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Land Rover Range Rover Evoque Convertible 2.0
TD4 SE Dynamic
04/2017 - Diesel - Automaat

€ 39.999,-
Autogegevens

Merk, model: Land Rover Range Rover Evoque

Uitvoering: Convertible 2.0 TD4 SE...

Kenteken: L-679-JS

Kilometerstand: 95.030 km

Bouwjaar: 04/2017

BTW/marge: Marge

Carrosserie: Cabriolet

Brandstof: Diesel

Transmissie: Automaat

Gewicht: 2.005 kg

Motor: 1.999 cc, 150 pk (110 kW)

Kleur: Wit

Laksoort: Basis/uni

Bekleding: Leder

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Centrale
deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Lederen bekleding,
Lichtmetalen velgen, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Stoelverwarming voor, Stuurbekrachtiging, Xenon
verlichting

Bijzonderheden
Technische informatie

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)
Energielabel: G

Staat
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 625 - € 670 per kwartaal

Afleverpakketten
Optioneel afleverpakket (€ 999): BOVAG: *** GARANTIE *** Een auto kopen bij Van Gils Automobielen
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BV, betekent dat u kunt rekenen op kwaliteit en betrouwbaarheid. Onze auto's staan rijklaar geprijsd.
-BOVAG 40 puntencheck -BOVAG afleverbeurt -Geldige APK -Professionele reiniging (binnen,- en
buitenkant) -Min 25 liter brandstof
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-Puntencheck; BOVAG Afleverbeurt

Alle technologie in de Land Rover Range Rover Evoque Convertible is er op gericht om uw rit veilig en
gemakkelijk te laten verlopen. De aandrijving van deze Land Rover wordt verzorgd door een viercilinder
motor en een automatische transmissie. De auto is uitgerust met lederen bekleding. Dankzij de elektrische
stoelbediening is het gemakkelijk om de optimale zitpositie te vinden. Xenonverlichting zorgt in het donker
voor beter zicht. Tot de uitrusting behoren ook 20 inch lichtmetalen velgen en elektrisch verstelbare
buitenspiegels met geheugenfunctie.

Laat u onderweg niet afleiden, de bediening van het audio-installatiesysteem en ook het navigatiesysteem
gaat met knoppen op het stuur. Of het buiten nu warm is of koud, dankzij automatische airconditioning is
het binnen altijd behaaglijk. Het luxeniveau in deze Land Rover is niet alleen gericht op comfort, maar ook
op uw veiligheid. Tal van sensoren helpen u om de omgeving in de gaten te houden. De automatisch
inschakelbare verlichting zorgt dat automatisch de verlichting wordt ingeschakeld als het donker wordt, wat
bijvoorbeeld in tunnels erg handig is. En de regensensor zet de ruitenwissers aan zonder dat u eraan hoeft
te denken. Met deze auto bent u ontspannen onderweg dankzij de cruise control. Met lederen stuur,
dvd-systeem, automatisch dimmende binnenspiegel en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
is deze auto helemaal compleet.

Zoals u mag verwachten van deze Land Rover Range Rover Evoque Convertible is hij uitgerust met een
reeks aan actieve veiligheidssystemen. In druk verkeer en onoverzichtelijke situaties helpt het accident
avoidance system mee om een aanrijding te vermijden. Met de aanwezige lane assist blijft u altijd in de
juiste baan.

Als u al weet dat dit de auto is die u wilt hebben, dan hoeft u niet langer te wachten. U kunt nu al besluiten
om deze Land Rover te kopen. Wij reserveren de auto dan voor u en nemen zo snel mogelijk contact met u
op.

= Bedrijfsinformatie =

Bekijk meer foto's van de auto op onze website!

*** GARANTIE ***

Een auto kopen bij Van Gils Automobielen BV, betekent dat u kunt rekenen op kwaliteit en
betrouwbaarheid.
Onze auto's staan rijklaar geprijsd.
Voor deze prijs rijdt u zorgeloos weg;

De verkoopprijs is inclusief:

-Afleverbeurt
-Professionele reiniging (binnen,- en buitenkant)
-Geldige APK

U kunt er ook voor kiezen een garantie pakket bij te nemen.

HUIS GARANTIE:
o Geldige APK
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o Afleverbeurt
o Tenaamstelling van de auto
o Professionele reiniging (binnen,- en buiten)
o 3 maanden garantie Motor/versnellingsbak
Kosten € 299,-

BOVAG Garantie*
o Nieuwe APK
o Onderhoudsbeurt volgens schema
o Tenaamstelling van de auto
o Professionele reiniging (binnen,- en buiten)
o Min 25 liter brandstof
o 12 maanden BOVAG garantie
Kosten € 999,-

* BOVAG garantie is mogelijk op voertuigen vanaf € 4.500,-

Onze verkoop afdeling informeert u graag naar de inhoud en voorwaarden

Onze showroom is geopend van:
Maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.30 uur
Zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur.
Zondag gesloten.

Ondanks de gebruikelijke zorgvuldigheid kan een onjuistheid in bovenstaande gegevens zijn opgetreden.
Wij kunnen hier helaas niet voor aansprakelijk worden gesteld.

Om teleurstelling te voorkomen graag naar de beschikbaarheid informeren voor bezoek.

Onze werkplaats zorgt voor de juiste Aftersales en correcte aflevering en onderhoud.
Alle automerken zijn welkom in ons bedrijf. Voor Apk-keuringen, regulier onderhoud en controles die
verband houden met het seizoen, bijvoorbeeld vlak voor u op vakantie gaat.

Onze verkoopmedewerkers staan u graag te woord.
??Telefoon 070-3474035
????Whatsapp 0683677641 (Alleen Whatsapp)
???? e-mail verkoop@vangilsautomobielen.nl
???? www.vangilsautomobielen.nl

Aanbieder
Van Gils Automobielen B.V.
Kerketuinenweg 4
2544 CW Den Haag

Tel: 070 347 4035
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