SsangYong Korando E-Motion Platinum 2WD
Navigatie Stoelverwarming AdaptiveCruise
1500kg.Trekgewich
2022 - Elektrisch - Automaat

€ 42.990,Autogegevens
Merk, model:

SsangYong Korando

Uitvoering:

E-Motion Platinum 2WD ...

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

SUV

Brandstof:

Elektrisch

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1.765 kg

Motor:

190 pk (140 kW)

Kleur:

Overig

Laksoort:

Basis/uni

Bekleding:

Half leder/stof

Garantie:

Fabrieksgarantie

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Boordcomputer,
Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lichtmetalen velgen,
Navigatiesysteem, Parkeersensor

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 360 Nm
Aandrijving
Actieradius: 339 km
Asconfiguratie
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Prestaties
Topsnelheid: 156 km/u
Accu
Accu: 56 kWh, Type lithium-ion
Accu laden: Type 2, 3-fasen, 6.6 kW, 42 km actieradius per uur, compleet vol in 8 uur en 28 minuten
Accu snelladen: Combined Charging System, 317 km actieradius per uur, compleet vol in 0 uur en 33
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minuten
Verbruik
Elektriciteitsverbruik op de snelweg: 16,8 kWh/100km
Staat
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen
Garantie
Fabrieksgarantie: 84 maanden
Overige informatie
Laadtijd normaal stopcontact: 15:33
Laadtijd aan krachtstroom aansluiting 3 fase: 02:33
Snellaadvermogen: 80 kW
Bruikbare accucapaciteit: 53.2 kWh
Ingeschatte actieradius: 254 km
Ingeschat verbruik: 20.92 kWh/100km
Actieradius praktijk zomer: 252 km
Actieradius praktijk winter: 217 km
Verbruik praktijk zomer: 20.59 kWh/100km
Verbruik praktijk winter: 24.68 kWh/100km
SsangYong heeft de auto opnieuw uitgevonden. De volledig elektrische SsangYong Korando E-Motion is
duurzaam, maar biedt tegelijk veel rijcomfort en geweldige prestaties. Met zijn moderne accutechniek
levert deze auto uitstekende prestaties, met een rijbereik dat genoeg is voor alle gewone ritten. En met een
eigen laadpunt kunt u de accu's opladen terwijl u slaapt. Deze nieuwe auto is nu uit voorraad leverbaar. De
krachtige motor geeft deze SsangYong uitstekende prestaties. Op koude en donkere dagen zijn de
verwarmbare voorstoelen een uitkomst. Als u de stuurverwarming inschakelt, geniet u van weldadige
warmte voor uw handen en vingers. Bij de zeer complete uitrusting van deze auto behoren ook 17 inch
lichtmetalen velgen, aluminium dakrailing, extra getint glas, elektrisch bedienbare ramen achter, elektrisch
verstelde en verwarmde buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank.
Het audiosysteem met dab-ontvangst en het full map navigatiesysteem bedient u veilig met knoppen op
het stuur. Is uw smartphone geschikt voor snoerloos opladen? Dan zorgt de draadloze oplaadmogelijkheid
voor telefoons weer voor een volle accu zonder snoeren en stekkers. Met de automatische airconditioning
selecteert u de gewenste temperatuur. Het systeem doet de rest. De automatisch inschakelbare verlichting
en regensensor zorgen dat onderweg automatisch de verlichting en de ruitenwissers worden ingeschakeld.
De adaptive cruise control helpt u tijdens elke rit om afstand te houden van uw voorliggers en dankzij de
parkeersensoren achter kunt u met een gerust hart in de kleinste gaatjes inparkeren. Daarmee nemen ze u
veel werk uit handen. Met de elektronische sleutel in uw zak en met één druk op de knop start u de auto.
Dat is keyless start!
Geavanceerde technische systemen houden tijdens elke rit het verkeer in de gaten en reageren op
potentieel gevaarlijke situaties. In een noodsituatie waarschuwt forward collision warning bij een dreigende
aanrijding met een voorligger. Een belangrijk veiligheidssysteem in deze auto is de
vermoeidheidsherkenning, die u een duidelijk signaal geeft wanneer u achter het stuur in slaap dreigt te
vallen. Het Lane-keeping systeem let constant op en waarschuwt of corrigeert als u onoplettend over de
lijnen van de rijstrook gaat.
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Wij leveren deze nieuwe auto met volledige fabrieksgarantie. Maak nu snel een afspraak om deze auto te
bekijken.
= Bedrijfsinformatie =
De door ons genoemde communicatieadviesprijzen zijn inclusief onvermijdbare kosten nodig voor levering
van de auto. Optionele pakketten of uitrusting zijn altijd de keuze van de consument en kunnen
desgewenst tegen meerprijs geleverd worden.
Bij Autobedrijf Boks heeft u keuze uit meer dan 250 occasions. Heeft u een auto in te ruilen? Ga dan naar
onze website: http://www.autobedrijfboks/occasions en vindt uw nieuwe auto. Binnen 1 werkdag krijgt u
een offerte op maat.
Heeft u een eigen bedrijf? Weleens over financial lease nagedacht? Voor meer informatie hierover ga naar
http://www.financialleaseapeldoorn.nl Ook voor ZZP zeer aantrekkelijke tarieven en acceptatie
voorwaarden.

Aanbieder
Autobedrijf Boks
Laan van de Dierenriem 51
7324 AB Apeldoorn
Tel: 055 360 3050
E-mail: info@autobedrijfboks.nl
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