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Porsche Cayenne 3.0 S Hybrid 380pk, 2012 met alle mogelijke optie’s
Merk

Porsche

Model

Cayenne

Type

3.0 S Hybrid 380pk, 2012 met
alle mogelijke optie's

Bouwjaar

2012

Kilometerstand

157.880 km

Carrosserie

SUV

Transmissie

Automaat

Brandstof

Hybride

€0,00
Merk
Porsche

Model
Cayenne

Type
3.0 S Hybrid 380pk, 2012 met alle mogelijke
optie's

Transmissie
A

Brandstof
H

Vermogen
380

Bouwjaar
2012

Kilometerstand
157880

Accessoires

• ABS

• Achterbank verwarmd

• Achteruitrijcamera

• Adaptief demping systeem

• Airbag(s) hoofd achter

• Airbag(s) hoofd voor

• Airbag(s) side achter

• Airbag(s) side voor

• Airbag bestuurder

• Airbag passagier

• Airco automatisch

• Alarmsysteem

• Aluminium interieur afwerking

• Anti Blokkeer Systeem

• Armsteun voor

• Audio-navigatie full map

• Audio installatie premium

• Automatische niveauregeling

• Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth

• Bi-xenon adaptief (+koplampreiniging)

• Binnen/buitenspiegel automatisch dimmend

• Boordcomputer

• Bose soundsystem

• Buitenspiegels elektrisch verstelbaar

• Buitenspiegels verwarmbaar

• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

• Cruise control

• Electronic Stability Program

• Elektrisch bedienbare achterklep

• Elektrische ramen achter

• Elektrische ramen voor

• Elektrisch glazen panorama-dak

• Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met geheugen

• Elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen

• Elektrisch verstelbare voorstoel(en)

• ESP

• Extra getint glas

• Geluidsisolerend glas

• Halogeen mistlampen

• Keyless entry

• Lederen stuurwiel

• Lichtmetalen velgen 20"

• Luxe lederen bekleding

• Metallic lak

• Parkeer pakket

• Parkeersensor voor en achter
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• Regensensor

• Ruitensproeiers verwarmbaar

• Schakelmogelijkheid aan stuurwiel

• Start/stop systeem

• Startblokkering

• Stoel ventilatie voor

• Stuurbekrachtiging

• Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk

• Stuurwiel multifunctioneel

• Trekhaak elektrisch uitklapbaar

• Verwarmde voorruit

• Voorstoelen verwarmd
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Opmerkingen
De lage prijzen die wij op dit moment hanteren heeft te maken met het feit, dat wij helaas moeten stoppen met GP-EXCLUSIVE welke
wij nu geruime tijd naast ons reguliere bedrijf hobbymatig doen. Indien anders in de advertentie vermeld, zijn deze verkoopprijzen ook
vaste meeneemprijzen en kunnen wij eventueel alleen uw auto inruilen op basis van handels/export waarde.

Wat wij met alle exclusieve automobielen doen welke wij aanbieden aan onze klanten, is er ongeveer een maand zelf in te rijden om
ook daadwerkelijk deze auto goed te leren kennen en eventuele onhebbelijkheden direct te laten verhelpen. Dat is bij deze uiteraard
ook gebeurt en kan u garanderen dat u met dit exemplaar de juiste in huis haalt om nog jaren van te kunnen genieten met een
gemiddeld verbruik van tussen de 1:10 en 1:12 ( en ik kan het ook echt weten dat hij zo zuinig is voor zo'n type auto )
Wij reageren niet op biedingen via berichten, WhatsApp en mail, maar maken graag met u een afspraak om de auto te komen bekijken
en eventueel berijden.

GP EXCLUSIVE is hoofdzakelijk op afspraak geopend om zo volledige aandacht aan de klant te kunnen schenken.

Wij zijn een RDW erkend autobedrijf, waardoor wij ook direct uw auto kunnen vrijwaren en uiteraard uw nieuwe aanwinst op naam
kunnen zetten.

De voordelen om uw automobiel bij GP Exclusive aan te schaffen:
1: Wij rekenen GEEN afleveringskosten !!
2: Alle automobielen die bij ons worden aangekocht krijgen wel de onderhoudsbeurt die ze nodig hebben volgens de
fabrieksvoorschriften bij aflevering en een algehele technische controle.
3: Nieuwe APK bij aflevering ( mits ouder dan 6 maanden )
4: Volle tank benzine of diesel GRATIS bij aflevering ( en met vol bedoelen we ook vol )
5: Garantie verzorgen wij in samenwerking met Autotrust.

GP EXCLUSIVE
Hoge Rijndijk 207
2382AL Zoeterwoude-Rijndijk
071-3627179
06-28772553
Openingstijden:
Ma: Op afspraak
Di: Op afspraak
Wo: 11:00 tot 17:00
Do: Op afspraak
Vr: 11:00 tot 17:00
Za: Op afspraak
Zo: Gesloten
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