Jeep Compass 140 PK MultiAir Night Eagle
2019 - Benzine - Handgeschakeld

€ 36.285,Autogegevens
Merk, model:

Jeep Compass

Uitvoering:

140 PK MultiAir Night ...

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

SUV

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1.330 kg

Motor:

1.368 cc, 140 pk (103 kW)

Kleur:

White (Wit)

Laksoort:

Basis/uni

Bekleding:

Half leder/stof

Garantie:

Fabrieksgarantie

Opties en accessoires
ABS, Airbags voor, Armsteun op bestuurdersstoel, Audiobediening op het stuur, Automatic climate control,
Bekerhouders, Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar, Boordcomputer, Buitenspiegels in carrosseriekleur,
Buitentemperatuurmeter, Bumpers in carrosseriekleur, Carkit, Centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening, Cruise Control, Dakrails, Deelbare achterbank (ongelijke delen), Derde remlicht,
Elektrisch bedienbare buitenspiegels, Elektrisch bedienbare ramen, Getint glas, Gordijn airbags voor,
Handgrepen in carrosseriekleur, Lederen stuurwiel, Lichtmetalen velgen (18"), Middenarmsteun voor,
Mistlampen voor, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Stuurbekrachtiging, Traction control, Zij airbags voor

Bijzonderheden
De nieuwe Jeep Compass, een SUV met exclusieve topklasse voor liefhebbers die voorop willen gaan.
Voel uzelf pionier en ontdek hoe traditie en innovatie kunnen samengaan in het jongste Jeep® model, dat
een nieuwe invulling geeft aan de iconische eigenschappen die het merk Jeep® zo legendarisch maken.
Volg zijn ranke, aerodynamische design en bekijk alle details, vanaf de verchroomde achterruitomlijsting
tot de legendarische zevensleufs grille en geniet van de schoonheid van de led-verlichtingen in de
koplampen en achterlichten.
De motorkap sticker is optioneel en niet meegenomen in de prijs.
Foto's met ●|||||||● zijn foto's van achteraf aan te brengen opties, zijn niet op de getoonde auto aanwezig
en is dan ook niet in de prijs meegenomen.

Aanbieder
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Mobility Group Haaker Amsterdam | Tel: 020 665 0050 | amsterdam@mgh.nl
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