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Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid |21"|PANO|B
OSE|HUD|SPORTCHRONO|LUCHTVERING
05/2021 - Hybride - Automaat

€ 120.895,-
Autogegevens

Merk, model: Porsche Panamera

Uitvoering: 2.9 4 E-Hybrid |21"|PA...

Kilometerstand: 54.324 km

Bouwjaar: 05/2021

BTW/marge: BTW

Carrosserie: Stationwagen

Brandstof: Hybride

Transmissie: Automaat

Gewicht: 2.185 kg

Motor: 2.894 cc, 462 pk (340 kW)

Kleur: C9X (donker zwart)

Laksoort: Metallic

Bekleding: Leder

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Automatic climate
control, Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control,
Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Elektrisch verstelbare
bestuurdersstoel, Lederen bekleding, Lichtmetalen velgen, Metallic lak, Navigatiesysteem, Parkeersensor,
Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Gecombineerd vermogen: 340 kW (462 PK)
Vermogen elektromotor(en): 100 kW (136 PK)
Vermogen brandstofmotor: 340 kW (462 PK)
Koppel: 450 Nm

Aandrijving
Brandstofsoort: Hybride (elektrisch en benzine)
Plug-in hybride: Ja
Tankinhoud: 80 liter
Actieradius: 64 km (56 km elektrisch)
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Transmissie
Transmissie: 8 versnellingen, Automaat

Asconfiguratie
Aandrijving: Vierwielaandrijving

Prestaties
Acceleratie (0-100): 4,4 s
Topsnelheid: 280 km/u

Accu
Aanwezige accu: gekocht
Accutype: lithium-ion
Staat van de accu: 100%

Milieu en verbruik
Elektriciteitsverbruik op de snelweg: 16 kWh/100km
Energielabel: A

Onderhoud, historie en staat
Aantal eigenaren: 2
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 189 - € 215 per kwartaal
Leaseprijs: € 989 p/m (financial lease, 72 maanden, informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden)

Afleverpakketten
Optioneel afleverpakket (zonder meerprijs): Bovag garantie 12 maanden inclusief
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-Puntencheck; BOVAG Afleverbeurt

Overige informatie
Verbruik combinatierit: kWh/100km

Deze Porsche Panamera staat garant voor vele veilige en comfortabele kilometers. Als u een laag
brandstofverbruik en goede prestaties belangrijk vindt, dan bent u uitstekend bediend met de zescilinder
motor. Zonder overdrijven een uitvoering met luxe en gemak: het elektrisch bediende glazen panorama
dak, de elektrisch bedienbare achterklep en een mooi lederen (Kreide) interieur. De meegeleverde
stoelverwarming zorgt in no time voor een behaaglijk gevoel als het buiten koud is. Constante rijhoogte,
optimaal comfort, perfecte wegligging... de luchtvering zorgt ervoor!

De comfortstoelen doen er nog een schepje bovenop. Ook in winterse omstandigheden is rijden een plezier,
niet in de laatste plaats dankzij het verwarmd stuurwiel. Niet alleen u, maar ook uw passagiers zitten goed,
dankzij de verwarmde achterbank. Ook het adaptief dempingsysteem, extra getint glas, LED-achterlichten,
metallic lak, elektrisch bedienbare ramen achter, elektrisch inklapbare buitenspiegels en
LED-dagrijverlichting zijn aan boord, evenals de 21 inch lichtmetalen velgen met 4 nieuwe banden.

Het high performance audiosysteem produceert krachtige bassen en heldere hoge tonen. Natuurlijk is het
systeem ook voorzien van: full map navigatiesysteem, DAB ontvangst, multifunctioneel sportstuur,
dashboard met spraakbediening en achteruitrijcamera. Het spreekt voor zich dat een auto als deze ook van
electronic climate control is voorzien. Het hoort bij een intelligente auto als deze dat hij zelf in staat is om
zijn omgeving in de gaten te houden. Dat doet deze Porsche met een automatisch inschakelbare verlichting
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en een regensensor. Vergeet uw autosleutels! Met de keyless start instappen en starten is veel makkelijker.

Het zal u verbazen hoe deze auto in staat is om voor u de omgeving en het verkeer om u heen in de gaten
te houden. Bij de veiligheidssystemen van deze auto hoort ook de verkeersbord-detectie. Die leest tijdens
het rijden als het ware met u mee en attendeert u op de significante verkeersborden langs en boven de
weg. Het Lane-keeping systeem doet precies wat nodig is: waarschuwen en corrigeren bij onbedoelde
overschrijding van de rijstrooklijnen.

Met het bijgeleverde tellerrapport van Nationale Autopas weet u dat de kilometerstand van deze auto
zuiver is. Natuurlijk kunt u de kwaliteiten van deze auto pas echt beoordelen na een proefrit. Neem nu
contact met ons op, dan zetten wij hem voor u klaar.

Aanbieder
Vakgarage Prins Auto
Wattstraat 14
2952 AX Alblasserdam

Tel: 078 691 8448
E-mail: info@prinsauto.nl


