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Land Rover Range Rover 4.4 SDV8 Vogue
Standkachel 360 Standkachel leer Memory
Rondom zicht camera Navig
04/2019 - Diesel - Automaat

€ 84.900,-
Autogegevens

Merk, model: Land Rover Range Rover

Uitvoering: 4.4 SDV8 Vogue Standka...

Kenteken: N-173-DF

Kilometerstand: 139.977 km

Bouwjaar: 04/2019

BTW/marge: Marge

Carrosserie: SUV

Brandstof: Diesel

Transmissie: Automaat

Gewicht: 2.570 kg

Motor: 4.367 cc, 340 pk (250 kW)

Kleur: Donker grijs

Laksoort: Metallic

Bekleding: Leder

Garantie: Garantie

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

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 740 Nm
Aandrijving: Vierwielaandrijving
Tankinhoud: 86 liter
Acceleratie (0-100): 7,5 s
Topsnelheid: 217 km/u

Milieu
Energielabel: G

Staat
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Aantal sleutels: 2

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 809 - € 871 per kwartaal
Leaseprijs: € 849 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

Alle technologie in de Land Rover Range Rover is er op gericht om uw rit veilig en gemakkelijk te laten
verlopen. In deze SUV vindt u een achtcilinder dieselmotor en een automatische transmissie. Een lederen
interieur: een toonbeeld van luxe en comfort. En wat dacht u van de elektrisch bedienbare achterklep? In-
en uitladen gaat haast vanzelf! U past de stoelen moeiteloos aan, ze zijn elektrisch in te stellen en hebben
bovendien een geheugen. Wat betreft gelijkmatigheid levert deze auto een topervaring. De luchtvering is
echt een plus in comfort en veiligheid. En de comfortstoelen maken het helemaal af! Bij deze Land Rover
Range Rover is aan alles gedacht, tot en met een verwarmd stuurwiel aan toe. Deze Land Rover Range
Rover heeft eigenlijk alles, zelfs een verwarmde achterbank. Ook 20 inch lichtmetalen velgen, adaptief
dempingsysteem, geluidsisolerende ramen, led-achterlichten, verstelbare lendensteunen, elektrisch
bediende ramen, elektrisch inklapbare buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare
achterbank zijn aan boord.

U kunt het audio-installatiesysteem en het full map navigatiesysteem bedienen met de knoppen op het
stuur of zelfs met uw stem. Nooit meer te warm of te koud. De electronic climate control zorgt altijd voor
de temperatuur die u kiest. 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. De regensensor zet de ruitenwissers aan zonder dat u eraan hoeft te
denken. En dan zijn er ook nog parkeersensoren voor en achter die u helpen om veilig en schadevrij in te
parkeren. Ook over uw schouder ziet u onderweg niet alles wat er aan de achterzijde gebeurt. Daarom
heeft deze Land Rover Range Rover een achteropkomend verkeer waarschuwing. U bedient de cruise
control eenvoudig zonder uw handen van het stuur te halen. De elektrisch inklapbare trekhaak maakt een
einde aan ingewikkelde handelingen.

Elektronische veiligheidsvoorzieningen helpen u onderweg om de situatie op de weg te beoordelen. Deze
systemen waarschuwen u als er een riskante situatie ontstaat, en kunnen in bepaalde gevallen ook zelf
ingrijpen. Om de veiligheid extra te vergroten, heeft deze Land Rover Range Rover Brake Assist. In een
noodsituatie treedt dit hulpremsysteem in werking wanneer extra remkracht nodig is. Deze Land Rover
Range Rover heeft als mooie veiligheidsoptie de lane assist die u binnen de lijnen op de weg houdt.

Maak een afspraak voor een proefrit en ervaar het cabrio-gevoel zelf!

Aanbieder
Auto Keijzers
Sleutelbloemstraat 29
7322 AJ Apeldoorn

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


