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Land Rover Discovery Sport P200 2.0
R-Dynamic S Panodak Leer Navigatie Camera
Trekhaak Elek Achterklep 2e P
09/2019 - Hybride - Automaat

€ 50.900,-
Autogegevens

Merk, model: Land Rover Discovery Sport

Uitvoering: P200 2.0 R-Dynamic S P...

Kenteken: G-579-GK

Kilometerstand: 92.746 km

Bouwjaar: 09/2019

BTW/marge: Marge

Carrosserie: SUV

Brandstof: Hybride

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.859 kg

Motor: 1.997 cc

Kleur: Rood

Laksoort: Metallic

Bekleding: Leder

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Automatic climate
control, Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control,
Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lichtmetalen velgen,
Navigatiesysteem, Parkeersensor, Stuurbekrachtiging, Trekhaak

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Vermogen elektromotor(en): 18 kW (24 PK)
Vermogen brandstofmotor: 147 kW (200 PK)
Koppel: 320 Nm
Brandstofsoort: Hybride (elektrisch en benzine)
Tankinhoud: 67 liter
Aandrijving: Vierwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 9,0 s
Topsnelheid: 207 km/u

Milieu en verbruik
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Brandstofverbruik in de stad: 9,8 l/100km (1 op 10,2)
Brandstofverbruik op de snelweg: 6,6 l/100km (1 op 15,2)
Energielabel: F

Onderhoud, historie en staat
Aantal eigenaren: 1
Aantal sleutels: 2

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 297 - € 337 per kwartaal
Leaseprijs: € 509 p/m (financial lease, informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden)

Tip: voor meer foto's, bekijk onze website! www.autokeijzers.nl

Met zijn hoge postuur en grote wielen is dit een auto waarmee u overal gezien mag worden. De auto is van
het bouwjaar 2019 en is van de eerste eigenaar. Een krachtige viercilinder motor zorgt voor de aandrijving
van deze SUV. De uitmonstering van deze auto wordt gecompleteerd door onder meer 18 inch lichtmetalen
velgen, dakspoiler, led-achterlichten, snelheidsbegrenzer, elektrisch bedienbare ramen achter, elektrisch
inklapbare buitenspiegels en verstelbare achterbank.

Alle belangrijke audiofuncties heeft u onder handbereik met de audiobediening op het stuur. Zorgeloos en
geconcentreerd rijden? Het full map navigatiesysteem wijst de weg! Ook is de auto voorzien van electronic
climate control. Kom maar, kom maar, kom maar... ho! Prettig hoor, zo?n achteruitrijcamera. De
automatisch inschakelbare verlichting en regensensor zorgen dat onderweg automatisch de verlichting en
de ruitenwissers worden ingeschakeld. Daarmee nemen ze u veel werk uit handen. De achteropkomend
verkeer waarschuwing bewaakt de afstand tot achterliggers en geeft een signaal als er te weinig ruimte is.
Heeft u de elektronische token op zak, dan herkent deze auto z?n baasje en de keyless start zorgt dat een
druk op de startknop voldoende is. Geen sleutel meer nodig! Deze Land Rover is bovendien voorzien van
cruise control. Dus comfortabel en zuinig rijden verzekerd! Extra opties op deze auto zijn: sportstuur met
schakelpaddels, automatisch dimmende buitenspiegels en centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening.

De auto is voorzien van een trekhaak en is een uitstekende caravantrekker. Tijdens de rit wordt u als
bestuurder ondersteund door verschillende systemen die de weg en uw omgeving in de gaten houden.
Onderweg fungeert de verkeersbord-detectie als het ware als uw bijrijder en attendeert u op de
verkeersborden langs de weg.

Bij een goede occasion als deze hoort natuurlijk ook een tellerrapport van Nationale Autopas. Even bellen
voor een afspraak en deze Land Rover staat voor u klaar!

Aanbieder
Auto Keijzers
Sleutelbloemstraat 29
7322 AJ Apeldoorn

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


