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Bentley Continental
GT
6.0 W12 | NL-auto | Youngtimer

€ 36.900,-

2006

172.481 KM

Kenmerken

Merk

Bentley

Bouwjaar

-

Tellerstand

172.481 KM

Model

Continental GT

Kleur

zilver metallic

Vermogen

561 PK

Type

6.0 W12 | NL-auto |
Youngtimer

Brandstof

Benzine

Cilinderinhoud

5998 CC

Transmissie

Automaat

Gewicht:

2385 KG

Prijs

€ 36.900,-

Foto's voertuig

Comfort & Interieur

Audio-navigatie full map
Autotelefoonvoorbereiding
Bandenspanningscontrolesysteem
Boordcomputer
Cd-wisselaar
Electronic climate controle
Elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen
Houtafwerking interieur
Lederen interieur
Lederen stuurwiel
Stuurwiel multifunctioneel
Versnellingspook

Veiligheid

Cruise control
Regensensor
Startblokkering

Exterieur

Bi-xenon koplampen (+koplampreiniging)
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
Buitenspiegels verwarmbaar
Wis-/was installatie voor koplampen

Overig

20 inch Lichtmetalen Velgen
Automatisch dimmende binnenspiegel
Bluetooth carkit
CD wisselaar
Gelaagd geluid isolerend glas
Instelbare schokbrekers
Keyless entry
Lederen bekleding
Luchtvering
Multifunctioneel stuurwiel
Navigatie met kleurenscherm
Parkeersensoren voor en achter
Regensensor
Stoelverwarming

Opmerkingen

Overcomplete en in zeer nette staat verkerende Bentley Continental GT. Zowel van binnen als van buiten is de Bentley keurig
netjes en goed onderhouden.
Origineel Nederlands geleverde Bentley, inclusief alle documentatie, diverse facturen, reservesleutel en het RDW Tellerrapport.
Deze waanzinnige automobiel is niet in een paar woorden te omschrijven, wat een luxe en comfort. De optielijst van de Bentley is
enorm. Alle denkbare comfortabele en sportieve opties zijn in de auto te vinden.
De uitstekende prestaties van deze auto komen van de 6.0 12-cilinder motor en de automatische transmissie. Door middel van de
vierwielaandrijving worden de 560 paardenkrachten losgelaten op het wegdek en het geluid van de W12 motor zorgt voor een
glimlach van oor tot oor. Ouderwets vakmanschap en natuurlijke materialen komen samen in het lederen interieur, afgewerkt met
waanzinnig mooi hout. De 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 maken het
mogelijk.
Voor de zakelijke rijder is de Bentley als youngtimer te berijden met een zeer gunstige bijtelling.
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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