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Land Rover Discovery Sport 2.0 Si4 4WD HSE
Panoramadak Leer Navi Camera Trekhaak 2e
Pinksterdag open!
04/2015 - Benzine - Automaat

€ 34.900,-
Autogegevens

Merk, model: Land Rover Discovery Sport

Uitvoering: 2.0 Si4 4WD HSE Panora...

Kenteken: GD-983-G

Kilometerstand: 85.635 km

Bouwjaar: 04/2015

BTW/marge: Marge

Carrosserie: SUV

Brandstof: Benzine

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.714 kg

Motor: 1.997 cc, 241 pk (177 kW)

Kleur: Grijs

Laksoort: Metallic

Bekleding: Leder

Garantie: Garantie

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Boordcomputer,
Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, 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
Koppel: 340 Nm
Aandrijving: Vierwielaandrijving
Tankinhoud: 69 liter
Acceleratie (0-100): 7,6 s
Topsnelheid: 200 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 10,6 l/100km (1 op 9,4)
Brandstofverbruik op de snelweg: 6,5 l/100km (1 op 15,4)
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Energielabel: E

Onderhoud, historie en staat
Aantal eigenaren: 3
Aantal sleutels: 2

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 253 - € 286 per kwartaal
Leaseprijs: € 349 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

Het is een nette en comfortabele auto, deze Land Rover Discovery Sport, hij heeft 85635 kilometer
gelopen. Met zijn benzinemotor en automatische transmissie is deze Land Rover een prettige auto om te
rijden. Heerlijk comfortabel zitten, en genieten van stijlvolle kwaliteit? Deze auto heeft een fraai lederen
interieur. 's Winters op pad gaan kan een behoorlijke uitdaging zijn. Daarom is deze Land Rover Discovery
Sport voorzien van weldadige verwarmbare voorstoelen. Het elektrische cabriodak opent snel en soepel. Zo
geniet u maximaal van elke kilometer die u open rijdt. Het glazen panoramadak laat meer licht binnen in
het interieur en zorgt voor een magnifiek uitzicht naar buiten. De gasontladingslampen van de
xenonverlichting zorgen voor een krachtige en heldere lichtbundel. Bij de uitrusting van deze Land Rover
horen onder meer 20 inch lichtmetalen velgen, getint glas, elektrisch bediende ramen, elektrisch inklapbare
buitenspiegels en in delen neerklapbare achterbank.

Een belangrijke veiligheidsvoorziening is de bediening van het audio-installatiesysteem en het
navigatiesysteem met harde schijf, via knoppen op het stuur en middels spraakbediening. De automatische
airconditioning zorgt onder alle omstandigheden voor een prettige temperatuur. In deze Land Rover 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. Relaxt
rijden is meegeleverd in de vorm van cruise control. De uitrusting van deze Land Rover is met sportstuur
met schakelpaddels, automatisch dimmende binnenspiegel, boordcomputer en centrale deurvergrendeling
met afstandsbediening behoorlijk compleet.

De auto is voorzien van een trekhaak en is een uitstekende caravantrekker. Zoals u mag verwachten van
deze Land Rover Discovery Sport is hij uitgerust met een reeks aan actieve veiligheidssystemen. Minder
remweg, meer veiligheid: de Brake Assist haalt het beste uit het remsysteem als het erop aankomt. Lane
assist is een andere naam voor rijstrookassistent. Dit veiligheidssysteem waarschuwt als u onbedoeld
buiten uw rijstrook terechtkomt.

U bent van harte welkom om deze auto te komen bekijken, neemt u snel contact met ons op?

Aanbieder
Auto Keijzers
Sleutelbloemstraat 29
7322 AJ Apeldoorn

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


