
Oude Porsches bestaan niet. Nieuwe eigenaren wel.
Uitnodiging voor het Porsche Approved Occasion Weekend op 29 & 30 oktober.

Tijdens het Porsche Approved Occasion Weekend 

kunt u gebruikmaken van het Porsche Approved 

Evolution Plan, een innovatieve financieringsvorm 

die is afgestemd op de sterke punten van een 

(jonge) gebruikte Porsche. Door een combinatie 

van een aantrekkelijke aanschafwaarde, een hoge 

en gegarandeerde inruilwaarde, garantie zonder 

kilometerbeperking of eigen risico en relatief lage 

onderhoudskosten kunnen we het rijden in een 

Porsche nog aantrekkelijker maken. Het Porsche

Approved Evolution Plan is afgestemd op uw 

persoonlijke wensen en biedt u de mogelijkheid 

om door te groeien naar een jongere of zelfs 

nieuwe Porsche. Tijdens het evenement kunnen 

adviseurs u van alle informatie voorzien en u 

voorrekenen wat de door u gekozen auto per 

maand kost.

Financiering wordt verstrekt door Volkswagen Bank te Amersfoort. Ingeschreven bij de KvK onder de statutaire naam Volkswagen 
Bank GmbH filiaal Nederland. Ingeschreven in het register van de AFM onder nummer 12000996. Toetsing en registratie bij BKR 
te Tiel. Vraag naar de voorwaarden.

Porsche Approved Evolution Plan.

Nee, hij is niet van mijn vader. 

Keep it original. 

Porsche heeft een rijke geschiedenis in 

klassiekers. Het grootste gedeelte van alle 

Porsches ooit gemaakt, rijdt vandaag de dag nog 

rond. De laatste luchtgekoelde 911 bleef tot 1998 

in productie en is een van de meest gewilde 

klassiekers, maar dit is eigenlijk niet anders voor 

zijn voorgangers. Tijdens het Porsche Approved 

Occasion Weekend staan een tiental klassiekers in 

de spotlights, die zo de evolutie van de 911 laten 

CLASSIC

Wat origineel is, 
moet origineel blijven.zien. Deze klassiekers hebben niet het predicaat 

Porsche Approved Occasion omdat ze ouder zijn 

dan 9 jaar of meer dan 200.000 km op de teller 

hebben, maar zijn wel dealeronderhouden en  

in optimale staat.

Alle Porsche-klassiekers verdienen het om goed 

onderhouden te worden en in originele staat te 

blijven. Een dealeronderhouden Porsche, met 

volledige historie en alle originele onderdelen, 

is naast een geweldige sportauto ook een 

waardevaste investering. Wat origineel is, 

moet origineel blijven. 

Kijk voor meer informatie op 

www.porsche.nl/classic
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Op zaterdag 29 en zondag 30 oktober 

tussen 10.00 en 17.00 uur heet de 

Porsche-organisatie u graag van harte 

welkom bij het jaarlijkse Porsche Approved 

Occasion Weekend. Voor het vierde jaar op rij 

staan meer dan 150 Porsches uit de Porsche 

Approved Occasion-collectie opgesteld in het 

Home Boxx Exhibition Center, Symfonielaan 1 

te Nieuwegein. 

Technisch en optisch uitmuntend.

Het Porsche Approved Occasion-label 

staat voor hoogwaardige kwaliteit en is een 

exclusief predicaat. Porsches die in aanmerking 

komen voor dit predicaat zijn onder andere 

goedgekeurd op 111 criteria en hebben volledige 

garantie. Technisch én optisch zijn ze in 

uitmuntende staat. 

Alleen dit weekend: 2 jaar fabrieksgarantie. 

Als u tijdens dit weekend de trotse eigenaar 

wordt van een Porsche Approved Occasion

krijgt u van Porsche niet 1 maar 2 jaar lang 

Porsche Approved garantie, zodat u zeker weet 

dat u altijd in een perfecte Porsche met volledige 

technische garantie op weg gaat. Vraag naar 

de voorwaarden.

Porsches in elke prijsklasse.

Tijdens het Porsche Occasion Weekend staan 

meer dan 150 Porsches uit de Porsche Approved 

Occasion-collectie voor u klaar, vanaf € 19.900,-.

 

Daarnaast krijgen een aantal unieke 

en opvallende Porsche klassiekers de ruimte 

op het evenement. 

 Porsche-fun voor de hele familie.

Ook uw kinderen zijn van harte welkom.  

In de Porsche Kids Driving School kunnen de 

kleinsten onder toeziend oog van onze lieftallige 

‘instructeurs’ met verschillende ‘Porsches’  

 

rijden. De wat grotere kinderen kunnen in een 

race-simulator het circuit onveilig maken en er 

is nog veel meer te beleven. Een gezellige dag 

voor het hele gezin!

Kijk voor het complete aanbod van Porsche Approved Occasions op www.porsche.nl/approvedweekend

Porsche design driver’s Selection.

De Porsche Design Driver’s Selection staat garant 

voor producten met een tijdloos design van hoge 

kwaliteit. Tijdens het Porsche Approved Occasion 

Weekend is een uitgebreide shop ingericht waarin  

u een groot deel van de collectie vindt, zoals 

schaalmodellen, kleding, caps en lifestyle.

Porsche Approved Occasion Weekend

29 & 30 oktober van 10.00 tot 17.00 uur

Home Boxx Exhibition Center

Symfonielaan 1, 3438 EW Nieuwegein

www.porsche.nl/approvedweekend

Het Porsche Approved Occasion Weekend wordt mede mogelijk gemaakt door deze partners, die ook tijdens het evenement vertegenwoordigd zullen zijn:


