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Land Rover Range Rover Evoque 2.0 D240 AWD
R-Dynamic HSE Panodak Cruise HUD Clima Leer
Memory Stoelverw. 20''L
02/2021 - Hybride - Automaat

€ 74.900,-
Autogegevens

Merk, model: Land Rover Range Rover Evoque

Uitvoering: 2.0 D240 AWD R-Dynamic...

Kenteken: P-224-DK

Kilometerstand: 31.843 km

Bouwjaar: 02/2021

BTW/marge: Marge

Carrosserie: SUV

Brandstof: Hybride

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.914 kg

Motor: 1.999 cc

Kleur: Donker zwart

Laksoort: Metallic

Bekleding: Leder

Garantie: Garantie

Opties en accessoires
Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Cruise Control, Elektrisch
bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lederen bekleding, Lichtmetalen velgen,
Navigatiesysteem, Parkeersensor, Stoelverwarming voor, Stuurbekrachtiging, Trekhaak

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Vermogen elektromotor(en): 18 kW (24 PK)
Vermogen brandstofmotor: 177 kW (241 PK)
Koppel: 500 Nm
Brandstofsoort: Hybride (elektrisch en diesel)
Tankinhoud: 54 liter
Aandrijving: Vierwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 7,7 s
Topsnelheid: 225 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 7 l/100km (1 op 14,3)
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Brandstofverbruik op de snelweg: 5,3 l/100km (1 op 18,9)
Energielabel: G

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

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 559 - € 599 per kwartaal
Leaseprijs: € 749 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

Voor deze Land Rover Range Rover Evoque moet u snel zijn, want die gaat aandacht krijgen. Net binnen,
maar daar blijft-ie niet lang! Met een viercilinder motor en een automatische transmissie beschikt deze
Land Rover over uitstekende prestaties. Het lederen interieur geeft een puur luxegevoel. En ook aan
optimaal gemak is gedacht: een elektrisch bediende glazen panorama dak en de elektrisch bedienbare
achterklep. Is dat niet compleet? U past de stoelen moeiteloos aan, ze zijn elektrisch in te stellen en
hebben bovendien een geheugen. Beknibbelen op comfort is er niet bij met deze Land Rover Range Rover
Evoque. Hij is zelfs voorzien van een verwarmd stuurwiel! Tot de uitrusting behoren ook 20 inch
lichtmetalen velgen, extra getint glas, led-achterlichten, verwarmde ruitensproeiers, elektrisch bedienbare
ramen achter, elektrisch inklapbare buitenspiegels en led-dagrijverlichting.

Onder alle omstandigheden een volmaakt geluid onderweg: het high performance audiosysteem zorgt
ervoor. Bij de uitrusting van dit systeem behoren ondermeer: connected drive services, navigatiesysteem,
dashboard met spraakbediening en achteruitrijcamera. De automatische airconditioning zorgt voor een
prettige binnentemperatuur. Natuurlijk is een complete auto als deze ook voorzien van sensoren die de
omgeving in de gaten houden. Deze Land Rover heeft niet alleen een automatisch inschakelbare
verlichting. Bovendien is er regensensor aan boord, maar ook een adaptive cruise control. Starten en
lopen, zonder contactsleutel. De keyless start signaleert de elektronische sleutel die u mee heeft en een
druk op de startknop is voldoende.

Met de nieuwste technologieën aan boord is deze Land Rover in staat om zelf te reageren op potentieel
gevaarlijke situaties op de weg. Onderweg fungeert de verkeersbord-detectie als het ware als uw bijrijder
en attendeert u op de verkeersborden langs de weg. Da?s veilig! Alle informatie geprojecteerd op de
voorruit via head-up display, zodat u uw ogen op de weg kunt houden! Bij concentratieverlies en
toenemende vermoeidheid van de bestuurder, geeft de auto een sterk signaal om u weer bij de les te
houden. Hierdoor kunnen veel ongelukken voorkomen worden. Een camera houdt de juiste koers binnen de
rijstrook in de gaten en het Lane-keeping systeem corrigeert bij afwijkingen. De auto is ook uitgerust met
autonoom remsysteem en dodehoekdetectie.

U bent van harte welkom om deze Land Rover in onze showroom te komen bekijken. Druk op de
proefritknop en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

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


