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Jaguar F-Type 3.0 V6 Cabrio Memory Leer
Navigatie Camera 340pk! 2e Pinksterdag open!
05/2015 - Benzine - Automaat

€ 49.900,-
Autogegevens

Merk, model: Jaguar F-Type

Uitvoering: 3.0 V6 Cabrio Memory L...

Kenteken: L-283-KT

Kilometerstand: 74.531 km

Bouwjaar: 05/2015

BTW/marge: BTW

Carrosserie: Cabriolet

Brandstof: Benzine

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.660 kg

Motor: 2.995 cc, 340 pk (250 kW)

Kleur: Donker zwart

Laksoort: Metallic

Bekleding: Half leder/alcantara

Garantie: Garantie

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, Getint glas, Lederen
bekleding, Lichtmetalen velgen, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Sportstoelen, Stoelverwarming voor,
Stuurbekrachtiging, Trekhaak, Xenon verlichting

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 450 Nm
Aandrijving: Achterwielaandrijving
Tankinhoud: 70 liter
Acceleratie (0-100): 5,3 s
Topsnelheid: 260 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 11,7 l/100km (1 op 8,5)
Brandstofverbruik op de snelweg: 6,5 l/100km (1 op 15,4)
Energielabel: E
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Staat
Aantal sleutels: 2

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen
Leaseprijs: € 499 p/m (financial lease, informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden)

Garantie
Garantie: 6 Maanden volledige Auto Keijzers garantie

Tip: voor meer foto's, bekijk onze website! www.autokeijzers.nl

Zodra de zon zich laat zien, kunt u heerlijk genieten achter het stuur van deze cabriolet. Het is een mooie
auto, deze Jaguar F-TYPE uit 2015, en hij heeft 74531 kilometer gelopen. De onderhoudsgeschiedenis is
bekend. De krachtige benzinemotor staat garant voor uitstekende prestaties. Neem plaats op de
comfortabele stoelen. Dankzij de elektrische bediening en het geheugen is het eenvoudig om hierin de
beste zitpositie te vinden. Hoe koud het buiten ook is, het verwarmbare stuurwiel brengt uw handen en
vingers snel weer op temperatuur. De gasontladingslampen van de xenonverlichting zorgen voor een
krachtige en heldere lichtbundel. U wordt in deze auto ook getrakteerd op 18 inch lichtmetalen velgen,
sportonderstel, led-achterlichten, elektrisch bedienbare ramen voor, elektrisch inklapbare buitenspiegels en
led-dagrijverlichting.

Het navigatiesysteem met harde schijf is gecombineerd met een uitgebreid audiosysteem, waarbij online
muziek te beluisteren is via bluetooth. De automatische airconditioning zorgt voor een prettige
binnentemperatuur. Om de veiligheid onderweg te verhogen, heeft deze Jaguar zowel een automatisch
inschakelbare verlichting als een regensensor aan boord, zodat hij zelf de verlichting en de ruitenwissers
kan inschakelen. Ook is de auto voorzien van parkeersensoren voor en achter. De cruise control zorgt voor
een mooie, gelijkmatige snelheid die u zelf instelt. Dat is relaxt!

De nieuwste veiligheidssystemen komen in deze Jaguar F-TYPE samen.

Altijd al gedroomd van rijden in een cabrio? Dat kan nu! Bel voor een proefrit!

Aanbieder
Auto Keijzers
Sleutelbloemstraat 29
7322 AJ Apeldoorn

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


