Op de weg van uw dromen.
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Porsche. Uw dromen zijn de werkelijkheid waard.
Zijn droom realiseren. Dit is precies wat Ferdinand Porsche meer dan 70
jaar geleden deed. Door een wagen te creëren die de kwaliteiten van alle
ander wagens samenbrengt. En ze overtreft. Zo tekende hij de mythische
lijn die iedereen herkent en die autodesign tot kunst verhief. Voor
altijd. Zijn credo: de perfectie nog beter maken en blijven vernieuwen.
Onvermoeibaar.
Door deze ambitie gedreven, vond hij de eerste hybride wagen uit, die
reed op benzine en elektriciteit, maar ook de eerste 4 x 4, waarvan
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het systeem 70 jaar later overgenomen werd door de NASA, bij
de bouw van hun maanmodules. Hij bouwde aerodynamische en
performante sportwagens, die hun naam kerfden in de meest mythische
sportpalmaressen.
Elke Porsche zet dit DNA verder en vernieuwt het keer op keer. Zo vindt het
merk zichzelf onophoudelijk opnieuw uit. En zo blijft het altijd het meest
geavanceerde automerk van zijn tijd. Want al wie deze droom deelt, verdient
het ook hem waar te maken.
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Digital Showroom

Porsche. Uw verwachtingen ingelost.
Uw Porsche-droom beleven is een persoonlijke ervaring waarbij de keuze van elk detail een essentieel verschil maakt.
Om u daarbij te begeleiden, staan de Porsche Centre helemaal tot uw beschikking:
- Uw Porsche Centre is van 10 tot en met 31 januari elke dag open, ook op zondagen.
- Uw Porsche-adviseur is bereikbaar via live chat vanaf 14 tot en met 30 januari tussen 15 en 21 uur op porsche.be.
Zij of hij beantwoordt uw vragen en gidst u langs modellen, configuraties en alle mogelijke informatie.
- De klok rond nodigt de Digital Showroom u uit voor een online belevenis waarbij u kan navigeren tussen
de modellen en andere inspirerende inhoud, met indrukwekkende beelden en zichten.
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Toegang tot Digital Showroom
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Nieuwe
Taycan
Cross Turismo
100 % elektrisch.
100 % Porsche.
100 % aftrekbaar.

Hij maakt zichzelf opnieuw waar.
De Taycan Cross Turismo onderscheidt zich
met zijn karakteristieke achterkant en de
elementen van zijn Offroad pack.
Onder zijn pure, expressieve silhouet biedt hij u
nog meer ruimte en nog meer bergplaats in zijn
koffer. Met zijn installatie van 800 volt kan u
ultrasnel opladen. Zo recupereert u tot
100 kilometer rijbereik in een luttele 5 minuten.
En met de Performance Plus-Batterij haalt u
een totale autonomie van 484 km. Zo hoeft
u geen enkel avontuur te pauzeren. Stap aan
boord van de toekomst, met zijn Advanced
Cockpit en zijn elektrische kracht.

Taycan Cross Turismo
vanaf € 910/maand Excl. BTW
in Financiële Renting*.
*Zie tabel op pagina 23 voor
de berekeningsparameters.
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22,6 - 26,4 KWU/100KM | 0 G CO₂/KM (WLTP).
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Nieuwe
Taycan
Sport Turismo
Supercharged
veelzijdig.

Nooit eerder stonden drie letters symbool voor
zoveel fascinatie. De Taycan GTS Sport Turismo
bezorgt u instant adrenalinestoten. Keer op
keer. Om zijn 598 paarden te benadrukken,
pakt hij uit met exclusieve designelementen.
Het optionele SportDesign pack bevat
carbon inserts en vinnen, en een specifieke
diffuser achteraan. Zwarte belettering en
getinte matrix koplampen werken de styling
verder af. Deze supercharged sportwagen
bundelt compromisloze dynamiek, optimale
veelzijdigheid en uitzonderlijk comfort.

20,3 - 24,1 KWU/100KM | 0 G CO₂/KM (WLTP).
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20,3 - 26,6 KWU/100KM | 0 G CO₂/KM (WLTP).
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EDI, de intelligente laadoplossing
voor uw Porsche Taycan.

EDI - Electric by D’Ieteren- is uw complete
ecosysteem voor laaddiensten.
EDI biedt u laadstations aan thuis of
op het werk en laadkaarten die u toegang
verstrekken tot één van de grootste
Europese netwerken van publieke
laadpunten in meer dan 25 landen.
Om nog maar te zwijgen van de
installatie, het onderhoud en een EDIlaadbeheertoepassing, eenvoudig en
praktisch. EDI is 100% ontworpen
als ideale partner voor de elektrische
mobiliteit van uw Porsche Taycan.
- Laadstations en accessoires voor
particulieren en professionals
- Installatie en diensten (bij u thuis of op
het werk)
- Toegang tot één van de grootste publieke
laadnetwerken in 25 Europese landen

- Laadpas en app.: EDI Charging
- Split billing»-service. Dit is de ideale
oplossing, zowel voor bedrijven en hun
medewerkers als voor zelfstandigen. De
elektriciteitskosten voor het herladen
van uw wagen worden gefactureerd
aan uw bedrijf of uw werkgever en
automatisch teruggestort op uw
rekening
- Vermijd een black-out met
“Load Balancing”. Dit systeem verzekert
dat uw laadpaal nooit meer energie
verbruikt dan wat in uw huis beschikbaar
is. Zo kan u tijdens het herladen van uw
wagen uw andere elektrische apparaten
in huis verder gebruiken, zonder risico
op stroomonderbreking.
- Kwaliteitspartners voor het rijden
op zonne-energie

Wil u meer info of een offerte? Bel ons op 02/260 26 60 of ga naar www.edi.be

Electric by D’Ieteren
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www.edi.be
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2,0 - 11,3 L/100KM | 45 - 257 G CO₂/KM (WLTP).
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Panamera
Platinum
Edition
Maak kennis
met zijn generositeit.
Het summum.
Dit woord is ongetwijfeld het meest geschikt
om te beschrijven in hoeverre de Panamera
Platinum Edition met passie is afgewerkt.
Zijn overvloedige uitrusting bevat onder
meer een panoramisch dak, adaptieve
pneumatische ophanging, elektrische en
verwarmde comfortzetels, het Bose® Surround
Sound systeem met 14 luidsprekers, het GT
sportstuurwiel en de Exclusive Design velgen.

Er is al een Porsche Panamera 4 e-Hybrid
Platinum Edition vanaf
€ 1 190 /maand Excl. BTW
in Financiële Renting*.
*Zie tabel op pagina 23 voor
de berekeningsparameters.
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Nieuwe
Macan
Sportwagenkarakter.

Hoe kunnen we een wagen verbeteren die al
sinds zijn lancering vanuit elk standpunt de
referentie is? Door hem te bouwen voor die
mensen die vinden dat ze zichzelf voortdurend
moeten blijven overtreffen en die altijd weer
nieuwe territoria willen verkennen.
De nieuwe Macan is meer Porsche dan ooit.
Hij verleidt met zijn sportieve, gespierde
karakter, benadrukt door zijn nieuwe design.
Het interieur is volledig hertekend en staat ten
dienste van uw rijplezier en uw hoge eisen op
het vlak van sportiviteit en comfort. Met zijn
nieuwe sportstuur, zijn toerenteller ontleend
van de 911 en zijn nieuwe Porsche Management
System, waaronder een 10,9 inch touchscreen,
verzekert hij hypergeconnecteerde trajecten.

10,1 - 11,7 L/100KM | 228 - 265 G CO₂/KM (WLTP).
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Cayenne
De gedeelde droom.

Porsche ontwierp een eigenzinnige, sportieve
SUV met plaats voor een bestuurder en
4 teamgenoten. Zijn strakke lijnen verlenen
elegantie aan zijn atletische verschijning.
Het interieur vervolledigt het geheel met
een samenspel van sportiviteit, verfijning en
ergonomie. En onder de motorkap ?
De verschillende turbo-, twin-turbo- en hybride
motoren leveren spectaculaire prestaties die in
het Cayenne-segment hun gelijke niet kennen.

3,1 - 14,1 L/100KM | 71 - 319 G CO₂/KM (WLTP).
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Cayenne
Coupé
De vormgegeven
droom.
Gebeeldhouwd door prestaties, strekt de
Cayenne Coupé de iconische 911 flyline uit van
de koplampen tot de adaptieve achterspoiler,
ontworpen voor een uitzonderlijke wegligging.
Zijn lijn is zowel vloeiend als gespannen en
zorgt voor een katachtige allure met kracht
en elegantie. Een allure als geen ander die zijn
sporen zal achterlaten in de tijd en op de chrono.

3,2 - 14,1 L/100KM | 73 - 319 G CO₂/KM (WLTP).
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718 Boxster
Puur genot.

Een centrale motor voor sensaties die het hart
sneller doet kloppen. Een verleidelijke look,
sportieve prestaties: de 718 Boxster is een
roadster zoals geen ander. Achter het stuur van
deze pittige cabriolet gaat de wereld open als
een speeltuin.Beleef je dromen in de open lucht.

8,9 - 10,9 L/100KM | 201 - 247 G CO₂/KM (WLTP).

718 Spyder
Essentieel sensationeel.

Niet te stoppen, onverschrokken enthousiasme.
De 718 Spyder is een must in een tijd waarin
alles in het voorwaardelijke wordt uitgedrukt.
De 718 Spyder doet je een belofte, bij elke bocht
opnieuw.Een roadster zoals er nooit meer zullen
zijn. Zonder compromissen. Zonder wroeging.
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10,7 - 11,1 L/100KM | 242 - 251 G CO₂/KM (WLTP).
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718 Cayman
Rijplezier staat centraal.

De 718 Cayman draagt zijn sportieve karakter
met trots. Met onverbrekelijk plezier neemt
hij de ene bocht na de andere met onthutsend
gemak.Deze coupé met een onweerstaanbaar
design wekt nieuwe sensaties op en laat zijn
speelse en opwindende karakter de vrije loop.

8,9 - 10,9 L/100KM | 201 - 247 G CO₂/KM (WLTP).

718 Cayman
GT4
Onwerkelijk waar.

10,7 - 11,1 L/100KM | 242 - 251 G CO₂/KM (WLTP).
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Perfect. Irrationeel. De 718 Cayman GT4 is
de ideale sportwagen voor wie graag met
grenzen flirt en die graag «waarom niet?» zegt
in plaats van «waarom?».
Voor wie de storm verkiest boven de wind en
de sportstoelen boven de leren fauteuils.

20/12/21 16:10

Nieuwe
911 GT3
Elke seconde
voert u verder.

Wij weten hoe elke seconde aanvoelt in de
cockpit van een 911 GT3. Daarom hebben we
deze nieuwe versie nog verder verfijnd; tot in het
kleinste detail.
Stap aan boord, beleef de race en vraag uzelf af
waar u over 3,4 seconden zal zijn.

12,9 - 13 L/100KM | 293 - 294 CO₂/KM (WLTP).

Nieuwe
911 GT3 Touring
Een voorbeeld
van discretie.
Hij doet het zonder vaste achterspoiler. Met
zijn automatisch omhoogkomende spoiler geeft
hij de toon aan in de bochten. De GT3 Touring
Pack, uitgerust met de 510 pk (375 kW) sterke
4,0-liter atmosferische platte zescilindermotor
en een mechanische GT-sportversnellingsbak
met zes korte, precieze versnellingen, drukt hij
zijn stempel op de weg.
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12,9 - 13 L/100KM | 292 - 293 G CO₂/KM (WLTP).
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Nieuwe
911 GTS
Passie hoort niet
beknot te worden.

We hebben de nieuwe 911 GTS uitgerust
met zowat alles waar u bij Porsche van houdt.
Zowel aan de buitenkant als onder de motorkap.
De zwarte SportDesign-elementen en de met
PDLS Plus getinte ledlichten benadrukken zijn
sportieve karakter, en zijn biturbo 6 cilinder
3,0 liter en 480 pk motor bevestigt het dubbel
en dik. Zowel in de Targa- als in de Carreraversie legt de 911 GTS de lat nog hoger qua
prestaties, wendbaarheid en dynamiek.
Met andere woorden: ze zijn meer Porsche
dan ooit tevoren.

10,4 - 11,4 L/100KM | 236 - 259 G CO₂/KM (WLTP).
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911 Targa
Hoe langer we van iets
dromen, hoe mooier
het wordt.
1965. De allereerste Targa onthult een silhouet
dat een mijlpaal wordt in het autodesign.
En dat altijd zal blijven. Deze open versie van
de 911 biedt het comfort en de veiligheid van
een coupé. Vandaag blijft ook de 8ste generatie
van de Targa trouw aan zijn roots. Toch blijft
hij zichzelf overtreffen met een design dat ook
nu weer bij de tijd blijft. Een waar icoon van
elegantie, met een door en door sportief hart.

10,4 - 11,3 L/100KM | 236 - 257 G CO₂/KM (WLTP).
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911 Coupé
Sinds 1963
herinterpreteren we
het tijdloze design
van de 911.
Zijn onvergelijkbare silhouet, gekenmerkt
door de legendarische flyline, is nauwelijks
veranderd, enkel op een eigentijdse manier
subtiel geëvolueerd. Elke generatie verlegde
weer grenzen. En ook de 8ste generatie is
meer dan de optelsom van zijn voorgangers.
Sportieve prestaties, extreem comfort en
feilloze veiligheid. Dat levert een onvergelijkbare
rijervaring.

10,3 - 12,3 L/100KM | 233 - 278 G CO₂/KM (WLTP).

GTG001242 Catalogue BMS 2022 MAN NL V6_converted 19

20/12/21 16:11

Verzoen passie met rede.
Financieringsformules voor particulieren.
AutoCredit (1)

Personal Lease (3)

Klassieke Financiering (2) (ook voor professionelen)

De keuzevrijheid.
Een flexibele financieringsformule met lage maandelijkse
aflossingen want u betaalt enkel het werkelijk gebruik van
uw wagen. En die laatste hogere maandaflossing? Dat is
uw gegarandeerde overnamewaarde: voor die prijs kan u
de wagen volledig aankopen of u geeft hem gewoon terug
en kiest indien gewenst een nieuwe wagen.

De all-in huurformule.
Huur uw voertuig op lange termijn en geniet van alle
voordelen die normaal alleen voor zakelijke klanten
gelden. Alle financiële en naverkoopdiensten rond uw
wagen kunnen worden inbegrepen in uw huurprijs en zijn
gecentraliseerd bij uw vertrouwde Porsche Centre.

De traditionele keuze.
Een financieringsformule die de betaling van de
aankoopprijs van uw wagen vergemakkelijkt en waarbij
u uw terugbetalingen kunt spreiden in de tijd. U betaalt
elke maand een vast bedrag terug, waarbij u een scherpe
interestvoet geniet en geen dossierkosten betaalt. Op het
einde van het contract is uw Porsche volledig terugbetaald.

Vervolledig uw contract AutoCredit of Klassieke Financiering met Porsche Service Care (contract onderhoud en herstellingen). Ontdek meer in onze Porsche Service Care brochure of op Porsche.be.
(1) AutoCredit is een lening op afbetaling met initieel vaste termijnbedragen en een hoger laatste termijnbedrag op maximaal 60 maanden en met vaste debetrentevoet van 3,49%. Op het moment van ondertekening van deze lening op afbetaling zal D’Ieteren Lease n.v. (Leuvensesteenweg, 679 3071 Kortenberg - België - RPR Leuven - KBO 0402623937), een dochteronderneming van Volkswagen D’Ieteren Finance n.v., u een verkoopoptie aanbieden waarmee zij zich ertoe verbindt om aan het einde van de lening en onder bepaalde voorwaarden uw voertuig over te kopen voor een
prijs die gelijk is aan het laatste termijnbedrag dat verschuldigd is onder de lening op afbetaling en deze prijs aan Volkswagen D’Ieteren Finance te betalen als volledige of gedeeltelijke betaling van de nog verschuldigde laatste maandelijkse betaling. Aanbod voorbehouden aan particuliere
klanten op alle nieuwe voertuigen van het Porsche gamma van 06/12/2021 tot en met 31/01/2022. Maximum kilometeraantal per jaar: 10.000 km. Onder voorbehoud van aanvaarding van het dossier door Volkswagen D’Ieteren Finance n.v., kredietgever, KBO 0841 046 715
(2) Klassieke Financiering = lening op afbetaling met vaste termijnbedragen. Onder voorbehoud van aanvaarding van het dossier door Volkswagen D’Ieteren Finance n.v., Leuvensesteenweg 679, 3071 Kortenberg, kredietgever, met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Maliestraat 50,
KBO 0841 046 715, RPR: Brussel, verbonden agent van Cardif Assurance Via (code 979), IBAN rekening: BE 97 4829 0680 3149. info@vdfin.be.

LET OP, GELD LENEN KOST OOK GELD

8,9 - 10,9 L/100KM | 201 - 247 G CO₂/KM (WLTP).
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Leaseformules voor professionelen.
Porsche Financial Services biedt drie leasingformules aan professionelen. De Financiële Renting en de Financiële Leasing zijn huurformules met een aankoopoptie,
waarmee u het voertuig aan het einde van het contract kunt aanschaffen als u dat wenst. De Verhuur op Lange Termijn is een contract met een complete
dienstverlening en waar u op het einde uw voertuig terugbezorgt.

Financiële Renting (3)

Financiële Leasing (3)

Verhuur op Lange Termijn (3)

Lagere maandelijkse huurprijzen
dankzij een vooraf vastgelegde aankoopoptie.
De huurprijs van uw Porsche is aftrekbaar en wordt
opgenomen als bedrijfskost in uw resultatenrekening, zo
kunt u de investeringscapaciteit van uw bedrijf behouden.
Aan het einde van het contract kunt u uw wagen overkopen
door de aankoopoptie te betalen die vooraf is vastgesteld
en varieert tussen 16% en 20% van de catalogusprijs.

Zo hoeft u geen eigen kapitaal
te investeren.
In tegenstelling tot Financiële Renting, wordt uw
Porsche afgeschreven op de balans van uw bedrijf.
Aan het einde van het contract kunt u, indien u dat wenst,
uw wagen kopen door de aankoopoptie te betalen
die vooraf is vastgesteld en varieert tussen 3% en 15%
van de catalogusprijs.

Full Service en
een lichter administratief beheer.
U beschikt over een nieuwe Porsche als bedrijfswagen
en ontvangt elke maand een factuur met de huur van
uw voertuig en alle bijbehorende diensten. Bij afloop van
het contract bezorgt u het gehuurde voertuig gewoon
terug. Uitsluitend beschikbaar voor de Macan, Cayenne,
Panamera en Taycan.

2 - 2,5 L/100KM | 45 - 57 G CO₂/KM (WLTP).
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AutoCredit.
Uw droom
wordt
toegankelijker
dan ooit.

10,1 - 11,7 L/100KM | 228 - 265 G CO₂/KM (WLTP).
Model

Representatief voorbeeld voor een lening
op afbetaling geldig van 06/12/2021
tot en met 31/01/2022: JKP van 3,49%,
vaste debetrentevoet van 3,49%, zonder
kost. Contante prijs btw inclusief (aanbevolen
catalogusprijs): € 110.364,08, voorschot:
€ 33.020,93, kredietbedrag: € 77.343,1,

duur: 60 maanden, 59 maandaflossingen
van € 985,38 met een laatste
maandaflossing van € 28.396,68. Totaal
bedrag te betalen door de consument
(onafgezien van elk voorschot): € 86.533,93.
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Versie

Aanbevolen
catalogusprijs
Incl. BTW

Maandaflossing
(x59)

Laatste
Maandaflossing (x1)

Voorschot

Totaal te betalen
bedrag
(zonder voorschot)

718 Cayman

300 pk 6v

€ 61 649,50

€ 575,00

€ 18 389,00

€ 9 397,13

€ 52 314,00

718 Cayman

GT4

€ 105 318,40

€ 965,00

€ 32 365,00

€ 16 124,46

€ 89 300,00

718 Boxster

300 pk 6v

€ 63 791,20 €

€ 595,00

€ 19 029,00

€ 9 720,98

€ 54 134,00

718 Spyder

420 pk

€ 102 426,50

€ 935,00

€ 31 499,00

€ 5 865,50

€ 86 664,00

911 Carrera

385 pk

€ 115 131,50

€ 1 095,00

€ 33 225,00

€ 17 415,74

€ 97 830,00

911 Targa 4

385 pk

€ 139 879,50

€ 1 335,00

€ 39 975,00

€ 21 277,85

€ 118 740,00

Cayenne

340 pk

€ 84 866,98

€ 795,00

€ 25 299,00

€ 12 747,97

€ 72 204,00

Cayenne Coupé

340 pk

€ 92 060,43

€ 859,00

€ 27 509,00

€ 13 962,57

€ 78 190,00

New Macan

245 pk PDK

€ 68 069,76

€ 629,00

€ 20 605,00

€ 10 422,03

€ 57 716,00

Panamera

330 pk PDK

€ 97 737,92

€ 925,00

€ 28 345,00

€ 14 914,92

€ 82 920,00

Panamera

Turbo S

€ 190 898,54

€ 1 845,00

€ 53 449,00

€ 28 782,62

€ 162 304,00

New Panamera 4
e-Hybrid

462 pk

€ 117 584,87

€ 1 095,00

€ 35 275,00

€ 17 822,69

€ 99 880,00

New Panamera 4

Sport Turismo
330 pk PDK

€ 104 757,79

€ 1 009,00

€ 29 329,00

€ 16 000,82

€ 88 860,00

New Panamera 4
e-Hybrid

Sport Turismo 462 pk

€ 120 489,82

€ 1 125,00

€ 36 145,00

€ 18 090,70

€ 102 520,00

Taycan 4S

435 pk

€ 110 533,50

€ 819,00

€ 45 439,00

€ 16 894,84

€ 93 760,00

Taycan

Cross Turismo

€ 96 870,18

€ 719,00

€ 39 819,00

€ 14 736,58

€ 82 240,00
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Financiële
Renting.
Uw droom.
En die van uw
boekhouder.

22,9 - 26,6 KWU/100KM | 0 G CO₂/KM (WLTP).
Model

Versie

Aanbevolen
catalogusprijs
Incl. BTW

Maandelijkse
huurprijs
(Excl. BTW)

Maandelijkse
huurprijs
(Incl. BTW)

Eerste verhoogde
huurprijs
(Excl. BTW)

718 Cayman

300 pk 6v

€ 61 649,50

€ 575,00

€ 695,75

€ 7 642,50

718 Cayman

GT4

€ 105 318,40

€ 985,00

€ 1 191,85

€ 13 056,00

718 Boxster

300 pk 6v

€ 63 791,20

€ 599,00

€ 724,79

€ 7 908,00

718 Spyder

420 pk

€ 102 426,50

€ 959,00

€ 1 160,39

€ 12 697,50

911 Carrera

385 pk

€ 115 131,50

€ 1 079,00

€ 1 305,59

€ 14 272,50

911 Targa 4

385 pk

€ 139 879,50

€ 1 290,00

€ 1 560,90

€ 17 092,50

Cayenne

340 pk

€ 84 866,98

€ 780,00

€ 943,80

€ 10 520,70

Cayenne Coupé

340 pk

€ 92 060,43

€ 849,00

€ 1 027,29

€ 11 412,45

New Macan

245 pk PDK

€ 68 069,76

€ 599,00

€ 724,79

€ 8 121,75

Panamera

330 pk PDK

€ 97 737,92

€ 899,00

€ 1 087,79

€ 12 116,27

Panamera

Turbo S

€ 190 898,54

€ 1 750,00

€ 2 117,50

€ 23 665,11

Panamera 4 e-Hybrid

Platinum Edition

€ 129 580,65

€ 1 190,00

€ 1 439,90

€ 16 063,72

New Panamera 4
e-Hybrid

462 pk

€ 117 584,87

€ 1 079,00

€ 1 305,59

€ 14 576,64

New Panamera 4

Sport Turismo
330 pk PDK

€ 104 757,79

€ 960,00

€ 1 161,60

€ 12 986,50

New Panamera 4
e-Hybrid

Sport Turismo 462 pk

€ 120 489,82

€ 1 099,00

€ 1 329,79

€ 14 936,75

Taycan 4S

435 pk

€ 110 533,50

€ 1 030,00

€ 1 246,30

€ 13 702,50

Taycan

Cross Turismo

€ 96 870,18

€ 910,00

€ 1 101,10

€ 12 008,70
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De aanbevolen klantenprijs, 21% BTW inbegrepen, bevat eveneens : de transportkosten en de verzekeringen van de fabriek naar de officiële Porsche Centre in België, de administratieve invoerskosten, de specifieke Belgische uitrusting (standaardalarm Porsche, 2 jaar Porsche Assistance service, ...),
de activatie van de Porsche Car Connect, incl. Porsche VTS Plus (Remote services, gratis gedurende 12 maand, de “Safety en Security Services” (VTS Plus), niet inbegrepen in deze klantenprijs), de kosten van voorbereiding en ingebruikname van het voertuig, ... Alle rechten voorbehouden.
Prijs en specificaties op 06/12/2021 (onder voorbehoud van wijzigingen). Wij behouden ons het recht voor, op elk ogenblik en zonder voorafgaand bericht, veranderingen aan prijzen en specificaties aan te brengen.
Deze prijslijst wordt gegeven onder voorbehoud van verenigbaarheid tussen de opties en de productrestricties van de fabriek. Onder voorbehoud van wijzigingen en inhoudelijke fouten.
(3) Personal Lease, Verhuur op Lange Termijn, Financiële Leasing en Financiële Renting zijn producten afgesloten bij D’Ieteren Lease n.v. (filiaal en verbonden kredietagent van Volkswagen D’Ieteren Finance). Maatschappelijke zetel: Leuvensesteenweg 679 - 3071 Kortenberg - België - RPR: Leuven KBO 0402623937.
D’Ieteren Lease n.v. is een verzekeringsagent van P&V Verzekeringen pkba (code 0058). IBAN: BE10 0016 0246 9504. info@vdfin.be. Offerte in Financiële Renting Porsche Financial Services berekend op basis van 60 maanden en 100 000 kilometer, met een aankoopoptie van 25%.
Aanbieding voorbehouden aan professionele gebruikers. Prijzen op 06/12/2021 en geldig tot 31/01/2022.
Onder voorbehoud van aanvaarding van het dossier door D‘Ieteren Lease n.v. (filiaal en verbonden kredietagent van Volkswagen D’Ieteren Finance n.v.) waarvan Porsche Financial Services een commerciële benaming is.
Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.
Verantwoordelijke uitgever: D’Ieteren Automotive SA/NV, Porsche Import, Vincent Struye - Maliestraat 50, 1050 Elsene, KBO 0466909993.
Adverteerder voor het krediet: Volkswagen D’Ieteren Finance n.v. waarvan Porsche Financial Services een commerciële benaming is, Leuvensesteenweg 679, 3071 Kortenberg, kredietgever, met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Maliestraat 50. KBO 0841 046 715,
RPR: Brussel, verbonden agent van Cardif Assurance Vie (code 979), rekening IBAN: BE 97 4829 0680 3149. info@vdfin.be. 01/2022.

Milieu-informatie (K.B. 19/03/2004): www.porsche.be / Afbeeldingen enkel ter illustratie en voertuigen uitgerust met betalende opties.
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