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Land Rover Range Rover Sport 3.0 V6
Supercharged HSE Dynamic Xenon Cruise
Control Climate Control 2e Pinkster
06/2014 - Benzine - Automaat

€ 42.900,-
Autogegevens

Merk, model: Land Rover Range Rover Sport

Uitvoering: 3.0 V6 Supercharged HS...

Kenteken: JP-079-L

Kilometerstand: 152.865 km

Bouwjaar: 06/2014

BTW/marge: Marge

Carrosserie: SUV

Brandstof: Benzine

Transmissie: Automaat

Gewicht: 2.274 kg

Motor: 3.000 cc, 340 pk (250 kW)

Kleur: Bruin

Laksoort: Basis/uni

Bekleding: Leder

Garantie: Garantie

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, Lederen bekleding,
Lichtmetalen velgen, Mistlampen voor, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Stoelverwarming voor,
Stuurbekrachtiging, Trekhaak, Xenon verlichting

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 625 Nm
Aandrijving: Vierwielaandrijving
Tankinhoud: 105 liter
Acceleratie (0-100): 5,3 s
Topsnelheid: 250 km/u

Milieu
Energielabel: G
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Onderhoud, historie en staat
Aantal eigenaren: 3
Aantal sleutels: 2

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen
Leaseprijs: € 429 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

Ontspannen en zorgeloos autorijden, dat doet u met deze Land Rover Range Rover Sport. Deze auto komt
uit het bouwjaar 2014. In deze auto vindt u een benzinemotor en een automatische transmissie. Ongeacht
de lading en het aantal passagiers: de rijhoogte is dankzij de luchtvering altijd constant. De
vierwielaandrijving is niet alleen heel prettig op onverharde wegen en nat wegdek, maar ook als u de
bergen in gaat, bijvoorbeeld op wintersport. De auto is voorzien van een mooie en comfortabele lederen
bekleding. Een handige optie is de keyless entry: de Land Rover Range Rover Sport opent automatisch alle
sloten zodra u dichtbij bent. Met de krachtige xenonverlichting rijdt u ontspannen in het donker. Bij de rijke
uitrusting horen ook 21 inch lichtmetalen velgen, adaptief dempingsysteem, geluidsisolerende ramen,
elektrisch bedienbare ramen, elektrisch bediende, verwarmde en inklapbare buitenspiegels,
led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank.

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 met spraakbediening. Tot de
standaard uitrusting van deze auto hoort ook automatische airconditioning. Het hoort bij een intelligente
auto als deze dat hij zelf in staat is om zijn omgeving in de gaten te houden. Dat doet deze Land Rover met
een automatisch inschakelbare verlichting en een regensensor. De cruise control geeft elke flitser het
nakijken. En deze auto heeft ook lederen versnellingspook, sportstuur met schakelpaddels, automatisch
dimmende binnenspiegel, boordcomputer en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening als
standaard uitrusting.

Pragmatisch en veilig als deze auto is, beschikt hij over diverse veiligheidssystemen. In een gevaarlijke
situatie is een zo kort mogelijke remweg van levensbelang. De Brake Assist zorgt dat u dan maximaal in de
ankers gaat.

Een proefrit levert het overtuigende bewijs. Bel nu!

Aanbieder
Auto Keijzers
Sleutelbloemstraat 29
7322 AJ Apeldoorn

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


