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Land Rover Range Rover Sport Nieuw Model
241PK Panoramadak Adapt. cruise Navigatie 2e
Pinksterdag open!
01/2018 - Diesel - Automaat

€ 67.900,-
Autogegevens

Merk, model: Land Rover Range Rover Sport

Uitvoering: Nieuw Model 241PK Pano...

Kilometerstand: 138.305 km

Bouwjaar: 01/2018

BTW/marge: Marge

Carrosserie: SUV

Brandstof: Diesel

Transmissie: Automaat

Gewicht: 2.111 kg

Motor: 1.999 cc, 241 pk (177 kW)

Kleur: Licht grijs

Laksoort: Metallic

Bekleding: Leder

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Automatic climate
control, Boordcomputer, Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening,
Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Getint glas, Lederen
bekleding, Lichtmetalen velgen, Metallic lak, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Stoelverwarming voor,
Stuurbekrachtiging, Trekhaak, Xenon verlichting

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 500 Nm
Aandrijving: Vierwielaandrijving
Tankinhoud: 74 liter
Acceleratie (0-100): 8,3 s
Topsnelheid: 207 km/u

Milieu
Energielabel: D
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Staat
Aantal sleutels: 2

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen
Leaseprijs: € 679 p/m (financial lease, informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden)

Tip: voor meer foto's, bekijk onze website! www.autokeijzers.nl

De krachtige lijnen van deze SUV springen direct in het oog. Dit is een Land Rover Range Rover Sport uit
2018 die 138305 kilometer heeft gelopen. Met een viercilinder dieselmotor en een automatische
transmissie beschikt deze Land Rover over uitstekende prestaties. Een blik van dichtbij onthult meteen
twee mooie pluspunten: het lederen interieur en de elektrisch bedienbare achterklep. In de winter wordt
het echt genieten met de stoelverwarming. Een handige en comfortabele voorziening van deze auto is het
elektrisch bedienbare cabriodak. Overdag een weidse zichthoek en 's avonds het lichtspel in de
binnenruimte: dat geeft het glazen panorama dak! Xenonverlichting zorgt voor een krachtige en heldere
lichtbundel. Verder is de Land Rover uitgerust met: 21 inch lichtmetalen velgen, getint glas,
led-achterlichten, metallic lak, elektrisch bedienbare ramen, elektrisch verstelde en verwarmde
buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank.

Tijdens de rit bedient u het audio-installatiesysteem en het navigatiesysteem met de knoppen op het stuur
of met uw stem. Dankzij automatische airconditioning is het interieur behaaglijk warm of verfrissend koel.
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 aan boord, maar ook een
regensensor en natuurlijk zijn er ook parkeersensoren voor en achter. Aan boord van deze Land Rover
Range Rover Sport is een achteropkomend verkeer waarschuwing voor extra veiligheid. Met verstelbaar
stuur, boordcomputer en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening is deze Land Rover helemaal
compleet.

Als u regelmatig met een aanhanger of een fietsendrager op pad bent, is de afneembare trekhaak een
praktische extra. Tijdens de rit wordt u als bestuurder ondersteund door verschillende systemen die de weg
en uw omgeving in de gaten houden. De Brake Assist vergroot de veiligheid door bij een noodsituatie extra
power te leveren op het remsysteem. De veiligheidsoptie van de lane assist is een rijstrookhulp die ervoor
zorgt dat u niet ongecontroleerd van baan wisselt.

Om deze auto echt te ervaren, moet u beslist een proefrit maken. Mail ons nu of bel ons, dan maken we
snel een afspraak.

Aanbieder
Auto Keijzers
Sleutelbloemstraat 29
7322 AJ Apeldoorn

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


