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Porsche Macan 2.0 AUT. | NAVI | LED | APPLE
CARPLAY | CLIMATE | TREKHAAK UITKLAPBAAR
02/2019 - Benzine - Automaat

€ 72.900,-
Autogegevens

Merk, model: Porsche Macan

Uitvoering: 2.0 AUT. | NAVI | LED ...

Kilometerstand: 57.012 km

Bouwjaar: 02/2019

BTW/marge: Marge

Carrosserie: SUV

Brandstof: Benzine

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.770 kg

Motor: 1.984 cc, 245 pk (180 kW)

Kleur: Wit

Laksoort: Metallic

Bekleding: Half leder/alcantara

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Boordcomputer,
Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch
bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel,
Lichtmetalen velgen, Mistlampen voor, Parkeersensor, Stuurbekrachtiging, Trekhaak

Bijzonderheden
PORSCHE MACAN 2.0 AUT. Boekjes en complete onderhoudshistorie aanwezig. Afkomstig van de 1e
eigenaar (aantoonbaar). Deze auto is o.a. voorzien van: Navigatiesysteem full map, led verlichting, Apple
Carplay, climate control, cruise control, trekhaak elektrisch uitklapbaar, elektrisch bedienbare achterklep,
sportstand, verwarmde vooruit, volledig leder / alcantara bekleding, bestuurdersstoel elektrisch
verstelbaar.

Bij interesse gelieve een afspraak maken via 0345-580566.

= Bedrijfsinformatie =

Iedere werkdag geopend van 07:30 tot 18:00 - 's avonds op afspraak. Zaterdag 08:00 tot 16:00. Ons
adres: Rijksstraatweg 43 - 4194 SK - Meteren. Telefonisch bereikbaar op: +31345580566 of tijdens
openingstijden via Whatsapp.

De door ons genoemde communicatieadviesprijzen zijn inclusief onvermijdbare kosten benodigd voor
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levering van de auto. Optionele pakketten en-/of uitrusting zijn altijd een keuze van de consument en
worden tegen meerprijs geleverd.

Deze advertentie is met zorg samengesteld, echter kan het voorkomen dat het daadwerkelijke
uitvoeringsniveau van de auto afwijkt van de omschrijving in de advertentie, informeer altijd naar de
aanwezigheid/afwezigheid van bepaalde opties.
Aan de informatie van deze advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.

Aanbieder
Autobedrijf Ruud den Hartog
Rijksstraatweg 43
4194 SK Meteren

Tel: 0345 580 566
E-mail: info@ruuddenhartog.nl


