Jaguar E-Pace D150 R-Dynamic S |
Panoramadak | Stoelverwarming | Camera |
08/2019 - Diesel - Handgeschakeld

€ 33.900,Autogegevens
Merk, model:

Jaguar E-Pace

Uitvoering:

D150 R-Dynamic S | Pan...

Kenteken:

G-327-BZ

Kilometerstand: 43.840 km
Bouwjaar:

08/2019

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

SUV

Brandstof:

Diesel

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1.775 kg

Motor:

1.999 cc, 150 pk (110 kW)

Kleur:

Yulong White (licht wi...

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Leder

Garantie:

BOVAG

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Automatic climate
control, Boordcomputer, Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening,
Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lederen bekleding,
Lichtmetalen velgen, Metallic lak, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 380 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 56 liter
Acceleratie (0-100): 10,1 s
Topsnelheid: 199 km/u
Milieu
Energielabel: G
Staat
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: De Reefhorst | Tel: 0513 413 020 | info@reefhorst.nl

De sportieve welp onder de Jaguars, die dankzij zijn fijne rijeigenschappen en uitstekende zitpositie een
echte allemansvriend is. Een compacte SUV met alle eigenschappen van een Jaguar. Het dashboard is
gelijk aan die van de Jaguar F-Type, en draagt daarmee bij aan de sportieve uitstraling en rijbeleving. De
metallic witte lak in combinatie met het black pack maakt het geheel verder af. De comfortabele stoelen en
het uitstekende onderstel zorgen voor een plezierige rit. Dit betreft een van de laatste Jaguars die
leverbaar was met een handgeschakelde versnellingsbak. Dus mocht u hiernaar op zoek zijn dan kan dit
wel eens een heel aantrekkelijke auto zijn. Laat u eens verleiden tot een proefrit. Welkom!
= Bedrijfsinformatie =
Wat ons betreft, ligt kwaliteit verankerd in de betrokkenheid van deskundige en ervaren vakmensen.
Toewijding en vakmanschap waarborgen onze optimale dienstverlening, afgestemd op de wensen van onze
klanten. Dát is het fundament voor de goede naam die De Reefhorst heeft opgebouwd en wij bouwen daar
graag aan verder als officiële Jaguar en Land Rover dealer.

Aanbieder
De Reefhorst
Hasker Utgongen 12
8465 SJ Oudehaske
Tel: 0513 413 020
E-mail: info@reefhorst.nl
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