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Land Rover Freelander 2.2 TD4 SE Navi Clima
Cruise Leer 19"LM 2e Pinksterdag open!
08/2014 - Diesel - Automaat

€ 19.900,-
Autogegevens

Merk, model: Land Rover Freelander

Uitvoering: 2.2 TD4 SE Navi Clima ...

Kenteken: 8-XKB-12

Kilometerstand: 184.454 km

Bouwjaar: 08/2014

BTW/marge: Marge

Carrosserie: SUV

Brandstof: Diesel

Transmissie: Automaat

Motor: 2.179 cc, 150 pk (110 kW)

Kleur: Blauw

Laksoort: Metallic

Bekleding: Leder

Garantie: Garantie

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Audiosysteem, Automatic climate control, Centrale
deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Lederen bekleding,
Lichtmetalen velgen, Metallic lak, Mistlampen voor, Parkeersensor, Trekhaak

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 420 Nm
Aandrijving: Vierwielaandrijving
Tankinhoud: 68 liter
Topsnelheid: 181 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 8,7 l/100km (1 op 11,5)
Brandstofverbruik op de snelweg: 5,8 l/100km (1 op 17,2)
Energielabel: G

Historie
Aantal eigenaren: 4
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Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 487 - € 521 per kwartaal
Leaseprijs: € 199 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 zijn ruimte en zijn prestaties is dit de auto die bij u past. Een krachtige motor zorgt voor de aandrijving
van deze SUV. Deze Land Rover is voorzien van een mooie en comfortabele lederen bekleding. Een koude
start op frisse dagen? Niet met de behaaglijke stoelverwarming. Deze Land Rover Freelander heeft een
verwarmd stuurwiel. Nooit meer koude handen onderweg. Ook 19 inch lichtmetalen velgen, metallic lak,
verwarmde ruitensproeiers en elektrisch bediende, verwarmde en inklapbare buitenspiegels zijn aan boord.

Het audiosysteem bedient u met knoppen op het stuur. De automatische airconditioning zorgt voor een
behaaglijk klimaat in de auto. Kom-maar-kom-maar...ho! Zo eenvoudig is het voordeel van
parkeersensoren. En zo behulpzaam! Cruise control houdt automatisch de ingestelde snelheid vast. Zo kunt
u zich volledig op het verkeer concentreren.

De Land Rover Freelander is uw trouwe partner onderweg, want hij houdt continu voor u de situatie op en
om de weg in de gaten. Volautomatische veiligheidssystemen kunnen daarbij ingrijpen om u voor
gevaarlijke situaties te behoeden.

Wij leveren deze auto met het tellerrapport van Nationale Autopas. Neem contact op voor een afspraak en
laat een proefrit het bewijs leveren!

Aanbieder
Auto Keijzers
Sleutelbloemstraat 29
7322 AJ Apeldoorn

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


