaak en is een uitstekende caravantrekker. Pragmatisch en veilig als deze
auto is, beschikt hij over diverse veiligheidssystemen. Een mooie optie is het
bandenspanningscontrolesysteem, dat tijdig waarschuwt bij slappe banden.

Als u al weet dat dit de auto is die u wilt hebben, dan hoeft u niet langer te wachten. U kunt nu al besluiten
om deze Porsche te kopen. Wij reserveren de auto dan voor u en nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Aanbieder
Autobedrijf Schoenmakers
Heuvelberg 9
5469 NM Erp

Tel: 0492 351 030
E-mail: verkoop@schoenmakersautos.nl


