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Jaguar XJ 2.0 Premium Luxury LWB Panodak
Leer Memory Stoelverkoeling 360 camera
20''LM 2e
01/2016 - Benzine - Automaat

€ 39.900,-
Autogegevens

Merk, model: Jaguar XJ

Uitvoering: 2.0 Premium Luxury LWB...

Kenteken: HV-339-R

Kilometerstand: 101.021 km

Bouwjaar: 01/2016

BTW/marge: Marge

Carrosserie: Sedan

Brandstof: Benzine

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.811 kg

Motor: 1.999 cc, 241 pk (177 kW)

Kleur: Zwart

Laksoort: Basis/uni

Bekleding: Leder

Garantie: Garantie

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

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Aandrijving: Achterwielaandrijving
Tankinhoud: 80 liter
Acceleratie (0-100): 7,9 s
Topsnelheid: 241 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 11,4 l/100km (1 op 8,8)
Brandstofverbruik op de snelweg: 6,7 l/100km (1 op 14,9)
Energielabel: E
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Historie
Aantal eigenaren: 5

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 275 - € 312 per kwartaal
Leaseprijs: € 399 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

Met een auto als deze Jaguar XJ komt u absoluut goed voor de dag. Deze auto uit 2016 heeft 101021
kilometer gereden. De aandrijving komt voor rekening van een benzinemotor en een automatische
transmissie. Een fraai lederen interieur, dat in daglicht baadt dankzij het elektrisch bediende glazen
panorama dak. En voor 'handsfree' in- en uitladen vindt u aan de achterzijde de elektrisch bedienbare
achterklep. Zit u goed? De stoelen zijn eenvoudig instelbaar dankzij de elektrische bediening met
geheugen. Dankzij de luchtvering hebben alle vier de wielen optimaal contact met de weg. En ondertussen
elimineert ze het effect van oneffenheden. De elektrische kapbediening is een technisch hoogstandje: het
dak opent en sluit zonder dat u hoeft uit te stappen. Het verwarmbare stuurwiel is een teken van ultieme
luxe. Deze voorziening is een topklasse auto waardig. Waarom zou je alleen voorin behaaglijk mogen
zitten? Daarom is er óók een verwarmde achterbank. Xenonverlichting zorgt voor een heldere witblauwe
lichtkleur en een scherp lichtbeeld. Ook 20 inch lichtmetalen velgen, adaptief dempingsysteem,
geluidsisolerende ramen, led-achterlichten, verstelbare lendensteunen, elektrisch bedienbare ramen en
elektrisch verstelde en verwarmde buitenspiegels zijn aan boord.

In deze XJ vindt u niet alleen schakelaars op het stuur om het audio-installatiesysteem te bedienen en het
navigatiesysteem, maar er is ook spraakbediening. Bij de luxe van deze auto hoort ook automatische
airconditioning. In deze Jaguar kunt u zich concentreren op het verkeer, terwijl de auto de omgeving voor u
in de gaten houdt. Een automatisch inschakelbare verlichting zorgt dat de verlichting aangaat als het
donkerder wordt - in tunnels bijvoorbeeld - en de regensensor schakelt de ruitenwissers in als het nodig is.
U hoeft er niets aan te doen. Eenmaal op de plaats van bestemming helpen de parkeersensoren voor en
achter u om veilig in te parkeren. Er is cruise control aan boord, voor veilige en zuinige kilometers.

Zoals u mag verwachten van deze Jaguar XJ is hij uitgerust met een reeks aan actieve veiligheidssystemen.
Om de veiligheid extra te vergroten, heeft deze Jaguar XJ Brake Assist. In een noodsituatie treedt dit
hulpremsysteem in werking wanneer extra remkracht nodig is.

Bent u nieuwsgierig naar deze auto? Laat het ons dan snel weten.

Aanbieder
Auto Keijzers
Sleutelbloemstraat 29
7322 AJ Apeldoorn

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


