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Rolls-Royce Silver Spirit 6.8 II 2de eigenaar in sublieme staat.
Merk

Rolls-Royce

Model

Silver Spirit

Type

6.8 II 2de eigenaar in
sublieme staat.

Bouwjaar

1983

Kilometerstand

186.000 km

Carrosserie

Sedan

Transmissie

Automaat

Brandstof

Benzine

€0,00
Merk
Rolls-Royce

Model
Silver Spirit

Type
6.8 II 2de eigenaar in sublieme staat.

Transmissie
A

Brandstof
B

Vermogen
244

Bouwjaar
1983

Accessoires

• ABS

• Airbag

• Airco

• Alarm

• Armsteun achter

• Armsteun voor

• Buitenspiegels elektrisch verstelbaar

• Centrale deurvergrendeling

• Cruise control

• Elektrische ramen

• Getint glas

• Hoofdsteunen achter

• Hoofdsteunen voor

• Lederen bekleding

• Metallic lak

• Mistlampen voor

• Stuurbekrachtiging

https://www.gp-exclusive.nl/occasion/888885032-rolls-royce-silver-spirit-6-8-ii-2de-eigenaar-in-sublieme-staat/

Kilometerstand
186000
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Opmerkingen
De foto's die u ziet zijn genomen op het landgoed van de 2 de eigenaar en heeft terecht met tranen in de ogen afscheid moeten nemen
van zijn ultieme automobiel die hij de afgelopen 24 jaar volledig en aantoonbaar vertroeteld heeft. Deze meneer heeft de fortuinlijke
leeftijd van ruim 80 jaar oud bereikt en gaat daarom ook kleiner wonen met zijn vrouw, waardoor hij afstand moet doen van zijn lang
gekoesterde Rolls Royce Silver Spirit, waar op geen enkele manier aantoonbaar op bespaard is. Wij zullen deze Rolls Royce ook
alleen verkopen als de nieuwe eigenaar de Rolls ook weet te koesteren zoals de vorige eigenaar. De gehele historie van de afgelopen
24 jaar is volledig in te zien en bewijst van extreem goed onderhoud bij de dealer en juiste specialisten.
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 ( mits mogelijk ) 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 16:00
Do: Op afspraak
Vr: 11:00 tot 16:00
Za: Op afspraak
Zo: Gesloten
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