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Jaguar I-Pace EV320 S INC Wallbox! (Incl.
BTW)
01/2021 - Elektrisch - Automaat

€ 55.900,-
Autogegevens

Merk, model: Jaguar I-Pace

Uitvoering: EV320 S INC Wallbox! (...

Kenteken: P-911-SR

Kilometerstand: 19.806 km

Bouwjaar: 01/2021

BTW/marge: BTW

Carrosserie: SUV

Brandstof: Elektrisch

Transmissie: Automaat

Gewicht: 2.133 kg

Motor: 320 pk (235 kW)

Kleur: Rhodium Silver (zilver...

Laksoort: Metallic

Bekleding: Leder

Garantie: BOVAG

100%
Onderhouden: Ja

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, Lichtmetalen velgen,
Metallic lak, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Sportstoelen, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 500 Nm

Aandrijving
Actieradius: 380 km

Asconfiguratie
Aandrijving: Vierwielaandrijving

Prestaties
Acceleratie (0-100): 6,4 s
Topsnelheid: 200 km/u
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Accu
Aanwezige accu: gekocht
Accu: 90 kWh, Conditie: 0%, Type lithium-ion
Accu laden: Type 2, 3-fasen, 11 kW, 41 km actieradius per uur, compleet vol in 9 uur en 15 minuten
Accu snelladen: Combined Charging System, 104 kW, 360 km actieradius per uur, compleet vol in 0 uur en
44 minuten

Milieu
Energielabel: A

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

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen

Garantie
BOVAG 40-Puntencheck: Ja

Overige informatie
Laadtijd normaal stopcontact: 13:30
Laadtijd aan krachtstroom aansluiting 3 fase: 09:15
Bruikbare accucapaciteit: 84.7 kWh
Ingeschatte actieradius: 350 km
Actieradius praktijk zomer: 430 km
Actieradius praktijk winter: 325 km
Actieradius enkel stad (WLTP): 470 km

Informeer bij uw verzekeraar naar de vereiste beveiligingsklasse.

Prijs van € 64.900,- is inclusief BTW.

Het maakt niet uit of u binnen of buiten de stad rijdt. Het rijbereik van deze elektrische Jaguar I-PACE biedt
u alle vrijheid om te gaan en te staan waar u wilt. Bent u ook toe aan een auto met elektromotor? Goeie
keuze! De krachtige, 320 pk sterke motor geeft deze Jaguar uitstekende prestaties. Het rijbereik van deze
auto biedt voldoende ruimte voor uw dagelijkse ritten. Daardoor kan het opladen vaak 's nachts gebeuren.
Laat de kou maar komen! U zit altijd goed met de heerlijke stoelverwarming. De elektrisch bedienbare
achterklep opent met een druk op de knop. Met het grote glazen panorama dak voelt het alsof u in een
cabrio zit. Bij de zeer complete uitrusting van deze auto behoren ook 18 inch lichtmetalen velgen, donker
getint glas achter, led-achterlichten, metallic lak, elektrisch bediende ramen, elektrisch inklapbare
buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank.

Smakelijke subs en knisperend hoog: het high performance audiosysteem geeft elke frequentie een
kwaliteitsbehandeling voor akoestisch genieten onderweg. De dab-ontvanger zorgt voor een ruime keuze
uit digitale radiozenders en een kristalheldere geluidsweergave. Naast handmatige bediening kunt u
belangrijke functies met uw stem bedienen dankzij de ingebouwde spraakbediening. U rijdt snel, zuinig en
zeker naar uw bestemming met het full map navigatiesysteem. Connected drive services maakt het
mogelijk om muziek draadloos af te spelen. Koppel uw usb-stick of digitale muziekspeler aan de auto via de
usb-aansluiting. In een auto als deze kunt u niet zonder automatische airconditioning, zodat de
temperatuur altijd goed is. Alles vrij achter? Met de 360 camera heeft u rondom zicht. De auto neemt u
werk uit handen doordat hij zelf veel in de gaten houdt. Een regensensor en een automatisch inschakelbare
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verlichting nemen waar wanneer de ruitenwissers en het licht aan moeten. De achteropkomend verkeer
waarschuwing geeft een signaal als degene achter u te dicht op u zit. Ook handig en veilig bij het wisselen
van rijbaan. Even op de startknop drukken en rijden maar: dat is het gemak van keyless start! Een
constante snelheid is goed voor de ontspanning onderweg, en de cruise control zorgt ervoor. Deze auto is
voorzien van verstelbaar stuur, automatisch dimmende buitenspiegels, boordcomputer, isofix-aansluiting,
centrale deurvergrendeling met afstandsbediening en bagage afdekhoes.

Aan boord van deze Jaguar houden verschillende geavanceerde systemen voor u de weg in de gaten. Ze
waarschuwen u voor noodsituaties en kunnen in een aantal gevallen ook zelf ingrijpen. Belangrijk voor uw
veiligheid en die van uw passagiers is de verkeersbord-detectie in deze auto. Kop-staartbotsingen vormen
een belangrijk deel van de meest voorkomende aanrijdingen. De forward collision warning van deze auto
voorkomt zulke botsingen geheel of reduceert de ernst van de schade aanzienlijk. De veiligheidssystemen
in deze auto nemen het zelfs waar als de bestuurder tekenen van vermoeidheid vertoont, en waarschuwen
dan met een duidelijk signaal. Het Lane-keeping systeem let constant op en waarschuwt of corrigeert als u
onoplettend over de lijnen van de rijstrook gaat. De auto is ook uitgerust met autonoom remsysteem en
dodehoekdetectie.

Wij leveren deze auto aan u met Bovag Garantie. Echt, diesel en benzine zijn binnenkort verleden tijd. Kies
nu voor elektrisch! Bel ons om een proefrit te plannen.

= Bedrijfsinformatie =

Sinds de oprichting in 1974 is Autobedrijf Alewijn Ott uitgegroeid tot één van de grotere aanbieders van
kwaliteitsoccasions. De strenge selectie bij inkoop en de kwaliteitscontrole maken dat je deze kostbare
aankoop veilig en met een goed gevoel kunt doen. En omdat we in vrijwel elk segment auto's hebben, kun
je je hele leven bij ons terecht. Voor een goede verzekering, heldere financiering of leasing van je nieuwe
trots helpen we je graag op weg, je kunt ons elke dag van de week bereiken.
Hoewel we enorm ons best doen zijn foutjes in de advertentie niet altijd uit te sluiten. Controleer daarom
alles wat je belangrijk vindt vóór je de auto koopt.
Doordeweeks open van 10:00 tot 17:00, zaterdag van 09:30 tot 17:00 en houd voor uitzonderingen
(COVID) de info op Google aan.

Aanbieder
Autobedrijf Alewijn Ott B.V.
Koraalstraat 4
1812 RK Alkmaar

Tel: 072 541 1230
E-mail: verkoop@alewijnott.nl


