TESLA MODEL X 75D BASE 4% BIJTELLING

Voertuiggegevens

KENTEKEN

PF146V

PRIJS

€ 48940 ,-

MERK

TESLA

CARROSSERIEVORM

SUV

MODEL

75D-BASE-4-BIJTELLING

MOTORVERMOGEN

107 PK

KM STAND

149000

KLEUR

ZWART

BRANDSTOF

ELEKTRISCH

BOUWJAAR

2017

Algemeen:Valt u voor de milieuvriendelijke aandrijftechniek? Of voor de comfortabele
rijbeleving? Met de elektrisch aangedreven Tesla Model X hoeft u niet te kiezen. De
actieradius van deze auto is ruim voldoende voor de meeste dagelijkse ritten en de
laadtijd zal u nog verbazen. U past de stoelen moeiteloos aan, ze zijn elektrisch in
te stellen en hebben bovendien een geheugen. Luchtgeveerde wielophanging zorgt voor
topklasse comfort op alle soorten wegdek. De panoramische voorruit zorgt voor een
cabriogevoel, maar dan zonder de wind (of regen). In deze auto profiteert u onder
andere ook van: 20 inch lichtmetalen velgen, led-achterlichten, metallic lak,
elektrisch bediende ramen en elektrisch inklapbare buitenspiegels.
Onderweg kunt u veilig genieten van het audio-installatiesysteem en het full map
navigatiesysteem. Want in deze Tesla bedient u ze vanaf het stuurwiel. Electronic
climate control verwarmt of koelt het interieur met een druk op de knop. In deze Tesla
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. Met de cruise
control komt u bijna nog fitter aan dan u vertrekt. En dan is deze auto ook nog eens
voorzien van lederen stuur en automatisch dimmende buitenspiegels.
Geavanceerde technische systemen houden tijdens elke rit het verkeer in de gaten en
reageren op potentieel gevaarlijke situaties. Tijdens de rit hebt u altijd een
bijrijder, want de verkeersbord-detectie leest de borden langs de weg en projecteert
ze voor u op het instrumentarium. Wanneer u onbedoeld buiten uw rijstrook terechtkomt,
geeft lane assist een waarschuwingssignaal. Het bandenspanningscontrolesysteem helpt
om brandstof te besparen en om de kans op een klapband te verminderen.
Deze origineel nieuw geleverde Tesla is van de eerste eigenaar en onderhouden bij
Tesla.
De auto verkeerd in goede staat.
Voor deze mooie Tesla geldt een fiscale bijtelling van 4% 06-2022)
Voorzien van de nodige luxe en veiligheidscompontenten.
Extra pakketten zie bijlage van de accessoires.
De volgende url bevat de garantie voorwaarden van Tesla:
Deze prijs is exclusief BTW.
This brand new delivered Tesla is from the first owner and always maintained by Tesla.
The tires and brakes are in a good state.
It is luxury and has lots of safety systems.
Here you can find the warranty clausules of Tesla

Wilt u ook elektrisch rijden? Bel ons dan nu voor een proefrit.Garantie:Service en
garantie staan bij ons hoog in het vaandel. Voor een overzicht van de verschillende
garantiepakketten klikt u hier.[stm_car_listing_features

title=”Opties”][stm_contact_form form=”500″]

Accessoires
Achteruitrijcamera,Airbag bestuurder,Airbag passagier,Alarmsysteem,Alarmsysteem klasse
I,Anti-slipregeling,Antiblokkeersysteem,Automatisch dimmende binnenspiegel,Automatisch
dimmende buitenspiegels,Automatisch noodremsysteem,Automatische
dimlichten,Automatische
parkeerassistent,Bandenreparatieset,Bandenspanningscontrole,Climate control,Cruise
Control,Dealer onderhouden,Elektrisch bedienbare achterklep,Elektrisch bedienbare
ramen voor en achter,Elektrisch inklapbare buitenspiegels,Elektrisch verstelbare
buitenspiegels,Elektrisch verstelbare voorstoel met
geheugen,Grootlichtassistent,Hoofdairbags achter,Hoofdairbags voor,Houtinleg,Keyless
entry,Knieairbags,LED achterlichten,LED koplampen,Lederen stuurwiel,Lichtmetalen
wielen (20"),Luchtvering,Metallic lak,Middenarmsteun voor,Multifunctioneel
stuurwiel,Multimedia-voorbereiding,Navigatiesysteem,Onderhoudsboekjes
aanwezig,Parkeersensoren achter,Parkeersensoren
voor,Radio,Regensensor,Rijstrooksensor,Snelheidsafhankelijke
stuurbekrachtiging,Stabiliteitscontrole,Startonderbreker,Stoelverwarming
voor,Telefoonvoorbereiding met bluetooth,Verkeersbordenherkenning,Verstelbaar
stuurwiel,Verwarmde buitenspiegels,Zij-airbags achter,Zij-airbags voor

Garantie
Service en garantie staan bij ons hoog in het vaandel. Wij rekenen geen
rijklaarmaakkosten omdat wij vinden dat u niet voor verrassingen moet komen staan, wel
bieden wij u de mogelijkheid tot het aanschaffen van een zekerheidspakket waarmee u
een halfjaar zorgeloos op weg kunt.
Autopunt Zekerheidspakket: (inbegrepen in de verkoopprijs) (aankoopprijs vanaf €
5.000,-)
Kilometerhistorie gegarandeerd
Nieuwe APK-keuring van minimaal 12 maanden
Vloeistoffen check
6 maanden BOVAG-garantie
Autopunt Extra Zekerheidspakket: € 595,- (aankoopprijs vanaf € 5.000,-)
BOVAG 40-Puntencheck (volledige technische inspectie)
BOVAG Afleverbeurt (onderhoudsbeurt volgens fabrieksspecificatie)
Indien nodig vervanging van distributieriem
6 maanden garantie op slijtage onderdelen (maximaal 15.000 km)
Auto wordt afgeleverd met een minimaal bandenprofiel van 3.5 mm (zomerbanden) of
4.5 mm (winterbanden)
Airco-service (Reinigen, afvullen van het aircosysteem incl. geurbehandeling)
Minimaal € 25,- brandstof bij aflevering
Reconditionering/poetsen van in- en exterieur (polijsten en diepstomen)
RDW kenteken tenaamstelling
Aanvullende opties:
Navigatie update: €125,Pechhulp vanaf €39,95
Trekhaak: vraag naar de mogelijkheden
Overige opties? Wij helpen u graag.

Naam

………………………………………………………………………………..

Adres

………………………………………………………………………………..

Postcode ……………………………………………….

Woonplaats ………………………………………………………………………………..

Telefoon ……………………………………………….

E-mail

Prijs incl. BTW

……………………………………………….

€ 48940

Kosten rijklaar maken €………………………………………….
Accessoires

€………………………………………….
€………………………………………….
€………………………………………….

Subtotaal

€………………………………………….

Inruilprijs/korting

€………………………………………….

Totaal inclusief BTW €………………………………………….

Verzekeren
Wij helpen u graag veilig en verzekerd op weg met de Autopunt Autoverzekering. Deze
autoverzekering is speciaal voor de Autopunt klanten ontwikkeld en wordt ondergebracht
bij risico drager Generali. Generali is een van de grootste verzekeraars van Europa
zodat u zonder zorgen van uw auto kunt genieten. De voordelen van deze verzekering
zijn:
5 jaar aanschafwaarderegeling met 0% afschrijving*
Lage bijtelling meeverzekeren tot max 5 jaar
Geen eigen risico
Altijd schade herstel via Uw eigen dealer
Schadeherstel altijd met originele onderdelen
Vast aanspreekpunt
Wilt u vrijblijvend een offerte ontvangen voor onze Autopunt Autoverzekering vul dan
onderstaande gegevens in:
Geboortedatum:……………………………….
Schadevrije jaren:…………………………….
Aantal KM (jaar):………………………………

Financiering
U kunt, geheel vrijblijvend natuurlijk, een voorstel voor financiering op maat
ontvangen!
□ Ja, neem contact met mij op voor een financieringsvoorstel op maat!
□ Nee, ik hoef geen financieringsvoorstel op maat.
U bent namens Autopunt van Herpen vandaag geholpen door:……………………………………………………………………
48940

