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Land Rover Range Rover Evoque Convertible 2.0
TD4 HSE Dynamic 20" LMV Meridian Memory
Camera Leer Navi Cruise
06/2017 - Diesel - Automaat

€ 47.900,-
Autogegevens

Merk, model: Land Rover Range Rover Evoque

Uitvoering: Convertible 2.0 TD4 HS...

Kilometerstand: 59.138 km

Bouwjaar: 06/2017

BTW/marge: Marge

Carrosserie: Cabriolet

Brandstof: Diesel

Transmissie: Automaat

Gewicht: 2.085 kg

Motor: 1.999 cc, 179 pk (132 kW)

Kleur: Donker zwart

Laksoort: Metallic

Bekleding: Leder

Garantie: Garantie

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Cruise Control,
Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, 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): 10,3 s
Topsnelheid: 195 km/u

Milieu
Energielabel: G

Staat
Aantal sleutels: 2
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Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen
Leaseprijs: € 479 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

Even voor het beeld: een mooie zomeravond, de ondergaande zon, lekker cruisen langs de boulevard, de
zeewind om je hoofd... in deze fantastische cabrio. Met een auto als deze Land Rover Range Rover Evoque
Convertible komt u absoluut goed voor de dag. De krachtige dieselmotor staat garant voor uitstekende
prestaties. De hoogwaardige, lederen bekleding benadrukt de kwaliteit van deze Land Rover. Dankzij de
elektrische stoelbediening is het gemakkelijk om de optimale zitpositie te vinden. Ook in winterse
omstandigheden is rijden een plezier, niet in de laatste plaats dankzij het verwarmd stuurwiel.
Xenonverlichting zorgt voor een heldere witblauwe lichtkleur en een scherp lichtbeeld. In deze auto
profiteert u onder andere ook van: 19 inch lichtmetalen velgen, trailer assistent, led-achterlichten,
verwarmde ruitensproeiers, elektrisch bedienbare ramen voor, elektrisch inklapbare buitenspiegels en
led-dagrijverlichting.

In deze auto beschikt u natuurlijk over een navigatiesysteem met harde schijf. Het audio-installatiesysteem
biedt glasheldere geluidskwaliteit, u bedient dit veilig via het stuurwiel. Of het buiten nu warm is of koud,
dankzij automatische airconditioning is het binnen altijd behaaglijk. Te weinig afstand tussen u en de
achterligger? De sensoren registreren het direct en de achteropkomend verkeer waarschuwing geeft een
signaal. Inparkeren en uitparkeren kost geen enkele moeite dankzij de parkeersensoren. Ook op de korte
stukken is de cruise control een uitkomst. Kijk maar bij de benzinepomp!

Zoals u mag verwachten van deze Land Rover Range Rover Evoque Convertible is hij uitgerust met een
reeks aan actieve veiligheidssystemen. De actuele snelheidslimiet, een inhaalverbod en andere
verkeersborden. De verkeersborddetectie ondersteunt u tijdens elke rit. Om te voorkomen dat u tijdens
lange ritten achter het stuur in slaap valt, is deze auto voorzien van vermoeidheidsherkenning. Het
Lane-keeping systeem garandeert dat u zich niet onverhoeds buiten de lijnen van de rijstrook begeeft. In
deze Land Rover vinden we verder een autonoom remsysteem en dodehoekdetectie

Rijden met het ultieme zomergevoel? Ervaar het met een proefrit. Bel nu!

Aanbieder
Auto Keijzers
Sleutelbloemstraat 29
7322 AJ Apeldoorn

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


