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Porsche Cayenne 4.8 Turbo 2007, Blackline in uniek mooie en gezonde staat.
Merk

Porsche

Model

Cayenne

Type

4.8 Turbo 2007, Blackline in
uniek mooie en gezonde staat.

Bouwjaar

2007

Kilometerstand

227.169 km

Carrosserie

SUV

Transmissie

Automaat

Brandstof

Benzine

€0,00
Merk
Porsche

Model
Cayenne

Type
4.8 Turbo 2007, Blackline in uniek mooie en
gezonde staat.

Transmissie
A

Brandstof
B

Vermogen
501

Bouwjaar
2007

Kilometerstand
227169

Accessoires

• Bose soundsystem

• Cd-wisselaar

• Elektrisch bedienbare achterklep

• Keyless entry

• Lederen interieur

• Lichtmetalen velgen 21"

• Parkeersensoren voor en achter

• Startblokkering

• Stoelverwarming voor en achter

• Stuurwiel multifunctioneel

• Treeplanken

• Warmtewerend glas

https://www.gp-exclusive.nl/occasion/307645529-porsche-cayenne-4-8-turbo-2007-blackline-in-uniek-mooie-en-gezonde-staat/
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Opmerkingen
Alle rekeningen van het onderhoud van de afgelopen twee jaar aanwezig en een afgestempeld onderhoudsboekje van de tijd ervoor.
Er zitten voor ruim € 4000,- aan rekeningen bij van het onderhoud de afgelopen twee jaar en ook is bij een echte specialist de
automaatbak preventief gespoeld en ververst.
Kom langs en overtuig uzelf.
Deze auto wordt voor deze prijs afgeleverd met een nieuwe APK keuring, onderhoudsbeurt, waarbij de olie en filters worden
vervangen en een algehele technische controle.

Wij hebben 2 standaard dagen op woensdag en vrijdag van 11:00 tot 16:00 dat wij aanwezig in onze showroom zijn en zijn maandag,
dinsdag, donderdag en zaterdag op afspraak in onze showroom aanwezig om ook de juiste aandacht aan de klant te kunnen
schenken.

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 geven wij in samenwerking met Autotrust.

GP EXCLUSIVE
Hoge Rijndijk 207
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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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