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Rolls-Royce MULLINER PARK WARD COUPE 1969
Merk

Rolls-Royce

Model

MULLINER PARK WARD
COUPE

Type

1969

Bouwjaar

1969

Kilometerstand

11.000 km

Carrosserie

Coupé

Transmissie

Automaat

Brandstof

Benzine

€0,00
Merk
Rolls-Royce

Model
MULLINER PARK WARD COUPE

Transmissie
A

Brandstof
B

Type
1969

Bouwjaar
1969

Accessoires

• Airco

• Alarmsysteem

• Armsteun achter

• Armsteun voor

• Elektrische ramen

• Lederen bekleding

• Metallic lak

• Mistlampen voor

• Stuurbekrachtiging

https://www.gp-exclusive.nl/occasion/461169435-rolls-royce-mulliner-park-ward-coupe-1969/

Kilometerstand
11000
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Opmerkingen
Dit is wat ze noemen een echte collectors item die absoluut gekoesterd moet blijven. Van dit type Rolls Royce zijn er wereldwijd van
1966 tot 1971 maar 568 van geproduceerd, hierna ging de benaming over naar de Corniche Coupe. In totaal zijn er tot 1982 maar
1108 van geproduceerd. Deze mooie dame heeft door omstandigheden in de afgelopen 12 jaar nauwelijks nog het asfalt gezien,
ondanks hij toen net zowel aan de carrosserie en motor/versnellingsbak totaal gerestaureerd was, wat volgens de familie ruim €
100.000,- heeft gekost. De familie is op dit moment nog alle papieren en rekeningen aan het zoeken van de restauratie. Als deze Rolls
Royce in het echt gezien wordt, zie je direct dat hij in concoursstaat is en kan ook zo na een paar kleine puntjes op de i gezet te
hebben na 12 jaar stalling een museum in.
Deze schitterende Rolls Royce wordt toegevoegd aan de verzameling en zal niet standaard in de verkoop komen, mits er echt een
liefhebber komt die deze dame minimaal net zo weet te waarderen zoals wij.

Mocht u toch willen bieden, zouden wij graag serieuze biedingen ontvangen naar waarde en respect vanuit een echte liefhebber.
BIED AUB NAAR WAARDE !!! ANDERS ZAL UW BIEDING VERWIJDERD WORDEN.

Kijk voor meer foto's op onze website.

https://www.gp-exclusive.nl/occasion/461169435-rolls-royce-mulliner-park-ward-coupe-1969/

