Porsche Cayman
718 PDK Leder Navi Camera PCM DAB+
47201 km
Automatisch
EURO6dTemp
CO²: 195 g/km

01-01-2019
Coupé
1988 CC
Volledig leder

Benzine
2 zitplaatsen
KW: 220 (PK: 299)

Opties:
Airconditioning | Armsteun | Automatische klimaatregeling | Cruise Control | Electrische ruiten | Electrische zetelverstelling | Elektrisch
verstelbare buitenspiegels | Getinte ramen | Lederen stuurwiel | Lichtsensor | Multifunctioneel stuur | Navigatiesysteem | Parkeerhulp achter |
Parkeerhulp automatisch | Parkeerhulp met camera | Parkeerhulp voor | Regensensor | Start/Stop systeem | Stuurwielverwarming |
Zetelverwarming | Bluetooth | Boordcomputer | CD | Digitale radio-ontvangst | Handsfree | Radio | Sound system | USB | Aanraakscherm |
Binnenspiegel automatisch dimmend | Lichtmetalen velgen | Sneeuwbanden | Spoiler | Sportzetels | Zomerbanden | ABS | Airbag bestuurder |
Airbag passagier | Automatische Tractie Controle | Bandenspanningscontrolesysteem | Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening |
Centrale vergrendeling | Electronic Stability Program | Hoofd airbag | Lane Departure Warning Systeem | Stuurbekrachtiging | Xenon Lichten |
Zij-airbags |
1ste eigenaar met onderhoudsboekje (onderhoud werd uitgevoerd bij Porsche Centre op 31.794 KM op 16-07-2020), PDK, Lederen interieur,
sportzetels, 19&quot; lichtmetalen velgen, Porsche Communications Management (PCM), verwarmde voorzetels, verwarmd stuurwiel,
automatische klimaatregeling 2 zonen, spoorwisselassistent, automatisch dimmende binnen-en buitenspiegel, park assistent vooraan en
achteraan, achteruitrijcamera, DAB+, sportuitlaat, 3-Spaak Multifunctioneel sportstuur met schakelpaddles, Bi-Xenon koplampen, Hifi
Luidsprekersysteem, zwarte dakhemel, elektrisch inklapbare buitenspiegels, regen-en lichtsensor, bluetooth, inclusief technische keuring voor
verkoop, diagnoseverslag, carpass kilometercertificaat en 12 maanden wettelijke waarborg volgens contract. Mogelijkheid tot aankoop van een
garantie-uitbreiding tot 24 maanden! Overname van uw huidige wagen en financieringsaanvraag zijn mogelijk (opgelet: geld lenen kost ook geld).
Voor onze volledige stocklijst en bedrijfsgegevens kan u terecht op onze website www.vandessel.com . Adres: Krijgsbaan 51, 2640 Mortsel,
Openingsuren: Maandag-Vrijdag : 9u-18u, Zaterdag: 10u-16u, Zondagen en feestdagen gesloten, https://public.car-pass.be/vhr/3c7b991c-fbcd4fd1-ba68-fd35a42613a0

53990 EURBTW aftrekbaar; incl 21% BTW

Prijs excl BTW: € 44620 Een financiering is mogelijk via onze partner Credibo.
Opgelet, geld lenen kost ook geld.

