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Land Rover Range Rover Evoque 2.0 TD4 180PK
Dynamic Navi Leer Panodak Navi Leer Camera
Stoelverw. Cruise Trekh
02/2016 - Diesel - Automaat

€ 22.900,-
Autogegevens

Merk, model: Land Rover Range Rover Evoque

Uitvoering: 2.0 TD4 180PK Dynamic ...

Kenteken: KN-540-J

Kilometerstand: 220.593 km

Bouwjaar: 02/2016

BTW/marge: Marge

Carrosserie: SUV

Brandstof: Diesel

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.735 kg

Motor: 1.998 cc, 179 pk (132 kW)

Kleur: Grijs

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,
Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Getint glas, Lederen bekleding,
Lichtmetalen velgen, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Stoelverwarming voor, Stuurbekrachtiging,
Trekhaak, Xenon verlichting

Bijzonderheden
Algemene informatie

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

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 6,1 l/100km (1 op 16,4)
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Brandstofverbruik op de snelweg: 4,5 l/100km (1 op 22,2)
Energielabel: F

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

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 487 - € 521 per kwartaal
Leaseprijs: € 229 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

Deze Land Rover Range Rover Evoque staat voor u klaar. Een geweldige, nog jonge occasion die goed is
voor gemakkelijk nog een tonnetje of twee op de teller. Deze goed onderhouden auto is van de eerste
eigenaar. Een krachtige motor geeft deze auto zijn sportieve prestaties. Van binnen is deze Land Rover
Range Rover Evoque mooi uitgevoerd met een classy lederen interieur. 's Winters op pad gaan kan een
behoorlijke uitdaging zijn. Daarom is deze Land Rover Range Rover Evoque voorzien van weldadige
verwarmbare voorstoelen. Geniet van het uitzicht naar buiten door het riante glazen panoramadak. Zo?n
verwarmd stuurwiel is een comfortabele extra, zeker in de winter. Xenonverlichting zorgt voor een
krachtige en heldere lichtbundel. Verder is de Land Rover uitgerust met: 18 inch lichtmetalen velgen,
dakspoiler, extra getint glas, zwarte hemelbekleding, LED-achterlichten, verwarmde ruitensproeiers,
elektrisch bedienbare ramen, elektrisch verstelbare buitenspiegels, LED-dagrijverlichting en in delen
neerklapbare achterbank.

Het navigatiesysteem is gecombineerd met een uitgebreid audio-installatiesysteem, waarbij online muziek
te beluisteren is via bluetooth. De automatische airconditioning zorgt onder alle omstandigheden voor een
prettige temperatuur. De aanwezige parkeersensoren zijn de ultieme hulp om te laten weten hoeveel
ruimte er nog is om te manoeuvreren. De cruise control geeft elke flitser het nakijken.

De auto is voorzien van een trekhaak en is een uitstekende caravantrekker. In de Land Rover Range Rover
Evoque heeft uw veiligheid en die van uw omgeving prioriteit. Bij een noodstop levert de Brake Assist
automatisch nóg meer remkracht om de remweg te verkorten. Stilstaan op een aflopend of schuin stuk
weg? De hill hold control zorgt dat je probleemloos op je plek blijft. En zodra je het gaspedaal activeert, rijd
je zo weg. Dreigt u onbedoeld buiten de rijstrook te gaan, dan waarschuwt de lane assist.

We doen ons best om deze auto voor u te omschrijven, maar het beste ervaart u hem als hij voor u staat.
Neemt u snel contact met ons op voor een afspraak?

Aanbieder
Auto Keijzers
Sleutelbloemstraat 29
7322 AJ Apeldoorn

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


