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Porsche Cayenne 4.8 S (05-STG-2)
Bouwjaar
Km. stand
Brandstof
Carrosserie
Kleur
Gewicht
Motor
Transmissie
APK
Wegenbelasting
achterbank verwarmd
adaptief demping systeem
Airbag passagier
Airbag(s) side achter
Airco separaat achter
Anti Blokkeer Systeem
audio installatie
Automatische niveauregeling
bagagedek
Binnen/buitenspiegel automatisch
dimmend
Boordcomputer
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
centrale deurvergrendeling
Cruise control
Electronic Stability Program
Elektrisch glazen schuif-/kanteldak
elektrisch verstelbare stoel(en) met
geheugen
elektrisch verstelbare voorstoel(en)
Elektrische ramen achter
Entertainment system
Halogeen mistlampen
koplampreiniging
Lederen stuurwiel
Lederen/stof bekleding
Lichtmetalen velgen 5-spaaks 18"
Luxe lederen bekleding
Multimedia-voorbereiding
passagiersairbag
ruitenwisser achter
skiluik
stuur verstelbaar
vierwielaandrijving (4x4)
Voorstoelen verwarmd
dealer onderhouden

ABS
Achterbank verwarmd
Adaptief demping systeem
Airbag(s) hoofd achter
Airbag(s) side voor
Alarmsysteem
Audio installatie premium
autotelefoon voorbereiding
Bandenspanningscontrolesysteem
binnenspiegel automatisch dimmend
buitenspiegel(s) automatisch dimmend
Buitenspiegels verwarmbaar
centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening
dealer onderhouden
elektrisch bedienbare achterklep
elektrisch verstelbare bestuurdersstoel
Elektrisch verstelbare stoel(en) met
geheugen
Elektrisch verstelbare voorstoel(en)
Elektrische ramen voor
ESP
hoofdsteunen voor
Lederen bekleding
lederen versnellingspook
lendesteunen (verstelbaar)
luchtvering
metaalkleur
onderhoudsboekjes aanwezig
Regensensor
Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
Start/stop systeem
Stuurwiel multifunctioneel
voorstoelen in hoogte verstelbaar
zeer nette auto

2010-09
94.490 km
Benzine (10.5)
SUV (5 deurs)
Zwart
2.040 kg
8 cyl. 4.8 (294kW / 403pk)
Automaat 8 versnellingen
Ja, bij aflevering
€ 310,00 - € 349,00 / € 1240,00 - € 1
achterbank in delen neerklapbaar
Achteruitrijcamera
Airbag bestuurder
Airbag(s) hoofd voor
Airco automatisch
Aluminium interieur afwerking
Armsteun voor
Audio-navigatie full map
Autotelefoonvoorbereiding met
Bluetooth
bestuurdersairbag
bi-xenon koplampen
buitenspiegels elektrisch inklapbaar
bumpers en spiegels in car.kleur
Centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening
derde remlicht
Elektrisch bedienbare achterklep
Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel
met geheugen
elektrisch verstelbare stuurkolom
elektrische ramen achter
Elektronisch Stabiliteits Programma
Extra getint glas
incl boekjes
lederen stuurwiel
lederen/alcantara bekleding
Lichtmetalen velgen 20"
Luchtvering
Metallic lak
Parkeersensor voor en achter
Ruitensproeiers verwarmbaar
signaal vergeten verlichting
Startblokkering
Verwarmde voorruit
voorstoelen verwarmd
onderhoudsboekjes aanwezig
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Prijs € 39.500,-

Marge

