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VOERTUIGBROCHURE

Porsche 911 Cabrio 964 WTL 3.6 TURBO-LOOK WIDEBODY

€ 119.950,-

Merk

Porsche

Model
Type

911
Cabrio 964 WTL 3.6 TURBO-LOOK WIDEBODY

Carroserievorm

Cabriolet

Jaar

03 / 1992

Kleur
Brandstof
Transmissie
Kilometerstand
Kenteken
Gewicht (leeg)
BTW/Marge

BESCHRIJVING

FINANCIEREN

blauw
Benzine
Handgeschakeld
111.428 km
DT-RS-30
1408 kg
Marge

VERZEKEREN

Beschrijving voor deze auto
Origineel Nederlandse door Pon Leusden geleverde Porsche 911 964 Cabrio WTL Turbo-Look vanaf fabriek / Widebody. Slechts 1087 (LHD)
geproduceerd van de 964 C2 Werksturbolook model 964650, waarvan 796 handgeschakeld, Slechts 19 voor de Nederlandse markt geleverd met C20
code op de sticker (waar dit er dus één van is), Originele boekjes aanwezig, Donker blauw metallic (Midnight blue perlcolor, L37W), met donker blauwe
cabriokap en donkerblauw leder interieur, Airco, Cruise control, Zwarte remklauwen, Volledig elektrische cabriokap, Windscherm, Donkerblauw
afdekhoes voor de cabriokap, 2 kinderzitjes achterin, Elektrische stoelverstelling, Fabriekssticker nog aanwezig onder de motorkap, Elektrische
achterspoiler, 17 inch C2 velgen, In zeer goede staat. Bedrijfsinformatie: Iedere werkdag geopend van 08.00 tot 20.00 uur en zaterdag van 09.00 tot
17.00 uur. Wij hebben een buitenterrein van ruim 10.000 vierkante meter en een ruime showroom, er is dus ruimte genoeg om de 1,5 meter afstand te
houden. De door ons genoemde communicatieadviesprijzen zijn inclusief onvermijdbare kosten benodigd voor levering van de auto. Optionele
pakketten en-/of uitrusting zijn altijd een keuze van de consument en worden tegen meerprijs geleverd. Voor meer foto's van dit voertuig bezoekt u
onze website www.hazet.nl. Inruil- en financiering van uw auto is mogelijk. Tevens financial lease beschikbaar met zeer gunstige tarieven en
acceptatievoorwaarden, ook voor ZZP’ers. Ons adres: Transitoweg 2, 4051 CA, Ochten. Wij zijn telefonisch bereikbaar op: +31344642819 en tijdens
openingstijden via Whatsapp: +31633025511 (bellen naar dit nummer is niet mogelijk).

ACCESOIRES

Deze auto heeft de volgende accessoires
Achterspoiler
Airco
Cruise control
Elektrische ramen voor
Radio cd speler

AFBEELDINGEN

Alle foto's van deze auto

Airbag bestuurder
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
Elektrisch verstelbare voorstoel(en)
Lichtmetalen velgen
Stuurbekrachtiging

