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Porsche - Macan
2.0 ! MODEL 2022 ! PANO ( 6 x beschikbaar 02/2022)
6 stuks beschikbaar : Leverbaar vanaf
02/2022
- Black Metallic 3x
- Vulcano Grey 3x
Optielijsten per wagen beschikbaar.
Vanaf 78.950 Incl BTW
GLOEDNIEUW MODEL 2022 PORSCHE
MACAN 2.0
195Kw / 265Pk
Interieur zwart leder
Bookpack NL
Comfort package
Panorma dak
Centraal gedeelte diffuser achter in
koetswerkkleur
Porsche dubbelkoppeling PDK
Porsche active suspension management
Brandstoftank 75L
Power steering Plus
19" Porsche Macan Sport velgen
Privacy glass
Camera
Self steering park assist
Lane change assist
Adaptieve snelheidsregelaar
Adaptieve comfortstoelen 14-way +
memory pakket
Stoelverwarming vooraan
Apple Carplay + Siri spraakherkenning

Uitrusting

SPORT Modus
Thermomanagement met waterkoeling
Turbocharger
VarioCam: variabele kleptiming
Gasoline particulate filter (GPF), Euro 6D
ISC-FCM
Actieve radiatorroosters
Auto start/stop functie
7-traps Porsche Doppelkupplung (PDK)
Porsche Traction Management (PTM)
Porsche Stability Management (PSM) met
ABS, ASR, ABD, MSR en trailer stability
management
OFF-ROAD modus
Bandenspanningscontrolesysteem (TPM,
Tyre Pressure Monitoring)
Remklauwen in het Zwart
Elektrische parkeerrem
Antiblokkeersysteem (ABS)
Multi-collision brake
Sideblades in Lava Black
Omlijsting zijruiten in het Zwart, zijdeglans
Dakspoiler in het Zwart, hoogglans
Uitlaatsysteem met twee enkele eindpijpen
in mat zilver links en rechts
Voorbereiding trekhaak
LED-koplampen met dynamische
lichtbundelhoogteverstelling, inclusief 4punten LED daglichten
Automatische activering van de koplampen
incl. 'Welcome Home' functie
Derde remlicht in LED-techniek
geïntegreerd in de dakspoiler
3-dimensionale achterlichten in LEDtechniek met 4-punten remlicht en verlichte
strip
Elektrisch verstelbare, inklapbare en
verwarmbare buitenspiegels, asferisch aan
de bestuurderszijde
Interieurverlichting: handschoenkast,
contactslot, leeslampjes vooraan en
achteraan en in de bagageruimte
Thermisch isolerende getinte beglazing
Verwarmbare achterruit met 'auto-Off'
functie
Automatische 3-zone airconditioning,
gescheiden temperatuurregeling voor
bestuurder, passagier vooraan en
achterpassagiers. Automatische
luchtrecirculatiemodus en
luchtkwaliteitssensor, gescheiden
luchtstroomregeling voor bestuurden en
passagier vooraan, AC-MAX knop,
vochtsensor en gekoelde handschoenkast
4-way hoofdsteunen vooraan
Neerklapbare achterbank (40/20/40) en
neerklapbare centrale armsteun

Full-size airbag voor bestuurder en
passagier vooraan
Zijairbags geïntegreerd in de voorstoelen
ISOFIX-hechtingen voor kinderstoelen op
de buitenste achterstoelen
Alarmsysteem inclusief ultrasoon
interieurbewaking
Snelheidsregelaar incl. snelheidsbegrenzer
Auto-holdsysteem
Porsche Hill Control (PHC) (afdaal hulp)
Park-Assist System voor- en achteraan met
akoestische en visuele weergave
Interieurpakket in Zwart
Multifunctioneel stuurwiel in vlak leder met
schakelpeddels, manuele hoogte- en
lengteverstelling
Beschermingsrand van de kofferruimte in
aluminium
Porsche Communication Management
(PCM) incl. navigatiemodule, mobiele
telefoon voorbereiding, audio interfaces en
spraakbediening
Connect Plus incl. online navigatie,
telefoonmodule en WiFi hotspot
Digitale Radio
Hi-Fi audiosysteem met 10 luidsprekers en
een totaal vermogen van 150 W
12-volt stopcontacten: in het opbergvak van
de centrale console en de voetruimte
vooraan
2 USB-opladers voor mobile apparaten
voor- en achteraan
Automatische kofferklep
Flessenhouders in de deuren voor-en
achteraan
2 geïntegreerde bekerhouders vooraan met
variabele diameter
Uitneembare bagageruimte afdekking

VDP Cars doet er alles aan om de getoonde informatie zo correct mogelijk weer te geven maar kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien bepaalde info zoals prijzen, financieringsgegevens en wagengegevens
zoals opties etc. zouden afwijken van de werkelijkheid. Wagens zijn steeds onder voorbehoud van beschikbaarheid.

 +32 (0)56 77 99 45

Porsche - Macan
2.0 ! MODEL 2022 ! PANO ( 6 x beschikbaar 02/2022)

€ 78.950 BTW In.
BTW aftrekbaar
Exterieur

 30-11--0001
 0 km
 Automatisch
 Benzine

Open dak - 4x4 - Lichtmetalen velgen - Mistlampen - Panoramisch dak Getinte ramen - Sportpakket - Dagrijlichten - Sportophanging - Skiluik Elektrisch verstelbare buitenspiegels - Regensensor - Parkeerhulp voor Parkeerhulp achter - Parkeerhulp met camera - Parkeerhulp automatisch Voorruitverwarming - Hill-Hold Control - Elektrische achterklep LED verlichting - LED dagrijverlichting - Spraakbediening
Interieur

 1984 CC
 KW: 195 (PK: 265)
 228 g/km


Euro6d

 8,5 l/100 km
Advertentienr: 1000

Airconditioning - Electrische ruiten - Electrische zetelverstelling Centrale vergrendeling - Achterbank 1/3 - 2/3 - Zetelverwarming Cruise Control - Boordcomputer Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening - Start/Stop systeem Multifunctioneel stuur - Sportzetels - Adaptive lights - Lichtsensor Adaptieve Cruise Control - Armsteun - Lederen stuurwiel - Lendensteun
Veiligheid

ABS - Airbag bestuurder - Airbag passagier - Stuurbekrachtiging - Alarm Startonderbreker - Automatische Tractie Controle - Zij-airbags Electronic Stability Program - Achter airbag - Hoofd airbag - Isofix Vermoeidheidsdetectie - Emergency Brake Assist - Noodoproepsysteem Bandenspanningscontrolesysteem - Schakelpaddles Lane Departure Warning Systeem - Dodehoekdetectie
Multimedia

Radio - Navigatiesysteem - MP3 - Bluetooth - Handsfree Digitale radio-ontvangst - Sound system - Aanraakscherm - USB Verkeersbordherkenning

VDP Cars doet er alles aan om de getoonde informatie zo correct mogelijk weer te geven maar kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien bepaalde info zoals prijzen, financieringsgegevens en wagengegevens zoals
opties etc. zouden afwijken van de werkelijkheid. Wagens zijn steeds onder voorbehoud van beschikbaarheid.

