DAX Tojeiro AC Cobra Replica 5,7 V8 Man 450HK Cabr.
759.900 DKK
Personbil · 5,7 · Benzin ·

· 11000 km.

OBS! Grundet Coronavirus passer vi lige nu ekstra godt på hinanden. Hvilket betyder, at håndsprit er det første du vil blive
mødt af i vores udstilling og at bilerne bliver afsprittet inden prøvekørsel - MEN du selvfølgelig stadig den samme gode
service! , 429.800 Eksl afgift. Se mere om de attraktive leasingmuligheder på www.matchbiler.dk/leasing , Her har du
muligheden for at føre din "drengedrøm" ud i livet. Helt unik AC Cobra Replica! fremstår i virkelig flot stand og er med alle de
rigtige detaljer. Bilen er en DAX Tojeiro 427 med en 6,3 liters (383 Cui) V8 motor med SRP stempler), Holly 750 dobbelt
karburator og den yder ca 450 hk! , David brooks sidepipes, Tremec TK0500 gearkasse. Polerede Edelbrock ventildæksler og
insugnings manifold. Motor, gearkasse og kobling var helt nye ved opbygning af bilen. Bagtøj, aksler, bremser var komplet
renoverede. Bilen er udstyret med dobbelt "rollbar" Farven er Aston Martin pentland green. Instrumenteringen er fra ETB
Mota Rat Willans 4 punkt sikkerhdesseler 15" Halibrand replica hjul GAZ justerbare støddæmpere. Tank er lavet i rustfrit stål
BILEN SKAL SES. Bilen er opbygget af DAX Cars & DJ Sportscar i England. Og har været engelsk registreret til samme ejer fra
5/2015 frem til 12/2018 Bilen har vi efterfølgende fået ombygget til vestrestyret af DAX Benelux Pris: 429.800,- - prisen er
ekskl. reg. afgift som er ca 330.000,- i 2019 Bilen har været dansk registreret i 2019
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20-4-2015
11000

4080

5,7 L | 8 Cylindre

hk 450 0-100 km/h = Topfart = 209
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Er dette din drømmebil? Så kontakt os på 87 68 02 00
eller via match@matchbiler.dk. Så tager en af vores
sælgere kontakt til dig herefter. Eller bestil online her.
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