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Land Rover Range Rover Velar 2.0 I4 Turbo 240
PK AWD R-Dynamic | PANO
09/2017 - Diesel - Automaat

€ 46.500,-
Autogegevens

Merk, model: Land Rover Range Rover Velar

Uitvoering: 2.0 I4 Turbo 240 PK AW...

Kenteken: R-439-DG

Kilometerstand: 94.306 km

Bouwjaar: 09/2017

BTW/marge: BTW

Carrosserie: SUV

Brandstof: Diesel

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.811 kg

Motor: 1.999 cc, 241 pk (177 kW)

Kleur: Silcon Silver (grijs)

Laksoort: Metallic

Bekleding: Leder

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Audiosysteem, Automatic climate control,
Boordcomputer, Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen,
Lederen bekleding, Lichtmetalen velgen, Metallic lak, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 500 Nm
Aandrijving: Vierwielaandrijving
Tankinhoud: 60 liter
Acceleratie (0-100): 7,3 s
Topsnelheid: 217 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 7,2 l/100km (1 op 13,9)
Brandstofverbruik op de snelweg: 5,1 l/100km (1 op 19,6)
Energielabel: D

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 523 - € 560 per kwartaal
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Leaseprijs: € 660 p/m (financial lease, informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden)

Garantie
Garantielabel: Autotrust garantie (6 maanden)

Prijs incl. verkooppakket III (BOVAG-garantie) is € 48.995,-.

Het is een mooie auto, deze Land Rover Range Rover Velar uit 2017, en hij heeft 94306 kilometer gelopen.
De onderhoudsgeschiedenis is bekend. Deze diesel heeft een automatische transmissie. Mooi hoe luxe en
gemak hier samengaan. Een fraai lederen interieur en een elektrisch bedienbare achterklep. Zit u goed? De
stoelen zijn eenvoudig instelbaar dankzij de elektrische bediening met geheugen. Ook 19 inch lichtmetalen
velgen, instelbare schokdempers, adaptief dempingsysteem, trailer assistent, donker getint glas achter,
led-achterlichten, metallic lak, elektrisch bedienbare ramen achter, elektrisch inklapbare buitenspiegels,
led-dagrijverlichting en elektrisch verstelbare achterbank horen tot de voorzieningen op deze auto.

Met de audiobediening op het stuur bedient u het audiosysteem zonder uw ogen van de weg te halen.
Beste route, verwachte aankomsttijd: uw eigen full map navigatiesysteem vertelt u alles! Muziek vanaf uw
telefoon draadloos afspelen via de autoradio? Met connected drive services heeft u altijd uw favoriete
muziek bij de hand. Met de electronic climate control selecteert u de gewenste temperatuur. Het systeem
doet de rest. Overzichtelijk en veilig parkeren met de achteruitrijcamera. Overal en altijd. Achter het stuur
van deze Land Rover bent u niet alleen. De auto kijkt als het ware met u mee tijdens de rit. De regensensor
schakelt de ruitenwissers in als het nodig is en de automatisch inschakelbare verlichting doet de lichten
voor u aan. Aan boord van deze Land Rover Range Rover Velar is een achteropkomend verkeer
waarschuwing voor extra veiligheid. Natuurlijk is er ook cruise control aan boord, waarmee u meer
ontspannen en zuiniger rijdt. Ook sportstuur met schakelpaddels, automatisch dimmende buitenspiegels,
boordcomputer en bagage afdekhoes horen tot de voorzieningen op deze auto.

Pragmatisch en veilig als deze auto is, beschikt hij over diverse veiligheidssystemen. Wanneer u per
ongeluk over de wegmarkering rijdt, geeft lane assist een waarschuwingssignaal.

Lijkt deze Land Rover u wat? Neem dan nu contact op voor een afspraak of een proefrit!

= Bedrijfsinformatie =

Stuur de foto's van uw inruilauto naar ons WhatsApp nummer 06-22055070 (alleen WhatsApp).

Kijk op www.vanrijswijkautos.nl voor een volledige omschrijving + 360 graden foto's of download onze
APP!

Wij zijn een BOVAG autobedrijf en leveren uitsluitend auto's van dealerkwaliteit. Onze auto's zijn voorzien
van een onderhoudshistorie zodat alles is te verifiëren.

Voor Financial Lease en financiering, www.vra-lease.nl.

Bovenstaande informatie is met zorg opgesteld, maar daaraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Type-, zet- en spelfouten zijn dan ook voorbehouden.

Aanbieder
Autobedrijf A. van Rijswijk
Zoutendijk 2
4264 KH Veen
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Tel: 0416 319 900
E-mail: verkoop@vanrijswijkautos.nl


