Merk:Land Rover

Type:Range Rover Velar 2.0D 240PK S AWD

Datum eerste registratie:07-03-2019

Kilometerstand:27000km

Vermogen:/240PK

CO2-uitstoot:165gr

Brandstof:Diesel

Transmissie:Automaat

Kleur:Santorini Black

Interieur:Zwart leder

Gebruik:tweedehandsvoertuig

BTW:BTW inbegrepen

Range Rover Velar 2.0D met de comfortabele en stille 240PK motor. Deze wagen heeft tal van extra
opties en geniet nog Land Rover fabriekswaarborg tot 07/03/2022 of tot 100.000KM!
Extra opties: Santorini black metaalkleur, panoramisch schuifdak met elektrisch bedienbaar
zonnegordijn, zwarte dakrails, led-mistlampen vooraan, premium exteriur pack ( middelste lijst in narvik
black, onderste blade in atlas, afwerking onder in narvik black, afwerking pinstripe in narvik black,
onderkant voorbumper in narvik black, onderkant achterbumper in narvik black, omlijsting
bodembescherming in bumpers in indus silver, tussenstuk bodembescherming in bumpers in corris grey),
14 voudig elektrisch verstelbare verwarmbare voorzetels met geheugenfunctie aan bestuurderskant,
hemelbekleding in ebony ( zwarte) afwerking, verwarmbaar stuurwiel, drive pack ( dodehoekmonitor met
actieve assistentie, adaptieve cruise control, high speed emergency braking ) , ruimtebesparend stalen
reservewiel , interieurtapijten voor + achter, hendels voor het neerklappen van de achterbank vanuit de
bagageruimte, 2 USB laadstations achteraan en één extra 12v stekker, In control secure ( sattelietalarm
), volledig digitaal instrumentenbord, dodehoekmonitor met actieve assistentie.
Standaarduitrusting: elektrisch inklapbare verwarmbare automatisch dimmende buitenspiegels met
naderingsverlichting, licht en regensensor, elektrisch bedienbare kofferklep, parkeersensoren voor +
achter met camera achteraan, autonome noodstopfunctie, automatische versnellingsbak, terrain
response met dynamic modus, bandendrukcontrolesysteem, roestvrijstalen deurdrempelplaten vooraan,
touch pro duo aanraakscherm, roestvrijstalen kofferdrempelplaat, automatisch dimmende binnenspiegel,
in drie delen neerklapbare achterbank, digitale radio-ontvanger, pro services en wifi hotspot, bluetooth
telefoonverbinding, snelheidsregelaar en snelheidsbegrenzer, in control touch pro navigatiesysteem,
keyless entry, slaperigheidswaarschuwing, verkeersbordherkenning en adaptieve snelheidsbegrenzer,
actieve rijstrookassistent, elektrisch bedienbare kindersloten, geavanceerde noodremhulp, enz...

Fabriekswaarborg tot 7-03-2022 of tot 100.000KM
Betaalbare service in eigen werkplaats, wij hebben reeds meer dan 50 jaar Jaguar - Land Rover ervaring
en beschikken over de modernste apparatuur.
Nieuwprijs: 78839€
Onze prijs: 61900€ BTW incl.

