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Jaguar F-Type P300 R-Dynamic Org. NL NAP KM
| BTW VERREKENBAAR | DODE HOEK DETECTIE
| MERIDIAN
04/2018 - Benzine - Automaat

€ 54.899,-
Autogegevens

Merk, model: Jaguar F-Type

Uitvoering: P300 R-Dynamic Org. NL...

Kenteken: SH-201-J

Kilometerstand: 36.341 km

Bouwjaar: 04/2018

BTW/marge: BTW

Carrosserie: Cabriolet

Brandstof: Benzine

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.608 kg

Motor: 2.000 cc, 300 pk (221 kW)

Kleur: Grijs

Laksoort: Metallic

Bekleding: Half leder/alcantara

Garantie: BOVAG

100%
Onderhouden: Ja

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Automatic climate
control, Centrale deurvergrendeling, Cruise Control, Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel, Lederen
bekleding, Lichtmetalen velgen, Metallic lak, Mistlampen voor, Navigatiesysteem, Parkeersensor,
Sportstoelen, Stoelverwarming voor

Bijzonderheden
Technische informatie

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 8,8 l/100km (1 op 11,4)
Brandstofverbruik op de snelweg: 6,2 l/100km (1 op 16,1)
Energielabel: E

Onderhoud, historie en staat
100% Onderhouden: Ja (kwaliteitslabel aanwezig)
Schade: schadevrij
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie
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Motorrijtuigenbelasting: € 240 - € 272 per kwartaal

Beschikbare afleverpakketten:
- Bovag 3 maanden (inbegrepen): 3 maanden Bovag garantie inclusief nieuwe APK.
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (3 maanden)
- Bovag 12 maanden (€ 895 meerprijs): 12 maanden Bovag garantie, onderhoud klaarmaken volgens
fabrieksnorm, 25 euro brandstof, banden minimaal 3,5 mm
Dit afleverpakket bevat (in plaats van afleverpakket "Bovag 3 maanden"): BOVAG garantie (12 maanden);
BOVAG 40-Puntencheck; BOVAG Afleverbeurt

Bekijk onze website voor een 360graden reportage (in- exterieur) RVMAUTOMOTIVE

Deze Jaguar F Type P300 R -Dynamic is compleet onderhouden door de officiële Jaguar dealer Kroymans.
De auto verkeerd in een super nette staat. Deze is origineel NL geleverd en zakelijk bereden dus de btw is
nog verrekenbaar.

Bij RVM Automotive hanteren wij direct de beste prijs voor u.
Op internet hanteren wij daarom direct een scherpe korting op onze showroomprijs.
DOE ER UW VOORDEEL MEE!

RVM Automotive NETTO actieprijzen: Showroomprijs Van €59.900,- nu voor RVM Actieprijs €54.899,- uw
totale voordeel: €5.001,- !

Wij werken alleen op afspraak, reageer dus via deze site om met ons in contact te komen:

Telefonisch: 088-7862886
Mail: info@rvmautomotive.nl
Whatsapp: 085-1309200

Ook kunt u bij ons volledig online zaken doen, neem contact op via deze site en we bespreken onze
mogelijkheden!

o Onze actie prijs is incl. 3 mnd garantie en nieuw apk!
o Premium pakket leverbaar voor €895,- Onderhoud via fabrieksschema en 12 mnd Bovag garantie
o Contactloos zaken doen mogelijk dmv facetime en/of detail-films auto
o Showroom en proefrit op afspraak mogelijk
o Thuislevering is mogelijk, vraag naar de mogelijkheden

Eerst samen online kennismaken? Dat kan! Hoe werkt het?

Een van onze medewerkers toont u de auto via facetime of whatsapp video bellen. Ook kunnen wij een film
van de auto sturen via whatsapp. Alle details worden met elkaar besproken. Heeft u inruil? Dan nemen wij
die ook gelijk met u door. Wij kunnen het voorstel met u telefonisch uitwerken en schriftelijk bevestigen.

Bent u akkoord dan leveren wij de auto een week later bij u thuis af. Wilt u vooraf proefrijden? Ook geen
enkel probleem, op afspraak bent u van harte welkom.

Bel met: 088-7862886 App ons: 085-1309200

Let op!: Onze advertenties worden met veel zorg samen gesteld. Desondanks kan het voorkomen dat er
meer of minder opties aanwezig zijn dan gemeld. Ons advies: controleer tijdens de proefrit goed of alle
opties aanwezig zijn. U kunt geen rechten ontlenen aan onze advertenties of specificatiekaarten in de auto.
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Alle technologie in de Jaguar F-TYPE is er op gericht om uw rit veilig en gemakkelijk te laten verlopen. Deze
auto beschikt over meer dan genoeg motorvermogen. Verwen uzelf met het lederen interieur in deze auto.
Zit u goed? De stoelen zijn eenvoudig instelbaar dankzij de elektrische bediening met geheugen. Met het
elektrisch bedienbare dak verandert u deze cabrio in luttele seconden in een auto voor zonaanbidders.
Koude handen? Da's voorbij met het verwarmd stuurwiel. Pak aan! Verder is de Jaguar uitgerust met: 19
inch lichtmetalen velgen, sportonderstel, led-achterlichten, snelheidsbegrenzer, metallic lak en elektrisch
bedienbare en verwarmde buitenspiegels.

Hoog, laag, midrange: het high performance audiosysteem is volledig afgestemd op de akoestiek in deze
auto. Met dit systeem profiteer je onder andere ook van: navigatiesysteem, %DAB-ontvanger% en
achteruitrijcamera. In een auto als deze kunt u niet zonder automatische airconditioning, zodat de
temperatuur altijd goed is. Van een paar vegen bij motregen tot maximale stand bij noodweer: de
regensensor reageert zelfstandig en direct. Met de aanwezige parkeersensoren weet u altijd zeker of het
past. De cruise control vermindert het brandstofverbruik en vergroot het comfort.

Deze Jaguar is voorzien van verschillende intelligente veiligheidsvoorzieningen. Ze kijken tijdens het rijden
als het ware met u mee, ze signaleren potentieel gevaarlijke situaties en in een aantal gevallen kunnen ze
ook ingrijpen. Verkeersbord-detectie herkent verkeersborden en toont deze op het instrumentarium van de
auto. Minder remweg, meer veiligheid: de Brake Assist haalt het beste uit het remsysteem als het erop
aankomt.

Kort en goed: een sportwagen met alles wat u wenst. Bel voor een afspraak en kom snel een proefrit
maken!

= Bedrijfsinformatie =

Wij werken alleen op afspraak, reageer dus via deze site om met ons in contact te komen:

Telefonisch: 088-7862886
Mail: info@rvmautomotive.nl
Whatsapp: 085-1309200

Ook kunt u bij ons volledig online zaken doen, neem contact op via deze site en we bespreken onze
mogelijkheden!

Aanbieder
RVM Automotive
Duinweg 2
5482 VR Schijndel

Tel: 088 786 2886
E-mail: info@rvmautomotive.nl


