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Porsche Cayenne
3.0 D Luchtvering|Schuifdak|Camera

€ 26.500,-

2011

136.248 KM

Kenmerken

Merk

Porsche

Model

Cayenne

Type

3.0 D
Luchtvering|Schuifdak|Camera

Prijs

€ 26.500,-

Bouwjaar

-

Tellerstand

136.248 KM

Kleur

grijs metallic

Vermogen

239 PK

Brandstof

Diesel

Cilinderinhoud

2967 CC

Transmissie

Automaat

Gewicht:

2075 KG

Foto's voertuig

Comfort & Interieur

Airco automatisch
Armsteun voor
Audio-navigatie full map
Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth
Binnen/buitenspiegel automatisch dimmend
Boordcomputer
Elektrische ramen achter
Elektrische ramen voor
Elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen
Elektrisch verstelbare voorstoel(en)
Lederen bekleding
Lederen stuurwiel
Multimedia-voorbereiding
Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
Stuurwiel multifunctioneel
Voorstoelen verwarmd

Veiligheid

ABS
Adaptief demping systeem
Airbag(s) hoofd achter
Airbag(s) hoofd voor
Airbag(s) side voor
Airbag bestuurder
Airbag passagier
Alarmsysteem
Anti Blokkeer Systeem
Cruise control
Electronic Stability Program
ESP
Parkeersensor voor en achter
Regensensor
Start/stop systeem
Startblokkering

Exterieur

Achteruitrijcamera
Bi-xenon adaptief (+koplampreiniging)
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
Buitenspiegels verwarmbaar
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
Elektrisch bedienbare achterklep
Elektrisch glazen schuif-/kanteldak
Halogeen mistlampen
Lichtmetalen velgen 19"
Luchtvering
Metallic lak
Ruitensproeiers verwarmbaar

Overig

2
Automatische niveauregeling

Opmerkingen

Overcomplete en in zeer nette staat verkerende Porsche Cayenne. Zowel van binnen als van buiten verkeert de Cayenne in zeer
nette staat. De Cayenne is door de vorige eigenaar keurig bereden en onderhouden, wat goed aan de auto is af te zien. Alle
onderhoudsbeurten staan afgestempeld in het serviceboekje en de laatste onderhoudsbeurt is uitgevoerd bij 125.698km.
Inclusief alle documentatie, afgestempeld serviceboekje, 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
deze auto bedraagt 110.000 euro.
Dynamische styling, zorgvuldig afgewerkt met fraaie materialen en ontworpen met oog voor detail. De Cayenne is van binnen en
van buiten een toonbeeld van Duits design. De aandrijving wordt verzorgd door de enorm sterke en betrouwbare 3.0 diesel 6cilinder motor in combinatie met een 8-traps automaat en vierwielaandrijving. Luchtvering zorgt voor een onovertroﬀen comfort
tijdens het rijden. Het interieur lijkt groter en ruimtelijker dankzij het elektrisch bedienbare glazen schuif- kanteldak. Ouderwets
vakmanschap en natuurlijke materialen komen samen in het lederen interieur. De met leder beklede stoelen 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 audiosysteem biedt glasheldere geluidskwaliteit. U
bedient dit veilig, via het stuurwiel. 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 en de camera
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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