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Porsche 968 TipT 
 
Algemene Gegevens 
 
Bouwjaar  1994 Kleur  zwart 
Transmissie  Tiptronic Oorsprong  Japan 
Km stand  96.600 km Garantie  3 maanden* 
 
Prijs:  18.500         * op aandrijfcomponenten 
 
 
 
Index Globaal 4 
 
Index carrosserie     4,5 
Index motor     4 
Index onderstel     4 
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Index onderhoud     5 
Index opties & accessoires  4 
 
 
 
 
Aanwezige upgrades (omkeerbaar) 
996 velgen  
 
Aanwezige upgrades (niet omkeerbaar) 
Geen 
 
Beschrijving 
Deze Porsche 968 werd origineel in Japan geleverd maar werd naar Nederland gebracht en 
vervolgens door een Belgische eigenaar overgenomen. 
De vorige bezitters hebben de auto zeer goed onderhouden en er vooral weinig mee gereden. 
De kilometerteller staat op 96.000 echte kilometers, wat door de staat van de auto duidelijk 
bewezen wordt. Het onderhoud staat op punt, deze auto staat klaar om mooie tijden mee te 
beleven, zelfs voor dagdagelijks gebruik. 
Wij hebben de ervaring dat de kopers van classics en oldtimers zelf graag nog wat sleutelen aan 
hun oogappel, zonder dat er nog echte grote moeilijkere werken dienen uitgevoerd te worden. 
Voor hen bieden wij deze auto nu aan voor een meeneemprijs van 18.500€. 
Wil je echter alleen maar rijden, en wil je de resterende kleinere werken ook nog laten uitvoeren, 
dan zal deze auto je 21.500€ gaan kosten. 
Zie je nog ergens een 'tussenoplossing', zoals een beperkt aantal herstellingen, dan komen we 
vast wel tot een prijsovereenkomst. 
Wat heeft deze reeds, zowel technisch als optische zeer goede auto dan nog nodig om een echte 
top 968 in zijn klasse te worden: 



- Lak dient nog een laatste polierbeurt te krijgen om er de echte hoogglans weer in te krijgen. 
- Voorste remschijven en remblokken dienenen nog vervangen te worden. 
- De carrosserierubber van de achterbumper dient vervangen te worden. 
- Deuropeningshendel bestuurderszijde dient bijgeregeld te worden. 
- Kleine bijkleuring van de bestuurderszetel (geen scheuren!). 
- Verluchtingsroosterlamelletje en klok afdekplaatje te vervangen. 
- De homologatie bij de invoerder dient nog te gebeuren. 
ROCA ocs staat de doe het zelvers ook na de verkoop graag bij wanneer het gaat over aankoop 
van onderdelen of technische bijstand. 
Interesseert deze aanbieding je, kom dan met ons praten. 
 
Gsm: 0477/97.66.33 of email roca.ocs@gmail.com.  
 
Deze auto heeft het dus allemaal, en is zowel voor de belegger, als voor de genieter van een 
sportwagen “pur sang” made in the nineties, een echte aantrekkingspool… 
 
Plezier en waardestijging gegarandeerd. 
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