Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE 180PK
Panodak Camera 4x Stoelverw.
01/2019 - Diesel - Automaat

€ 48.900,Autogegevens
Merk, model:

Land Rover Discovery Sport

Uitvoering:

2.0 TD4 HSE 180PK Pano...

Kilometerstand: 50.814 km
Bouwjaar:

01/2019

BTW/marge:

Marge

Carrosserie:

SUV

Brandstof:

Diesel

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1.785 kg

Motor:

1.999 cc, 179 pk (132 kW)

Kleur:

Licht wit

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Leder

Garantie:

Garantie

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, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Stuurbekrachtiging, Trekhaak, Xenon
verlichting

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 430 Nm
Aandrijving: Vierwielaandrijving
Tankinhoud: 54 liter
Acceleratie (0-100): 8,9 s
Topsnelheid: 188 km/u
Milieu
Energielabel: E
Staat
Aantal sleutels: 2
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Auto Keijzers | Tel: 055 357 4370 | sales@autokeijzers.nl

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen
Leaseprijs: € 489 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
Plaats voor vijf personen of genoeg plek voor uw aankopen bij de bouwmarkt, de veelzijdige Land Rover
Discovery Sport biedt het allemaal. Dit ruimtewonder is van het bouwjaar 2019 en heeft 50814 kilometer
op de teller staan. Een dieselmotor en een automatische transmissie zorgen dat u met deze SUV prima
vooruitkomt. Kijk, dat noemen we nou stijlvol: een fraai lederen interieur. Gecombineerd met het heerlijke
gemak van 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. Dankzij de
elektrische bediening volstaat een druk op de knop als u open of dicht wilt rijden. Door het glazen
panorama dak heeft u een weidse zichthoek en geniet u van licht en een gevoel van ruimte.
Xenonverlichting zorgt voor een heldere witblauwe lichtkleur en een scherp lichtbeeld. U wordt in deze auto
ook getrakteerd op 19 inch lichtmetalen velgen, trailer assistent, getint glas, zwarte hemelbekleding,
led-achterlichten, elektrisch bedienbare ramen, elektrisch inklapbare buitenspiegels, led-dagrijverlichting
en in delen neerklapbare achterbank.
U bedient het navigatiesysteem en het audio-installatiesysteem via knoppen op het stuur, of zelfs met uw
stem. Zo kunt u steeds uw aandacht gericht houden op de weg. De automatische airconditioning zorgt
onder alle omstandigheden voor een prettige temperatuur. De elektronische systemen in deze Land Rover
helpen u actief om comfortabeler te rijden. Een automatisch inschakelbare verlichting en een regensensor
houden de omstandigheden onderweg in de gaten. Onbedoeld snijden na het inhalen gebeurt niet meer,
dankzij de achteropkomend verkeer waarschuwing. Cruise control verlaagt de brandstofkosten en verhoogt
het rijcomfort. De uitrusting van deze Land Rover is met sportstuur met schakelpaddels, automatisch
dimmende binnenspiegel, boordcomputer en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening behoorlijk
compleet.
Aan boord van deze Land Rover 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. Bij een noodstop
gebeurt er heel veel tegelijk: gas los, rempedaal in, kijken, sturen. Dan is het een veilig gevoel dat de
Brake Assist uw remactie tot het maximum oppept. Kan gebeuren: onbewust opschuiven naar de andere
baan. Dan geeft de lane assist meteen een seintje.
Bij een goede occasion als deze hoort natuurlijk ook een tellerrapport van Nationale Autopas. Hebt u
interesse in deze auto? Neem nu contact met ons op en we zetten hem klaar voor een proefrit.

Aanbieder
Auto Keijzers
Sleutelbloemstraat 29
7322 AJ Apeldoorn
Tel: 055 357 4370
E-mail: sales@autokeijzers.nl

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Auto Keijzers | Tel: 055 357 4370 | sales@autokeijzers.nl

