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BENTLEY MULSANNE MULLINER 6.7 V8 512 PK + NAIM
AUDIO / ADAPTIVE CRUISE / MASSAGE / 21 INCH LMV
Bouwjaar

2013

Kleur

bruin metallic

Brandstof

Benzine

Transmissie

Automaat

Km. stand

132.104 km

Vermogen

513 PK

Cilinderinhoud

6752 CC

Gewicht

2660 KG

Prijs

€ 99.950,-

OPMERKINGEN
Bentley Mulsanne in de Mulliner uitvoering, te herkennen aan de kenmerkende 21 inch velgen die uit 2 delen
bestaan, maar ook aan de "Diamond Quilted Seats" en deurpanelen met geperforeerd leder exclusief en de
regelbare rij-eigenschappen waar de sportmodus aan toegevoegd is met sportievere onderstel-, motor- en
stuurbekrachtiging mogelijkheden. Deze Mulsanne heeft de 6.75 litre twin-turbocharged V8 motor met 512 PK
vermogen, een koppel van maar liefst 1020 Nm en 8-traps automaat. Achterwielaandrijving. Zie voor 60 detailfoto's
onze website Hazet.nl - Bruin metallic met bruin leder interieur, Zeer complete auto met het premium
soundsysteem (meerprijs 7240 euro): 2200W world-class Naim® for Bentley premium audio 20 kanaals met 20
custom-made speakers. Massagestoelen voor + achterin, Achteruitrijcamera, Adaptive cruise control met
automatisch afstand houden op de voorligger, DAB+ digitale radio, 8 inch scherm met Navigatiesysteem en
bluetooth telefoon / audiostreaming. Sfeerverlichting, Elektrische stoelverstelling met geheugen voor + achterin, 5
zitplaatsen / gordels maar met neerklapbaar middenconsole midden achterin waar de elektrische stoelverstelling,
massage en climate control bediening voor achterin in zit. Zwarte hemelbekleding, Softclose sluitbekrachtiging
portieren, Elektrische achterklep, Xenon verlichting, Elektrische verstelbaar stuurwiel, Elektrische stoelverstelling
met geheugen voor + achterin, Keyless-entry en keyless-drive, 4-zone climate control, Privacy glass achter, Leder
dashboard, Parkeersensoren voor + achter, Akoestisch glas, Drive Dynamic Controls regelbare
luchtvering/stuurbekrachtiging/motorvermogen, HomeLink garagedeur opener, Elektrisch zonnescherm voor de
achterruit.

EXTERIEUR

Buitenspiegels elektrisch verstelbaar

koplampreiniging

Parkeersensor achter

Centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening

Lichtmetalen velgen

Parkeersensor voor en achter

Metaalkleur

xenon koplampen

Dimlichten automatisch

mistlampen voor

Keyless entry

INFOTAINMENT

Achteruitrijcamera

Audioinstallatie met cd-wisselaar

Navigatie

Audio installatie
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Audio installatie premium

Navigatiesysteem full map
Stuurwiel multifunctioneel

INTERIEUR

Airco (automatisch)

Cruise control adaptief

Lederen stuurwiel

Armsteun achter

Electronic climate controle

Regensensor

Armsteun voor

Elektrische ramen voor en achter

Stuurbekrachtiging

Binnenspiegel automatisch dimmend

Elektrisch verstelbare stoel(en) met
geheugen

Stuur verstelbaar

Boordcomputer
Cruise control

Voorstoelen verwarmd

Lederen bekleding
Lederen interieur

VEILIGHEID

Achteruitrijcamera

Airbag(s) side voor

Anti Blokkeer Systeem

Airbag(s) hoofd achter

Airbag bestuurder

Anti doorSlip Regeling

Airbag(s) hoofd voor

Airbag passagier

Elektronisch Stabiliteits Programma

Airbag(s) side achter

Alarm klasse 3

OVERIGE

buitensp.elektr.verstel verwarmb.+inklapbaar

