Land Rover Range Rover 3.0 TDV6
Autobiography Black Panoramadak 360 Camera
Stoelverw.
03/2015 - Diesel - Automaat

€ 54.900,Autogegevens
Merk, model:

Land Rover Range Rover

Uitvoering:

3.0 TDV6 Autobiography...

Kilometerstand: 171.374 km
Bouwjaar:

03/2015

BTW/marge:

Marge

Carrosserie:

SUV

Brandstof:

Diesel

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

2.160 kg

Motor:

2.993 cc, 258 pk (190 kW)

Kleur:

Donker grijs

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Leder

Garantie:

Garantie

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

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 600 Nm
Aandrijving: Vierwielaandrijving
Tankinhoud: 85 liter
Acceleratie (0-100): 7,9 s
Topsnelheid: 210 km/u
Milieu
Energielabel: F
Staat
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Auto Keijzers | Tel: 055 357 4370 | sales@autokeijzers.nl

Aantal sleutels: 2
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 666 - € 715 per kwartaal
Leaseprijs: € 549 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
In het moderne verkeer hebt u achter het stuur van de Land Rover Range Rover altijd de controle. Deze
auto komt uit 2015. De aandrijving komt voor rekening van een dieselmotor en een automatische
transmissie. Met het lederen interieur ervaart u direct het gevoel van luxe en comfort. Dankzij de
elektrische stoelbediening is het gemakkelijk om de optimale zitpositie te vinden. Een handige voorziening
op deze auto is de elektrische achterklep die u op afstand kunt openen. Een handige en comfortabele
voorziening van deze auto is het elektrisch bedienbare cabriodak. Geen gekleum meer in de koude dagen.
Het verwarmd stuurwiel voelt als een weldaad na het ijskrabben. De gasontladingslampen van de
xenonverlichting zorgen voor een krachtige en heldere lichtbundel. Ook 20 inch lichtmetalen velgen,
verwarmde ruitensproeiers, elektrisch bediende ramen, elektrisch bediende, verwarmde en inklapbare
buitenspiegels, led-dagrijverlichting en elektrisch verstelbare achterbank zijn aan boord.
Onder alle omstandigheden een volmaakt geluid onderweg: het high performance audiosysteem zorgt
ervoor. Dankzij de spraaksturing bedient u verschillende functies zonder uw handen van het stuur te halen.
Nooit meer de weg zoeken en ontspannen arriveren bij uw reisdoel. Met het navigatiesysteem met harde
schijf zit u veilig en ontspannen in de auto. Met electronic climate control hoeft u alleen de gewenste
temperatuur in te stellen. Het systeem doet de rest. Superstrak parkeren wordt een eitje dankzij de
parkeersensoren. Deze Land Rover is bovendien voorzien van cruise control. Dus comfortabel en zuinig
rijden verzekerd!
Pragmatisch en veilig als deze auto is, beschikt hij over diverse veiligheidssystemen. Hill hold control
voorkomt dat de auto achteruit rolt op een helling. Het systeem werkt als een automatische handrem die
in- en uitschakelt als u dat wenst.
Wij leveren deze auto met het tellerrapport van Nationale Autopas. Uiteraard is een proefrit altijd mogelijk.
Bel onze verkoper voor een afspraak!

Aanbieder
Auto Keijzers
Sleutelbloemstraat 29
7322 AJ Apeldoorn
Tel: 055 357 4370
E-mail: sales@autokeijzers.nl

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Auto Keijzers | Tel: 055 357 4370 | sales@autokeijzers.nl

