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Jaguar F-Type P450 RWD R-Dynamic | 5.0 V8 |
Direct leverbaar | Panoramadak |
2023 - Benzine - Automaat

€ 156.900,-
Autogegevens

Merk, model: Jaguar F-Type

Uitvoering: P450 RWD R-Dynamic | 5...

BTW/marge: BTW

Carrosserie: onbekend

Brandstof: Benzine

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.735 kg

Motor: 5.000 cc, 451 pk (332 kW)

Kleur: Eiger Grey (grijs)

Laksoort: Metallic

Bekleding: Leder

Garantie: BOVAG

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Automatic climate
control, Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control,
Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel, Lederen bekleding, Lichtmetalen velgen, Metallic lak,
Navigatiesysteem, Parkeersensor, Sportstoelen, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 580 Nm
Transmissie: 8 versnellingen, Automaat
Tankinhoud: 70 liter
Aandrijving: Achterwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 4,6 s
Topsnelheid: 285 km/u

Milieu
Energielabel: G

Staat
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)
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Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen

Het exterieur: uiterst sportief en buitengewoon tijdloos. De kleur Eiger Grey met alle zwarte accenten, de
20 inch wielen en uiteraard de rode remklauwen, bij elkaar een ultieme benadrukking van de sportiviteit
van deze Jaguar F-Type Coupé. Een waanzinnige uitstraling, die dankzij het oogstrelende lijnenspel altijd
mooi blijft. De Jaguar F-Type bevind zich in een zeer select en exclusief gezelschap van sportauto's die echt
tijdloos te noemen zijn.

Het interieur: zeer sportief met een vleugje klassiek. De Performance stoelen grijpen je vast, ongeacht hoe
hard je door de bocht gaat. De cockpit is een waanzinnig samenspel van mooie materialen, sportieve
elementen en bijzondere details. En dan de kleur van het leder, Vintage Tan, is naast buitengewoon fraai
ook een verwijzing naar de uitzonderlijke heritage van het merk Jaguar.

De motor: een juweel en genot voor het gehoor. De motor spreekt voor zich, luister maar eens wanneer hij
gestart wordt. Zo worden ze over een tijd niet meer gemaakt. Een ongelooflijke kracht, een
indrukwekkende acceleratie, een fantastische beleving. Deze supercharged 5 liter V8 heeft alle
instrumenten in huis om iedere rit tot een ultiem geluksmoment te verheffen. Uniek in zijn soort.

Helemaal nieuw, klaar om van te genieten. Gun uzelf de kans om te genieten van een van de laatsten in
zijn soort. De Jaguar F-Type Coupé.

= Bedrijfsinformatie =

Wat ons betreft, ligt kwaliteit verankerd in de betrokkenheid van deskundige en ervaren vakmensen.
Toewijding en vakmanschap waarborgen onze optimale dienstverlening, afgestemd op de wensen van onze
klanten. Dát is het fundament voor de goede naam die De Reefhorst heeft opgebouwd en wij bouwen daar
graag aan verder als officiële Jaguar en Land Rover dealer.

Aanbieder
De Reefhorst
Hasker Utgongen 12
8465 SJ Oudehaske

Tel: 0513 413 020
E-mail: info@reefhorst.nl


