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Jaguar I-Pace EV400| INCL. BTW / ac38.760,-
excl. BTW | 4% BIJTELLING!!!! COMPLETE AUTO
PANORAM
03/2019 - Elektrisch - Automaat

€ 44.899,-
Autogegevens

Merk, model: Jaguar I-Pace

Uitvoering: EV400| INCL. BTW /  ac...

Kenteken: XP-451-D

Kilometerstand: 55.967 km

Bouwjaar: 03/2019

BTW/marge: BTW

Carrosserie: SUV

Brandstof: Elektrisch

Transmissie: Automaat

Gewicht: 2.144 kg

Motor: 400 pk (294 kW)

Kleur: Parelmoer (Wit)

Laksoort: Basis/uni

Bekleding: Leder

Garantie: BOVAG

100%
Onderhouden: Ja

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

Bijzonderheden
Algemene informatie

Aandrijving
Actieradius: 470 km

Asconfiguratie
Aandrijving: Vierwielaandrijving
Bandenmaat: 245/50 R20

Prestaties
Acceleratie (0-100): 4,8 s
Topsnelheid: 200 km/u
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Accu
Aanwezige accu: gekocht
Accu: 90 kWh, Conditie: 100%
Accu laden: Type 2, 1-fase, 7.3 kW, 40 km actieradius per uur, compleet vol in 25 uur
Accu snelladen: Combined Charging System, 386 km actieradius per uur, compleet vol in 4 uur en 5
minuten

Milieu en verbruik
Gemiddeld elektriciteitsverbruik: 19,148936170213 kWh/100km
Energielabel: A

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

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen

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

Overige informatie
Emissie: Zero emissie

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

Deze prachtige i-Pace is origineel Nederlands geleverd en 100% schadevrij verleden en heden!
Dealer onderhouden en niet in gerookt, werkelijk in prachtige staat!

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 €49.900,- inclusief btw nu voor RVM Actieprijs €44.899,- inclusief btw, uw totale
voordeel: €5.001,- INCL. BTW!
Showroomprijs Van €41.240,- exclusief btw nu voor RVM Actieprijs €37.106,- exclusief btw, uw totale
voordeel: €4.134,- EXCL. BTW !

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!
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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.

U rijdt gemakkelijk, comfortabel en zonder zorgen met deze Jaguar I-PACE. De krachtige motor geeft deze
Jaguar uitstekende prestaties. Mooi en handig gaan perfect samen! Kijk maar naar het lederen interieur en
de elektrisch bedienbare achterklep. Neem plaats op de comfortabele stoelen. Dankzij de elektrische
bediening en het geheugen is het eenvoudig om hierin de beste zitpositie te vinden. Klinkers of asfalt? U
merkt het verschil niet door de luchtvering. Het glazen panorama dak geeft ook doordeweeks een
vakantiegevoel. Wat een licht en zicht! Geen gekleum meer in de koude dagen. Het verwarmd stuurwiel
voelt als een weldaad na het ijskrabben. Laat de koude dagen maar komen. Bij u zitten ze zelfs achterin
goed, dankzij de verwarmde achterbank. Xenonverlichting zorgt voor een heldere witblauwe lichtkleur en
een scherp lichtbeeld. Ook 20 inch lichtmetalen velgen, extra getint glas, led-achterlichten,
snelheidsbegrenzer, elektrisch bedienbare ramen voor, elektrisch inklapbare buitenspiegels en
neerklapbare achterbank horen tot de voorzieningen op deze auto.

Ook de akoestiek in de auto wordt optimaal benut door het high performance audiosysteem. De
dab-ontvanger zorgt voor een ruime keuze uit digitale radiozenders en een kristalheldere geluidsweergave.
Ook praktisch: deze auto is voorzien van een eigen navigatie met apple carplay/android. De standkachel is
een comfortfunctie die de veiligheid vergroot. U rijdt nooit meer met bevroren of beslagen ramen en stapt
altijd in een voorverwarmd interieur. De achteruitrijcamera brengt precies in zicht wat zich achter u bevindt
en toont een glashelder beeld op hoge resolutie. Een geluidssignaal waarschuwt hoeveel ruimte u nog
heeft. Achter het stuur van deze Jaguar bent u niet alleen. De auto kijkt als het ware met u mee tijdens de
rit. De regensensor schakelt de ruitenwissers in als het nodig is, de automatisch inschakelbare verlichting
doet de lichten voor u aan en adaptive cruise control helpt u om de juiste afstand te bewaren tot uw
voorligger. Met de keyless start hoeft u alleen de elektronische token op zak te hebben om in te stappen en
te starten. Sleutels niet meer nodig!

Met de nieuwste technologieën aan boord is deze Jaguar in staat om zelf te reageren op potentieel
gevaarlijke situaties op de weg. De camera van de verkeersborddetectie herkent verschillende soorten
verkeersborden en toont deze op het dashboard. Accident avoidance system is een pre crash systeem. Het
systeem helpt u om een dreigende aanrijding te voorkomen. Om te voorkomen dat u tijdens lange ritten
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achter het stuur in slaap valt, is deze auto voorzien van vermoeidheidsherkenning. Het Lane-keeping
systeem garandeert dat u zich niet onverhoeds buiten de lijnen van de rijstrook begeeft.

Meer weten? Neem nu contact met ons op voor een afspraak.

= 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


