Altijd ruime keuze uit betrouwbare occasions

Bentley Continental GT
6.0 W12

Specificaties
Merk:
Model:

Bentley
Continental GT

Type:
Bouwjaar:
Kenteken:

6.0 W12
2006
9ZSP95

KM:

76.151
Coupé
Benzine
Automaat
grijs metallic

Inrichting:
Brandstof:
Transmissie:
Kleur:

Uitrusting:

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar, Lichtmetalen velgen 19", Audio-navigatie full map,
Autotelefoon voorbereiding, Cd-wisselaar, Stuurwiel multifunctioneel, Boordcomputer, Cruise control,
Electronic climate controle, Elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen, Houtafwerking interieur,
Lederen interieur, Lederen stuurwiel en versnellingspook, Regensensor, Alarm klasse 1(startblokkering),
Bandenspanningscontrolesysteem, bi-xenon koplampen, koplampreiniging, Zomerbanden

Vermogen(kw):
Vermogen(pk):
Gemiddeld verbruik:
Datum deel I:

413 kw
562 pk
16.6 l/100km
01-07-2006

Prijs:

€ 38.900,-

Aantal cylinders:
Bekleding:
Wegenbelasting:
APK tot:

12
Beige
€ 356 - € 401 kwt
29-07-2020

Geluk kent slechts enkele vormen, gelukzaligheid veel meer. Maar een combinatie van die twee........De Belgische designer Dirk van Braeckel
tekende de Coupé en heeft zich daarmee prima geweerd. De Continental is werkelijk een prachtige, elegante coupé van respectabele
afmetingen, maar toch bescheiden. Vier koplampen priemen uit de zacht gewelfde spatschermen die een vrij traditionele grille van kunstig
gevlochten metaal flankeren. Een Bentley-traditie uit het eerste leven van het merk, in de jaren twintig. De motorkap is lang, de lage voorruit
staat schuin en de stoere achterkant is de eenvoud zelve. De schitterende lichtmetalen 19-inchwielen staan sportief en buitengewoon
elegant. De enorm krachtige twaalfcilindermotor springt enthousiast tot leven en vult de omgeving met een zuiver en mooi geluid. Het dikke
lederen stuurwiel, het vele chroom, het overvloedige, waanzinnig mooi gestikte leder en de prachtige houten panelen zorgen voor een
perfecte ambiance, met talloze instrumenten op het dashboard en vele fraaie details zoals het kostbaar uitziende Breitling-klokje. Dit is één
van 's werelds meest bewonderde en snelste vierzitscoupés. Bentley spreekt de waarheid over het aantal zitplaatsen, maar alleen vóórin kun
je behoorlijk zitten. Onder de lange motorkap klinken uiterst exclusieve zoemgeluiden van de W12-krachtbron, die weliswaar van VWAudiconcern stamt, maar die speciaal voor deze Bentley werd gebouwd en getuned. Vanaf 1.600 toeren levert hij aan alle vier de wielen een
ijselijk hoog koppel dat oploopt tot 650 Nm. De Bentley is gemaakt voor het zware werk en hij levert prestaties die slechts enkele selecte
supersportwagens hem nadoen. Zoals een top van 320 km/h en een acceleratie van 0-100 km/h in 4,8 seconden. Dan ben je niet alleen
dankbaar voor de AWD, maar ook voor elektronische hulpmiddelen, zoals ESP en de mooie wielophanging met luchtvering.

