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Tesla Model S 75D INCL BTW | Panoramadak |
Enhanced AutoPilot | Luchtvering | Leder | Navi
08/2018 - Elektrisch - Automaat

€ 39.940,-
Autogegevens

Merk, model: Tesla Model S

Uitvoering: 75D INCL BTW | Panoram...

Kenteken: TH-599-N

Kilometerstand: 78.388 km

Bouwjaar: 08/2018

BTW/marge: BTW

Carrosserie: Hatchback

Brandstof: Elektrisch

Transmissie: Automaat

Gewicht: 2.083 kg

Motor: 320 pk (235 kW)

Kleur: Grijs

Laksoort: Metallic

Bekleding: Leder

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

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Vermogen: 235 kW (320 PK)
Vermogen elektromotor(en): 193 kW (262 PK)
Koppel: 525 Nm

Aandrijving
Actieradius: 449 km

Transmissie
Transmissie: 1 versnellingen, Automaat

Asconfiguratie
Aandrijving: Vierwielaandrijving



Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: AutoUnit. | Tel: 085 078 1515 | info@autounit.nl

Prestaties
Acceleratie (0-100): 4,4 s
Topsnelheid: 225 km/u

Accu
Accu: 75 kWh, Type lithium-ion
Accu laden: Type 2, 3-fasen, 17 kW, 107 km actieradius per uur, compleet vol in 4 uur en 24 minuten
Accu snelladen: Tesla Supercharger, 120 kW, 437 km actieradius per uur, compleet vol in 0 uur en 30
minuten

Milieu en verbruik
Elektriciteitsverbruik op de snelweg: 19,1 kWh/100km
Energielabel: A

Staat
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen

Overige informatie
Onderhoudsboekjes: Digitaal
Bruikbare accucapaciteit: 71.25 kWh
Ingeschatte actieradius: 314 km
Ingeschat verbruik: 22.67 kWh/100km
Actieradius praktijk zomer: 313 km
Actieradius praktijk winter: 260 km
Verbruik praktijk zomer: 22.73 kWh/100km
Verbruik praktijk winter: 27.45 kWh/100km
Verbruik combinatierit: 27.45 kWh/100km

Nu eenmalig van 49940,- voor 39940,- inclusief btw gedurende onze actieperiode!

Fabrieksgarantie TESLA van toepassing 8 jaar en of 240.000km op het accupakket en de elektromotoren.

Deze overcomplete Tesla Model S 75D (Dual Motor 4X4) 333PK Automaat van Bouwjaar 2018, In het Grijs
Metallic met Luxe Wit Lederen Interieur verkeert in zeer goede staat! O.a. Deurpanelen en Dashboard in
Lederen afwerking, deze unieke auto verkeert in zeer nette, en is voorzien van de meest luxe optie's.

De auto is voorzien van vele luxe zoals een Grootbeeld Kleuren Navigatie Systeem, Bluetooth
Telefoonvoorbereiding, Multimedia aansluitingen, Lederen Dashboard, Multifunctioneel Lederen Sport
Stuurwiel, Elektrische bedienbare Achterklep, Interieur Sfeerverlichting, Next Generation Seats,
Stoelverwarming, Achteruitrijcamera, Enhanced AutoPilot, Luchtvering, Full LED verlichting, Lichtmetalen
velgen, Keyless Go, Keyless Entry, 1 Laadkabel (Thuislader) en nog veel meer opties.

Let op! De afgebeelde set Nieuwe lichtmetalen velgen met nieuwe banden is leverbaar tegen een meerprijs
van €1999 exclusief BTW.
Een zeer fraaie auto, met veel veel comfort aan boord en die indrukwekkende prestaties levert.

De kilometerstand van deze Origineel Nederlandse Tesla word gegarandeerd middels een National AutoPas.
Kijkt u voor een uitgebreid foto overzicht op www. autounit.nl



Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: AutoUnit. | Tel: 085 078 1515 | info@autounit.nl

= Bedrijfsinformatie =

Al meer dan 12 jaar behoort AutoUnit tot de top online auto remarketeers van Nederland. Met een constant
wisselende voorraad van 250 streng geselecteerde occasions zijn wij in staat om op professionele wijze te
voorzien in uw nieuwe auto.
Al onze occasions worden streng gecontroleerd op km standen, schadeverleden en onderhoud. Op al onze
betrouwbare occasions bieden wij de laagste prijsgarantie om ervoor te zorgen dat u een leuke en mooie
auto aanschaft voor een eerlijke prijs.

Sinds de oprichting kunnen wij met trots zeggen dat uit onafhankelijke BOVAG onderzoeken is gebleken dat
wij tot de top autobedrijven van Nederland behoren. Klanten becijferen onze onderneming gemiddeld met
een 8.8/10!

Ervaar het zelf! Kom eens vrijblijvend kijken naar onze mooie voorraad auto's. 24 uur per dag online en 6
dagen per week offline in Utrecht.

Het voltallige AutoUnit team heet u van harte Welkom!

Disclaimer:
Hoewel alle gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zijn samengesteld is AutoUnit niet
aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van deze
aangeboden informatie. Alle informatie is onder voorbehoud van druk-, zet-, prijs-, en programmeerfouten.
Alle afbeeldingen zoals deze getoond worden zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden
gebruikt door derden.

Aanbieder
AutoUnit.
De Heldinnenlaan 207
3543 MB Utrecht

Tel: 085 078 1515
E-mail: info@autounit.nl


