Lamborghini Huracan 5.2 V10 LP610-4, 610 PK,
Aero/Pakket, Nose/Liftsystem, Keramiek, Camera, LED,
20DKM, 2018!!!!
Prijs

€1

Kilometerstand

21.327 KM

Bouwjaar

2018

Vermogen

610 PK

Brandstof

Benzine

Transmissie

Automaat

BTW / Marge

Marge

OMSCHRIJVING
Beste klant / bezoeker,
** Maatregelen COVID-19/Coronavirus**
In verband met de laatste ontwikkelingen van het COVID-19 virus zijn wij genoodzaakt onze deuren
tijdelijk te sluiten. Wij nemen de gezondheid van u als klant en onze medewerkers zeer in acht.
Uiteraard zijn wij 7 dagen per week telefonische (06-21246611), per mail (info@asnv.nl), WhatsApp
en video calls bereikbaar voor aanvragen, informatie, en online verkopen. Het bezichtigen en
afleveren van auto's is op een alternatieve en flexibele wijze mogelijk volgens de RIVM richtlijnen.
Het bezichtigen afleveren van auto’s bij u thuis is doorgaans mogelijk.
Enkel samen kunnen wij deze crisis overwinnen. STAY SAFE!
Hartelijk dank voor uw begrip.
Team ASNV B.V.
Bent u opzoek naar iets speciaals, laat u dan verrassen door deze Lamborghini Huracan LP610-4
met origineel Lamborghini Aero Package.
Compleet dealer onderhouden bij Lamborghini laatste onderhoud op 19-06-2020 bij 16.742 KM.
(Lamborghini Luxembourg)
Wat is Huracán?

Een Maya-god van wind, storm en vuur, maar ook een vechtstier uit het Alicante van eind
negentiende eeuw.
Maar voor Lamborghini draaide het meer om verandering dan om een godheid uit Centraal-Amerika
of een bloedige sport: de Huracán heeft een compleet nieuw chassis, en een nieuw elektronisch
zenuwstelsel, een nieuwe dual-clutch zevenversnellingsbak en een grondig herziene versie van de al
behoorlijk briljante 5,2-liter V10 met permanente vierwielaandrijving.
In nieuw en uniek verkerende staat Lamborghini Huracán 5.2 V10 LP610-4 met Aeropakket en maar
21.327 KM op de teller, afkomstig van 1e eigenaar met Car-pass.
Lamborghini has announced an upgrade package for both the 4WD and RWD versions of its
Huracán. There is no power upgrade, but there is much more aero. Specifically, wing. Yup, the new
aero pack, as detailed in these lovely new images, spans a new front splitter, side skirts, a rear
diffuser and a new wing. All are finished in matt black, and constructed from composite materials.
Recent onderhoud is uitgevoerd op de onderstaande data en kilometerstand:
19-06-2020 16.742 KM Olie + Filters, Lamborgini Luxemburg
Een groot deel van ons aanbod occasions heeft nog fabrieksgarantie, dat is de meest uitgebreide
vorm van garantie. Is deze fabrieksgarantie verlopen, maar is uw auto jonger dan 10 jaar? Dan krijgt
u tegen een kleine vergoedingen een van onze ASNV B.V. garantiepakketten zie
(www.asnv.nl/garantie) of vraag naar de voorwaarden.
Voertuigen worden standaard afgeleverd met:
- Geldige APK (minimaal 6 maanden)
- Tenaamstelling op locatie
- Aflevercheck
- €50,- brandstof
Wij hebben een passie voor auto’s, en verkopen alle merken. Onze auto’s zijn allemaal compleet
onderhouden, hebben een ingevuld serviceboekje en zijn voorzien van Nationale AutoPas/Car-Pass.
Inruil, verzekering en financiering beschikt bij ons tot de mogelijkheid.
Hebben wij uw interesse gewekt of wilt u specifiek iets weten over deze auto? Kunt u contact
opnemen met Nick Vialle, of breng een bezoek aan onze vernieuwde showroom. Telefoon:
06-21246611, (Ook bereikbaar via Whatsapp) E-mail: info@asnv.nl of via ons contactformulier op de
website www.asnv.nl/contact
Bezoekadres:
Gulberg 45
5674 TE Nuenen
ASNV B.V.
Disclaimer. Hoewel aan de informatie van deze website de grootst mogelijke zorg wordt besteed,
kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuiste informatie van welke aard dan
ook. Is voor u een optie belangrijk, dan adviseren wij u hier specifiek naar te vragen.

OPTIES & EXTRAS
ABS
Adaptive LED Koplampen
Airbag passagier
Audio-navigatie full map
Automatische koplampactivering /
Lichtsensor
Bandenspanningscontrolesysteem
Binnenspiegel automatisch dimmend
Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
Buitenspiegels verwarmbaar
Carbon Ceramic Brakes met rode
remklauwen
Comfort middenarmsteun met
opbergmogelijkheid
Cruise control
EBD
Elektrische ramen
ESP
Hogedruk koplampreinigingssysteem
Individual lederen dashboard
Side/Skirts
Led achterlichten
Mist achterlicht
Multimedia-voorbereiding
Nose Lift System
Permanente vierwielaandrijving
Regelbare dashboardverlichting
Rijassistent-systeem Hill-assist
Smartphone integratie (Apple CarPlay +
Android Auto)
Sportstoelen
Startblokkering
Toerenteller
Verstelbaar stuurwiel met F1-schakeling
Volautomatische comfort airconditioning
Zwart stoffen hemelbekleding

Achteruitrijcamera
Airbag bestuurder
Alarmsysteem
Audioinstallatie met CD-speler
Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth
Bestuurdersinformatiesysteem
Binnenverlichting-pakket
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
Bumpers in carrosseriekleur
Centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening
Contrast stiksels op dashboard en stoelen
(Rosso Alala Red)
Driespaaks multifunctioneel leder stuurwiel
Elektrische parkeerrem
Elektrische verstelbare stoelen
Extra getint glas
I-Pod aansluiting (Aux- en USB)
Lamborghini Aërodynamica-kit Racing
(Achterspoiler
Voorspoiler)
Led dagrijverlichting
Mogelijkheid tot muziek-streaming
Niet-Rokers-Uitvoering
Parkeersensor voor en achter
Portierarmsteunen in leder met stiksels
Regensensor
Side airbag(s) voor
Sportchassis met instelbare demping
Stability en Traction Control
Stuurbekrachtiging Plus Snelheidsafhankelijk
Transparant Engine Bonnet
Vloermatten - Velours
Zonnekleppen met spiegel (verlicht)

KENMERKEN
Merk

Lamborghini

Exterieur

wit

Model

Huracan

BTW / Marge

Marge

Aantal deuren

2

Aantal Cilinders

10

Transmissie

Automaat

Cilinderinhoud

5204 CC

KM Stand

21.327 KM

Vermogen

610 PK

Bouwjaar

2018

Carrosserie

Coupé

Brandstof

Benzine

Gewicht

1422 KG

Prijs

€1

Wegenbelasting Min

€ 185 Per kwartaal

Wegenbelasting Max

€ 208 Per kwartaal

