Jaguar S-Type 2.5 V6 Executive Leder /
Navigatie / Zeer netjes
09/2002 - Benzine - Automaat

€ 4.950,Autogegevens
Merk, model:

Jaguar S-Type

Uitvoering:

2.5 V6 Executive Leder...

Kenteken:

70-JV-VP

Kilometerstand: 242.057 km
Bouwjaar:

09/2002

BTW/marge:

Marge

Carrosserie:

Sedan

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1.515 kg

Motor:

2.497 cc, 200 pk (147 kW)

Kleur:

Blauw

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Leder

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, Metallic lak, Mistlampen voor, Navigatiesysteem, Parkeersensor,
Stuurbekrachtiging, Trekhaak

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 250 Nm
Aandrijving: Achterwielaandrijving
Tankinhoud: 70 liter
Acceleratie (0-100): 8,6 s
Topsnelheid: 228 km/u
Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 14,5 l/100km (1 op 6,9)
Brandstofverbruik op de snelweg: 7,9 l/100km (1 op 12,7)
Energielabel: E

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autobedrijf P. Bot | Tel: 010 460 0601 | info@pbot.nl

Onderhoud, historie en staat
Onderhouden volgens voorschriften: ja
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 207 - 233 per kwartaal
Autobedrijf Bot is een groot Bovag-Autobedrijf gevestigd op een gezellige woon en autoboulevard in
Vlaardingen waar totaal 400 occasions te bezichtigen zijn. Deze auto kan worden afgeleverd met garantie
en een nationale autopas. U bent van harte welkom.
Van uw nieuwe auto verlangt u rijplezier, maar ook optimaal comfort en veiligheid. Daarom is de Jaguar
S-type de auto die u zoekt. Met zijn benzinemotor en automatische transmissie is dit een prima auto voor
nog vele kilometers. Met zijn lederen bekleding is deze Jaguar comfortabel en stijlvol. Bij de zeer complete
uitrusting van deze auto behoren ook 18 inch lichtmetalen velgen, getint glas, metallic lak, verwarmde
ruitensproeiers, elektrisch bediende ramen, elektrisch verstelde en verwarmde buitenspiegels en in delen
neerklapbare achterbank.
U weet altijd waar u moet zijn, dankzij het navigatiesysteem. De electronic climate control zorgt voor een
prettige binnentemperatuur. Hoeveel ruimte u nog heeft bij het insteken? De parkeersensoren laten het
weten! Da's gemakkelijk! Ook fijn als u op de voorgeschreven snelheid wilt blijven: de cruise control. Extra
opties op deze auto zijn: houten stuurwiel, automatisch dimmende buitenspiegels, boordcomputer en
centrale deurvergrendeling met afstandsbediening.
Als u regelmatig met een aanhanger of een fietsendrager op pad bent, is de afneembare trekhaak een
praktische extra. Pragmatisch en veilig als deze auto is, beschikt hij over diverse veiligheidssystemen. Om
de veiligheid extra te vergroten, heeft deze Jaguar S-type Brake Assist. In een noodsituatie treedt dit
hulpremsysteem in werking wanneer extra remkracht nodig is.
Met het bijgeleverde tellerrapport van Nationale Autopas weet u dat de kilometerstand van deze auto
zuiver is. Als dit de auto is die u zoekt, wacht dan niet langer en plan direct online een proefrit.
= Bedrijfsinformatie =
* Ivm de grote vraag naar occasions hebben wij extra interessante auto's ingekocht.
* Profiteer NU! * U bent van harte welkom.

Aanbieder
Autobedrijf P. Bot
Hoogstad 51
3131 KX Vlaardingen
Tel: 010 460 0601
E-mail: info@pbot.nl
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