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Porsche Panamera
4.8 GTS 430pk Dealer Onderhouden

€ 41.500,-

2012

154.132 KM

Kenmerken

Merk

Porsche

Bouwjaar

-

Tellerstand

154.132 KM

Model

Panamera

Kleur

grijs metallic

Vermogen

430 PK

Type

4.8 GTS 430pk
Dealer
Onderhouden

Brandstof

Benzine

Cilinderinhoud

4806 CC

Transmissie

Automaat

Gewicht:

1895 KG

Prijs

€ 41.500,-

Foto's voertuig

Comfort & Interieur

Achterstoelen verwarmd
Airco automatisch
Audioinstallatie met CD-speler
Audio installatie premium
Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth
Bandenspanningscontrolesysteem
Binnen/buitenspiegel automatisch dimmend
Boordcomputer
Carbonafwerking interieur
Elektrische ramen voor
Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met geheugen
Elektrisch verstelbare stuurkolom met geheugen
Lederen bekleding
Multimedia-voorbereiding
Navigatie-systeem full map
Sportstoelen
Spraakbediening
Stuurbekrachtiging
Stuurwiel multifunctioneel
Voorstoelen verwarmd

Veiligheid

ABS
Adaptief demping systeem
Airbag(s) hoofd achter
Airbag(s) hoofd voor
Airbag(s) knie
Airbag(s) side voor
Airbag bestuurder
Airbag passagier
Alarm klasse 3
Anti Blokkeer Systeem
Anti Slip Control
Cruise control
Electronic Brake Distribution
Electronic Stability Program
ESP
Parkeersensor achter
Parkeersensor voor
Regensensor
Start/stop systeem
Traction control

Exterieur

Bi-xenon koplampen (+koplampreiniging)
Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
Buitenspiegels elektrisch met geheugen
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
Buitenspiegels verwarmbaar
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
Elektrisch bedienbare achterklep
Elektrisch schuif-/kanteldak
Koplampen adaptief
LED dagrijverlichting
Lichtmetalen velgen 20"
Luchtvering
Metallic lak
Ruitensproeiers verwarmbaar
Trekhaak elektrisch uitklapbaar
Wis-/was installatie voor koplampen

Opmerkingen

Overcomplete en in zeer nette staat verkerende Porsche Panamera GTS. Zowel van binnen als van buiten is de Panamera keurig
netjes. De vorige eigenaar heeft de Panamera keurig bereden en onderhouden, wat goed aan de auto is af te zien. De Panamera is
volledig onderhouden door de Porsche-dealer en alle onderhoudsbeurten staan afgestempeld in het serviceboekje. De laatste
onderhoudsbeurt is uitgevoerd bij 145.017km. Inclusief alle documentatie, afgestempeld serviceboekje, diverse factureren,
reservesleutel en het RDW Tellerrapport.
Deze waanzinnige automobiel is niet in een paar woorden te omschrijven, wat een luxe, comfort en sportiviteit. De nieuwprijs van
de Porsche is 177.000 euro.
GTS... Iets sportiever, alles van chroom wordt zwart en meer pk's! Een overwegend zwart front, zwarte details aan de achterzijde
en andere donkere exterieur elementen, 20 inch wielen en de zwarte uitlaten maken het plaatje zo’n beetje af.
In het interieur gaat het thema zwart verder met zwart alcantara hemelbekleding en de fantastische met leder en alcantara
beklede zetels. De carbon inleg maakt het compleet.
De aandrijving wordt verzorgd door de enorm sterke en betrouwbare 4.8 8-cilinder motor in combinatie met de 8-traps automaat.
Door middel van de vierwielaandrijving worden de 430 paardenkrachten losgelaten op het wegdek. Bij het inschakelen van de
sport plus stand wordt de Porsche automatisch verlaagd en de kleppen in de uitlaat geopend. U kunt er ook voor kiezen om de
launch control te activeren. De GTS sprint dan in 4.5 seconden van 0km/h naar 100km/h. Het waanzinnige geluid van de V8 motor
zorgt voor een glimlach van oor tot oor.
Luchtvering zorgt voor een onovertroﬀen comfort tijdens het rijden. De adaptieve sportstoelen zijn elektrisch in alle mogelijke
zitposities in te stellen, zodat u altijd voortreﬀelijk achter het stuur zit van deze fantastische auto.
Het navigatiesysteem brengt u soepel en vlot naar uw bestemming. Het Bose audiosysteem biedt glasheldere geluidskwaliteit. U
bedient dit veilig, via het multifunctioneel sportstuurwiel. Automatische airconditioning regelt volautomatisch de temperatuur. U
kiest de gewenste temperatuur en het systeem doet de rest. Soepel inparkeren in de krapste parkeervakken, de parkeersensoren
voor en achter maken het mogelijk.
U krijgt bij aankoop het RDW Tellerrapport meegeleverd om de kilometerstand te garanderen.
Eventueel inruil mogelijk.
Voor meer informatie en/of het maken van een afspraak kunt u ons altijd bereiken op onderstaand telefoonnummer.
Met vriendelijke groet,
Versteegh Automotive
M. Versteegh
tel. 0294-232400
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