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Jeep Compass 4Xe 240 PK S | Panorama | Pack
Winter | 19"
06/2023 - Hybride - Automaat

€ 55.265,-
Autogegevens

Merk, model: Jeep Compass

Uitvoering: 4Xe 240 PK S | Panoram...

BTW/marge: BTW

Carrosserie: SUV

Brandstof: Hybride

Transmissie: Automaat

Motor: 1.300 cc, 241 pk (177 kW)

Kleur: Blue Shade + Zwart dak...

Laksoort: Metallic

Bekleding: Leder

Garantie: Fabrieksgarantie

Opties en accessoires

Bijzonderheden
Let op: de gecommuniceerde verkoopprijs betreft een actieprijs met €2.000,- korting voor de particuliere
markt. Bent u een zakelijke koper? Informeer dan naar de zakelijke acties en mogelijkheden.

Deze Jeep Compass staat in bestelling en verwachten wij Q2 2023

Nu te koop bij Zeeuw, de Jeep Compass PHEV S. De auto is standaard voorzien van onder andere
Dual-zone Climate Control, 19" Lichtmetalen velgen, zwarte raamomlijsting, 10,1" touchscreen
infotainment met Apple Carplay/Android Auto, Adaptieve Cruise Control, Regensensor, Automatische
dimmende binnenspiegel, Navigatie Europa, Zwarte lederen bekleding, 8-voudig Elektrisch verstelbare
bestuurdersstoel, Handfree elektrische kofferklep, Adaptieve cruise control, Draadloos opladen van
smartphone, Lederen versnellingspook, Verkeersbordeninformatie en Keyless Entry.

Tevens is de auto voorzien van de onderstaande opties:
- Blue Shade metaallak met zwart dak
- Dual Pane Panoramadak, met elektrisch te openen voorpaneel
- Mode 3 cable
- Winter Pack Limited/S

Interesse in deze auto? Kom hem in het echt ervaren! Maak snel een afspraak om de auto te bekijken of
plan direct een proefrit. Wij staan voor je klaar en zijn bereikbaar via 010 - 202 05 61,
rotterdam@zeeuw.nl of neem contact met ons op via de contactmogelijkheden op deze pagina.
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Zeeuw Automotive is jouw partner in mobiliteit. Welkom bij Zeeuw Automotive.

Deze advertentie en de inhoud ervan is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Het is echter mogelijk
dat in de gehanteerde advertentietekst bepaalde opties en/of accessoires zijn vermeld welke niet op deze
specifieke auto aanwezig zijn. Er kunnen derhalve aan de advertentie geen rechten worden ontleend en
Zeeuw Automotive kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en volledigheid van de
verstrekte informatie.

Aanbieder
Zeeuw Automotive Rotterdam
Jacques Dutilhweg 443
3065 HJ Rotterdam

Tel: 010 202 0561
E-mail: info@zeeuw.nl


