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In opdracht van klant bieden wij aan: Aston Martin V8 Vantage
S
David Brown, oprichter van de Britse sportautoproducent Aston
Martin, liet in de jaren ’50 coupés en roadsters bouwen die

VIN:
SCFEKBDL6CGC15723
KM / Miles:
62.621 KM
Country of origin:
Netherlands
Construction year:
2011
Color:
Meteorite Silver Metallic

vergeleken bij de oorspronkelijk ontwikkelde modellen uitgerust
werden met een beter presterende motor. In deze uitrusting
kregen de voertuigen de naamstoevoeging Vantage, welke in
latere jaren gebruikt werd voor de topmodellen uit de
verschillende series.
Deze origineel door Kroymans in Nederland geleverde Vantage S
uit 2011 is werkelijk in nieuwstaat. De toenmalige nieuwprijs was
net iets meer dan € ,– Met slechts km in de afgelopen 8 jaar is de
auto alleen voor plezier gebruikt. Laatste onderhoud is gedaan bij
km in 2018. Het exterieur van deze Vantage S is uitgevoerd in de
stijlvolle kleur Meteorite Silver metallic. Het rood lederen interieur
. wijnrood tapijt en rode alcantara dakhemel, geven deze auto een
subtiele spectaculaire tint.
De 4.8 V8 motor heeft 436 pk . 420 voor de gewone Vantage. De
prestaties zijn gelijk aan de V12, omdat de auto lichter is dan de
twaalfcilinder. Met een topsnelheid van 305 km/h kun je echt
spreken van een sportwagen met allure. Het ongelofelijk mooie
geluid van deze atmosferische 8-cilinder motor, mag als een
symfonie worden beschouwd.
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