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Porsche Macan
2.0
€ 0,-

2018

38.016 KM

Kenmerken
Merk

Porsche

Bouwjaar

08-01-2018

Tellerstand

-

Model

Macan

Kleur

grijs metallic

Vermogen

252 PK

Type

2.0

Brandstof

Benzine

Cilinderinhoud

1984 CC

Prijs

€ 0,-

Transmissie

Automaat

Gewicht:

1770 KG

Exterieur
Afdekhoes, bi-xenon koplampen adaptief, Buitenspiegels elektrisch verstelbaar, Centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening, Dakspoiler, Dimlichten automatisch, Elektrisch bedienbare achterklep, Elektrisch glazen panorama-dak,
Exterieur lijsten zwart, Extra getint glas, Getint glas, Grootlichtassistent, Keyless entry, LED achterlichten, Lichtmetalen velgen
21", Metaalkleur, mistlampen voor, Parkeer assistent, Parkeer assistent, Parkeersensor voor en achter, Ruitensproeiers
verwarmbaar, Sport uitlaat, Warmtewerend glas

Infotainment
Audio installatie, Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth, Multimedia-voorbereiding, Stuurwiel multifunctioneel

Interieur
Achterbank in delen neerklapbaar, Airco separaat achter, Armsteun achter, Armsteun voor, Boordcomputer, Comfortstoel(en),
Cruise control, Electronic climate controle, Elektrische ramen voor en achter, Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel, Lederen
bekleding, Lederen stuurwiel, Licht pakket binnen ruimte, Regensensor

Veiligheid
Achteruitrijcamera, Achteruitrijcamera, Airbag(s) hoofd achter, Airbag(s) hoofd voor, Airbag(s) side voor, Airbag bestuurder, Airbag
passagier, Alarm klasse 1(startblokkering), Alarmsysteem, Anti Blokkeer Systeem, Anti doorSlip Regeling,
Bandenspanningscontrolesysteem, Elektronisch Stabiliteits Programma, Rijstrooksensor

Overige
Afdaal assistent, buitensp.elektr.verstel -verwarmb.+inklapbaar, Buitenspiegel instap verlichting, kunstlederen/alcantara
bekleding, Parkeer pakket, Schakelmogelijkheid aan stuurwiel, Vervolgbotsing preventie

Opmerkingen
Strakke lijnen en klassieke vormen die evenwichtig zijn geproportioneerd: de Porsche Macan is een stijlvolle en markante
verschijning op de weg. Zijn krachtige motor en doordachte onderstel maken bovendien alle verwachtingen waar. Deze auto heeft
maar weinig kilometers gemaakt, de teller staat op slechts 38016 kilometer. Deze SUV is uitgerust met een benzinemotor en een
automatische transmissie. Verwen uzelf met het lederen interieur in deze auto. Een goede zithouding is essentieel voor een ﬁtte
rit. Daarom is deze auto uitgerust met comfortstoelen. Fijn zo'n elektrisch bediend glazen panorama dak. De achterklep opent
automatisch met een druk op de knop. Handig als u met volle handen staat. Met de krachtige xenonverlichting rijdt u ontspannen
in het donker. Verder is de Porsche uitgerust met: 21 inch lichtmetalen velgen, dakspoiler, sportuitlaat, warmtewerend glas, ledachterlichten, metallic lak, verwarmde ruitensproeiers, elektrisch bediende ramen, elektrisch bediende, verwarmde en inklapbare
buitenspiegels en in delen neerklapbare achterbank.
U hoeft het stuur geen moment los te laten om de audio aan te passen. De audiobediening op het stuur is een veilige en
praktische oplossing. De electronic climate control zorgt voor een behaaglijk klimaat in de auto. Kom maar, kom maar, kom
maar… ho! Prettig hoor, zo′n achteruitrijcamera. In deze Porsche kunt u zich concentreren op het verkeer, terwijl de auto de
omgeving voor u in de gaten houdt. Een automatisch inschakelbare verlichting zorgt dat de verlichting aangaat als het donkerder
wordt - in tunnels bijvoorbeeld - en de regensensor schakelt de ruitenwissers in als het nodig is. U hoeft er niets aan te doen.
Dankzij de keyless entry nooit meer graven in uw zakken of tassen op zoek naar de autosleutel. Uw auto herkent u en zet de
deuren open! U bent in deze Porsche ook voorzien van sportstuur met schakelpaddels, boordcomputer en centrale
deurvergrendeling met afstandsbediening.
De Porsche Macan is ook voorzien van ADAS. Deze Advanced Driver Assistence Systems fungeren als extra ogen en oren: ze
houden voor u de weg in de gaten en grijpen in wanneer dat nodig is. Lane assist waarschuwt als u onbedoeld buiten uw rijstrook
dreigt te raken.
Vanzelfsprekend leveren wij deze auto met BOVAG Garantie. Als u al weet dat dit de auto is die u wilt hebben, dan hoeft u niet
langer te wachten. U kunt nu al besluiten om deze Porsche te kopen. Wij reserveren de auto dan voor u en nemen zo snel mogelijk
contact met u op.

