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Land Rover Range Rover Evoque Convertible 2.0
TD4 HSE Dynamic Cabrio Leer Climate control
HUD 360 camera 2e Pi
11/2016 - Diesel - Automaat

€ 45.900,-
Autogegevens

Merk, model: Land Rover Range Rover Evoque

Uitvoering: Convertible 2.0 TD4 HS...

Kenteken: KS-495-K

Kilometerstand: 68.049 km

Bouwjaar: 11/2016

BTW/marge: Marge

Carrosserie: Cabriolet

Brandstof: Diesel

Transmissie: Automaat

Gewicht: 2.005 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, Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control,
Lederen bekleding, Lichtmetalen velgen, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Sportstoelen, Trekhaak, Xenon
verlichting

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 430 Nm
Transmissie: 9 versnellingen, Automaat
Tankinhoud: 54 liter
Aandrijving: Vierwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 10,3 s
Topsnelheid: 195 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 6,7 l/100km (1 op 14,9)
Brandstofverbruik op de snelweg: 5,1 l/100km (1 op 19,6)
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Energielabel: G

Historie
Aantal eigenaren: 2

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen
Leaseprijs: € 459 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

La dolce vita! U krijgt spontaan een Italiaans accent als u instapt in deze geweldige cabrio. Perfect
onderhouden, goed voor oneindig veel zonuren! Deze zeer gunstig geprijsde Land Rover Range Rover
Evoque Convertible is zonder overdrijven echt een fantastische occasion. Met zijn dieselmotor en
automatische transmissie is dit een prima auto voor nog vele kilometers. Als we het over kwaliteit en stijl
hebben, wat dacht u dan van het lederen interieur? Zit u goed? De stoelen zijn eenvoudig instelbaar dankzij
de elektrische bediening met geheugen. De sloten worden automatisch ontgrendeld dankzij de keyless
entry. Fijne optie! Met het elektrisch bedienbare cabriodak geniet u in een oogwenk van de buitenlucht. Bij
deze Land Rover Range Rover Evoque Convertible is aan alles gedacht, tot en met een verwarmd stuurwiel
aan toe. Dankzij de xenonverlichting profiteert u in het donker van een krachtige en heldere lichtbundel.
Ook is de auto voorzien van: 20 inch lichtmetalen velgen en elektrisch bediende, verwarmde en inklapbare
buitenspiegels.

Onder alle omstandigheden een volmaakt geluid onderweg: het high performance audiosysteem zorgt
ervoor. Verder is het systeem uitgerust met: full map navigatiesysteem, multifunctioneel sportstuur en
achteruitrijcamera. Het comfort wordt verhoogd door de aanwezige automatische airconditioning. De
meeste schade bij inparkeren komt van een randje of paaltje dat u even niet zag. Maar de parkeersensoren
zien alles en waarschuwen op tijd. De cruise control houdt de snelheid constant. Dat is relaxt reizen!

In de Land Rover Range Rover Evoque Convertible heeft uw veiligheid en die van uw omgeving prioriteit.
De actuele snelheidslimiet, een inhaalverbod en andere verkeersborden; de verkeersborddetectie
ondersteunt u tijdens elke rit. Soepel wegrijden op een helling is eenvoudig met de hulp van hill hold
control. Het veiligheidssysteem lane assist waarschuwt als u per ongeluk buiten uw rijbaan terechtkomt.

Tevens wordt deze auto geleverd met het tellerrapport van Nationale Autopas. Laat deze cabrio u zelf
overtuigen. Maak een afspraak voor een proefrit!

Aanbieder
Auto Keijzers
Sleutelbloemstraat 29
7322 AJ Apeldoorn

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


