Tesla Model S 75D Black Emotion 03/2018 - Elektrisch - Automaat

€ 54.450,Autogegevens
Merk, model:

Tesla Model S

Uitvoering:

75D Black Emotion -

Kenteken:

L-051-FZ

Kilometerstand: 82.063 km
Bouwjaar:

03/2018

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Elektrisch

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

2.180 kg

Motor:

333 pk (245 kW)

Kleur:

Zwart

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Leder

100%
Onderhouden:

Ja

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Automatic climate
control, Boordcomputer, Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare
voorportierramen, Getint glas, Lederen bekleding, Lichtmetalen velgen, Metallic lak, Navigatiesysteem,
Parkeersensor, Startonderbreker, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Tesla Model S 75D Prijs is ex BTW Met veel opties.
Tesla Model S 75D Black Emotion -

-

Kenteken: L-051-FZ
Merk: Tesla
Model: Model S
APK tot: 30-03-2024
Tellerstand: 82063 KM
Carrosserievorm: Hatchback
Aantal deuren: 5
Brandstofsoort: Elektrisch
Type laadkabel: Type 1/16A
Lengte laadkabel: 5 meter
Actieradius: 325 km
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-

Laadsnelheid: 0.5 uur
Huur of koop accu: Koop
Bouwjaar: 2018
Transmissie: Automaat
Kleur: zwart Metallic
Kleurnaam: SOLID BLACK
Bekleding: Leder
Kleur interieur: zwart
Interieurnaam: Zwart leder
Motorcode: L2S
Vermogen: 245 kW / 334pk
Ledig gewicht: 2180 kg
Aantal zitplaatsen: 5
BTW/Marge: BTW aftrekbaar, de prijs is inclusief BTW
Lengte: 498 cm
Aantal sleutels: 2
Onderhoudshistorie aanwezig: Ja
Fabrieksgarantie tot: 30-03-2022
Aantal maanden fabrieksgarantie: 11
Emissieklasse: Euro Z

Pakket: Premium Upgrade Package
-

Achterbank verwarmd
Audio installatie premium
Ruitensproeiers verwarmbaar
Stuurwiel verwarmd

Comfort
- Boordcomputer
- Cruise control
- Regensensor
Exterieur
-

Bochtverlichting
Buitenspiegel(s) automatisch dimmend
Buitenspiegels elektr. met geheugen
Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
Buitenspiegels verwarmbaar
Dimlichten automatisch
Donker getinte ramen achter
Electrisch inklapbare spiegels
Elektrisch bedienbare achterklep
Garagedeuropener
Getint glas
Handsfree achterklep
Hoofdsteunen achter
In hoogte verstelbare voorstoelen
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-

Keyless entry
Keyless go
Koplampen adaptief
LED achterlichten
LED dagrijverlichting
LED koplampen
LED koplampen adaptief
Lichtmetalen velgen 19"
Metaalkleur
Panoramadak
Park Distance Control
Parkeersensor achter
Parkeersensor voor
Ruitensproeiers verwarmbaar

Infotainment
-

Audio installatie
Audio installatie premium
Multimedia-voorbereiding
Navigatiesysteem full map
Spraakbediening
Stuurwiel multifunctioneel
WiFi voorbereiding

Interieur
-

Achterbank in delen neerklapbaar
Armsteun voor
Bekerhouder achter
Bekerhouder voor
Binnenspiegel automatisch dimmend
Electronic climate controle
Elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen
Elektrisch verstelbare stuurkolom
Elektrische ramen voor en achter
Hemelbekleding in Anthrazit
Lederen bekleding
Lederen stuurwiel
Luxe lederen interieur
Middenarmsteun voor
Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
Stuurwiel verwarmd
Voorstoelen verwarmd

Milieu
- Laadkabel voor thuis
Overige
- Anti Blokkeer Systeem
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-

Anti doorSlip Regeling
Apple Carplay/Android Auto
Autonomous Emergency Braking
Autopilot
Bestuurdersairbag
Bluetooth telefoonvoorbereiding
Dodehoek detectie
Elektronisch Stabiliteits Programma
Hoofd airbag(s) achter
Hoofd airbag(s) voor
Knie airbag(s)
LED mistlampen
Luchtvering
Oplaadmogelijkheid
Passagiersairbag
Rondomzicht camera
Zij airbag(s) voor

Veiligheid
-

Achteruitrijcamera
Alarm klasse 1(startblokkering)
Alarmsysteem
Bandenspanningscontrolesysteem
Connecteddrive Services
Isofix
Rijstrooksensor
Verkeersbord detectie

Financiële leaseprijs ?650,00 per maand Verkoopprijs 54.450,00
Tesla Model S 75D Met veel opties
Hij levert uitstekende prestaties en doet dat met zorg voor het milieu. Maar tegelijk is de Tesla Model S ook
gewoon een auto die u volop ruimte en comfort biedt. Het rijden met deze auto is werkelijk grenzeloos,
want de actieradius is groot genoeg voor allerlei veelvoorkomende ritten en de tijd om de accu's op te
laden is prima in te passen in uw dagelijkse bezigheden. U past de stoelen moeiteloos aan, ze zijn
elektrisch in te stellen en hebben bovendien een geheugen. Automatische luchtvering absorbeert
oneffenheden in het wegdek en vergroot het rijcomfort. Geniet van het uitzicht naar buiten door het riante
glazen panoramadak. Bij de rijke uitrusting horen ook 19 inch lichtmetalen velgen, led-achterlichten,
metallic lak, verwarmde ruitensproeiers, elektrisch bediende ramen, elektrisch inklapbare buitenspiegels,
led-dag rijverlichting en in delen neerklapbare achterbank.
Houdt uw ogen op de weg en uw handen aan het stuur. Het audio-installatiesysteem en het full map
navigatiesysteem bedient u vanaf het stuurwiel en met spraakbediening. De electronic climate control zorgt
voor een behaaglijk klimaat in de auto. De auto neemt u werk uit handen doordat hij zelf veel in de gaten
houdt. Een regensensor en een automatisch inschakelbare verlichting nemen waar wanneer de
ruitenwissers en het licht aan moeten. De cruise control zorgt voor zorgeloos, ontspannen en zuinig
rijgedrag. De Tesla is standaard voorzien van: lederen stuur, automatisch dimmende buitenspiegels en
boordcomputer.
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Als bestuurder van deze Tesla bent u nooit alleen. U wordt onderweg bijgestaan door technologische
hulpmiddelen die samen met u de weg in de gaten houden. Als het nodig is, grijpen ze zelfs in, door te
remmen of bij te sturen. 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. De sensoren van de lane assist registreren de lijnen op de weg en waarschuwen als u
onbedoeld in de andere strook dreigt te belanden. Het bandenspanningscontrolesysteem waarschuwt bij
drukverlies in een van de banden.
Natuurlijk wordt deze auto geleverd met Bovag Garantie. Is elektrisch rijden iets voor u? Bel dan nu om
een proefrit te maken met deze auto.

Bij Autogroep Bos & Slegers doen wij natuurlijk altijd ons uiterste best om alle gegevens zo correct
mogelijk in te vullen. Maar feit blijft: wij hebben meer verstand van auto's dan van computers. Het kan dus
voorkomen dat er een keer een foutje zit in de gegevens. Mocht je twijfelen aan de juistheid van de
gegevens of een foutje ontdekken, dan horen wij heel graag van je. We controleren dan nog eens de
gegevens om te kijken of het klopt. Controleer de opties dus goed voordat je een auto koopt of bel ons van
te voren om het te controleren, aan de gegevens op de website kunnen geen rechten worden verbonden.
Direct een afspraak maken?
Welkom bij Autobedrijf Bos en Slegers
Een afspraak voor bezichtiging kunt U maken:
Via mail:
info@bosenslegers.nl of gerard@bosenslegers.nl
Via telefoon: 040-2522425 (algemeen nummer) of 06-20490119 (Gerard Slegers)
Onze openingstijden:
RECEPTIE:
Maandag t/m Vrijdag 08:00 - 18:00 uur
WERKPLAATS: Maandag t/m Vrijdag 09:00 - 18:00 uur
VERKOOP:
Maandag t/m Vrijdag 09:00 - 18:00 uur
Zaterdag
10:00 - 17:00 uur
Als extra service biedt Autobedrijf Bos & Slegers : EEN PROEFRIT BIJ U THUIS aan
Waar in Nederland U ook woont, wij zorgen er voor dat U, zonder extra inspanningen of moeite, in Uw
eigen omgeving kunt proefrijden met de door U geselecteerde auto.
Kosten voor deze proefrit thuis bedragen € 125,-- Een bedrag dat bij aanschaf van het voertuig op de
aanschafwaarde in mindering wordt gebracht waardoor deze service U uiteindelijk NIETS kost. Ook de
aflevering van de auto zal, indien gewenst, KOSTELOOS bij U thuis plaatsvinden
Wilt U bovenstaande proberen, Facetime dan met 06-20490119.
Bij aflevering van onze auto's brengen wij standaard € 695,-- in rekening.
Hiervoor krijgt de auto een complete afleveringsbeurt en een nieuwe APK. U neemt Uw auto dus altijd in
tiptop conditie mee.
Wilt U liever leasen? U kunt Uw eigen leaseprijs berekenen op www.bosenslegers.nl/leaseVoor de leaseprijs en de verzekering te raadplegen kunt u onderstaande link gebruiken
Voordelen van bij ons Verzekeren is : als u schade heeft 5 jaar de aankoopgarantie is gegarandeerd
aankoopprijs krijgt u terug met verder geen eigen risico
Ook hebben we mogelijkheden om de fabrieksgarantie met 2 jaar te verlengen meer weten vraag naar
deze mogelijkheid
Autogroep Bos en Slegers
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Steenoven 28
5626DK Eindhoven
040-2522425
info@bosenslegers.nl
www.bosenslegers.nl

Aanbieder
Autogroep Bos & Slegers
Steenoven 28
5626 DK Eindhoven
Tel: 040 252 2425
E-mail: info@bosenslegers.nl
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