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Jaguar F-Pace 2.0 Portfolio Pano AWD 20d Navi
Leer Meridiam Keyless Stoelverwarming
Automaat 2
01/2017 - Diesel - Automaat

€ 32.900,-
Autogegevens

Merk, model: Jaguar F-Pace

Uitvoering: 2.0 Portfolio Pano AWD...

Kenteken: ND-337-G

Kilometerstand: 139.558 km

Bouwjaar: 01/2017

BTW/marge: Marge

Carrosserie: SUV

Brandstof: Diesel

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.782 kg

Motor: 1.999 cc, 179 pk (132 kW)

Kleur: Grijs

Laksoort: Metallic

Bekleding: Leder

Garantie: Garantie

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Audiosysteem, Automatic climate control,
Boordcomputer, Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen,
Lederen bekleding, Lichtmetalen velgen, Mistlampen voor, Navigatiesysteem, Parkeersensor,
Stuurbekrachtiging, Trekhaak, Xenon verlichting

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 430 Nm
Transmissie: 8 versnellingen, Automaat
Tankinhoud: 60 liter
Aandrijving: Vierwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 8,7 s
Topsnelheid: 208 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 6,2 l/100km (1 op 16,1)
Brandstofverbruik op de snelweg: 4,7 l/100km (1 op 21,3)
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Energielabel: D

Historie
Aantal eigenaren: 5

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen
Leaseprijs: € 329 p/m (financial lease, informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden)

Garantie
Garantie: 6 Maanden volledige Auto Keijzers garantie

Behalve een markant design biedt de Jaguar F-PACE ook uitstekende rijkwaliteiten en zeer veel ruimte.
Deze dealeronderhouden F-PACE is uit 2017 en heeft 139558 kilometer gelopen. Een krachtige viercilinder
dieselmotor zorgt voor de aandrijving van deze SUV. Maximaal comfort en stijl krijgt u dankzij het lederen
interieur. Als u eenmaal kennis hebt gemaakt met het elektrische cabriodak dan weet u het zeker: bij deze
auto is over elk detail nagedacht. Zicht, licht en toch dicht! Een geweldige rijervaring met het glazen
panorama dak. Met de krachtige xenonverlichting rijdt u ontspannen in het donker. Bij de uitrusting van
deze auto horen onder meer 20 inch lichtmetalen velgen, trailer assistent, led-achterlichten, elektrisch
bediende ramen, elektrisch verstelde en verwarmde buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen
neerklapbare achterbank.

De radio bedienen zonder uw handen van het stuur te halen: het kan in deze auto dankzij de
audiobediening op het stuurwiel. Altijd een deskundige gids aan boord, dankzij het full map
navigatiesysteem. Connected drive services verbindt uw smartphone draadloos met het audiosysteem. Ook
is de auto voorzien van electronic climate control. Hoeveel ruimte u nog heeft bij het insteken? De
parkeersensoren laten het weten! Da's gemakkelijk! Nooit meer last van een slapende rechtervoet dankzij
de uitgekiende cruise control! De Jaguar is standaard voorzien van: sportstuur met schakelpaddels en
boordcomputer.

Het rijden met deze Jaguar wordt nog meer ontspannen dankzij de innovatieve technieken die onderweg
over uw veiligheid waken. Als elke meter en elke seconde telt, wilt u dat het remsysteem maximaal
presteert. Met de Brake Assist bent u daar zeker van. Lane assist is een andere naam voor
rijstrookassistent. Dit veiligheidssysteem waarschuwt als u onbedoeld buiten uw rijstrook terechtkomt.

Wij leveren u deze auto natuurlijk met een tellerrapport van Nationale Autopas. Natuurlijk kunt u de
kwaliteiten van deze auto pas echt beoordelen na een proefrit. Neem nu contact met ons op, dan zetten wij
hem voor u klaar.

Aanbieder
Auto Keijzers
Sleutelbloemstraat 29
7322 AJ Apeldoorn

Tel: 055 357 4370
E-mail: sales@autokeijzers.nl


