Lamborghini Urus 4.0 V8, 650 PK, Full ADAS, Keramiek,
Black/Optiek, B&O, HUD, 360 Camera, Massage, Pano/Dak,
Full XPEL, 39DKM!!
Prijs

€1

Kilometerstand

40.727 KM

Bouwjaar

2018

Vermogen

650 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.
In nieuw en uniek verkerende staat Lamborghini Urus 4.0 V8 met maar 40.727 KM op de teller
afkomstig van 1e eigenaar met Nationale Autopas/Car-Pass.
Het betreft hier in nieuw en uniek verkerende Lamborghini Urus met vele fabrieksopties zoals:
Elektrisch verstelbare Supersportstoelen met geïntegreerde hoofdsteunen, Contrasterende stiksels
verwerkt in het leder en stuurwiel (Narah Orange), Massage- en ventilatiefunctie voor, 23 Inch

lichtmetalen velgen 5-dubbelspaak design, High Gloss exterieurpakket, Oranje remklauwen,
Lamborghini Parking System Advanced 360 Surround Camerasysteem, Elektrisch bedienbaar glazen
panoramadak, Navigatiesysteem van Europa met grootbeeld kleuren-touch-screen, Bang & Olufsen
Premium soundsystem met 3D sound, Virtual cockpit, Standkachel met afstandsbediening, Side &
Lane Assist (full ADAS package), Adaptive Cruise Control (instelbaar t.o.v. de voorligger), LEDkoplampen, Etc. Nederland bedraagt ruim €325.000,-.
Voertuig is voorzien van volledige X-Pel folie aan de voorzijde.
Fabrieksgarantie tot 10-2023!!
Recent onderhoud is uitgevoerd op de onderstaande data en kilometerstand:
25-08-2020 30.255 KM Olie + Filters, 4x nieuwe banden, Lamborghini Nurnberg
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
4-zits configuratie
ABS
Achterklepspoiler

23 Inch lichtmetalen velgen 5-dubbelspaak
design
Achterbank in delen neerklapbaar
Actieve luchtvering en niveauregeling

Airbag bestuurder
Audio-navigatie full map
Auto Hold Assist
Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth
Bang & Olufsen high end surround sound
Bestuurdersinformatiesysteem
Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
Buitenspiegels in carrosseriekleur
Bumpers in carrosseriekleur
Centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening
Comfort middenarmsteun met
opbergmogelijkheid
Contrasterende stiksels verwerkt in het
leder en stuurwiel (Naht Orange)
DAB Tuner
EBD
Elektrisch bedienbare zonwering voor
panoramadak
Elektrische ramen
Elektrisch te openen en sluiten kofferdeksel
Elektrisch verstelbare lendesteunen
Elektronisch geregelde demping
Geheugenfunctie op beide voorstoelen
Grille
louvres in hoogglans zwart
Hogedruk koplampreinigingssysteem
Instaplijsten met Lamborghini-opschrift
ISOFIX-kinderzitjesvoorbereiding
Knie-airbag Bestuurderskant
Lamborghini Parking System Advanced 360
Surround Camerasysteem
Led dagrijverlichting
middenconsole en portierbekleding
Massage- en ventilatiefunctie voor
Mist achterlicht
Multifunctioneel afgevlakt leder
sportstuurwiel
Navigatiesysteem van Europa met
grootbeeld kleuren-touch-screen
Oranje remklauwen
Permanente vierwielaandrijving
Regensensor
Side & Lane Assist (full ADAS package)
Sportuitlaatsysteem incl. ronde

Airbag passagier
Audi Parking System Advanced 360
Surround Camerasysteem
Automatische koplampactivering /
Lichtsensor
Bandenspanningscontrolesysteem
Bekerhouders
Binnenspiegel automatisch dimmend
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
Buitenspiegels verwarmbaar
CD-/DVD player
Comfort Access (openen en starten zonder
sleutel)
Configureerbare ambienteverlichting
Cruisecontrolsysteem met afstandsregeling
Dubbel geluidsisolerend privacy glass
Elektrisch bedienbaar glazen panoramadak
Elektrische parkeerrem
Elektrisch te bedienen kindersloten
Elektrisch verstelbaar stuurwiel met F1schakeling
Elektrisch verstelbare Supersportstoelen
met geïntegreerde hoofdsteunen
ESP
Geïntegreerde SD-geheugenkaartlezer
sierlijsten
Head-up display (projecteert o.a. snelheid in
de voorruit)
Inleg uitgevoerd in Aluminium / Pianolak
Interieurvoorverwarming met
afstandsbediening
Keramische remschijven
Lamborghini logo's in de hoofdsteunen
Led achterlichten
Leder dashboard
Led koplampen
Metallic lak
Mogelijkheid tot muziek-streaming
Multimedia-voorbereiding
Open dak
Parkeersensor voor en achter
Rear Professional entertainment center
Rijassistent-systeem Hill-assist
Snelheidslimietweergave
Spraakbediening

sporteindpijpen zwart
Stability en Traction Control
Stuurbekrachtiging Plus Snelheidsafhankelijk
Van binnen te ontgrendelen achterklep
(Elektrisch)
Verwarmbare stuurwielrand
Virtual cockpit
Volautomatische vier-zone-airconditioning
zij- en hoofdairbags
Zonnekleppen met spiegel (verlicht)

Startblokkering
USB aansluiting
Verwarmbare sportstoelen en achterbank
Verwarmde voorruitsproeiers
Vloermatten velours met stiksels (Naht
Orange)
VoorVoorstoelen in hoogte verstelbaar
Zwart Alcantara hemelbekleding en
zonnekleppen

KENMERKEN
Merk

Lamborghini

Exterieur

grijs

Model

Urus

BTW / Marge

Marge

Aantal deuren

5

Aantal Cilinders

8

Transmissie

Automaat

Cilinderinhoud

3996 CC

KM Stand

40.727 KM

Vermogen

650 PK

Bouwjaar

2018

Carrosserie

SUV

Brandstof

Benzine

Gewicht

2200 KG

Prijs

€1

Wegenbelasting Min

€ 360.00 Per kwartaal

Wegenbelasting Max

€ 407.00 Per kwartaal

