Merk:Land Rover

Type:Defender 110 D240 S 7 zitplaatsen

Datum eerste registratie:25-05-2020

Kilometerstand:1900km

Vermogen:/240PK

CO2-uitstoot:199gr

Brandstof:Diesel

Transmissie:Automaat

Kleur:Indus Silver

Interieur:Zwart leder

Gebruik:tweedehandsvoertuig

BTW:BTW inbegrepen

Defender 110 D240 S 7 zitplaatsen met slechts 1900KM afkomstig uit demo! Deze Defender is zeer goed
uitgerust en geniet fabriekswaarborg tot 25/05/2023 of tot 100.000KM
Extra opties: Metaalkleur Indus silver; black design pack ( opschrift op motorkap in Narvik black,
radiatorrooster in Narvik black, sierlijsten in Narvik black ), driver assist pack ( adaptieve
snelheidsregelaar , dodehoekmonitor met actieve stuurassistentie, waarschuwingssysteem voor veilig
uitstappen van de wagen, waarschuwingssyteem bij aanrijding achteraan, waarschuwingssysteem voor
achteropkomend verkeer bij achteruitrijden ), cold climate pack ( verwarmbare voorruit, verwarmbare
hogedruk ruitensproeiers, koplampsproeiers, verwarmbaar stuurwiel), all terrain progress control, terrain
response 2, panoramisch schuifdak met elektrisch zonnegordijn, koelvak in de middenconsole vooraan,
binnenspiegel met clearsight smart view technologie, premium sfeerverlichting binnenin, Meridian audio
400watt met 11 luidsprekers en subwoofer, draadloos opladen van smartphones, dak in zwarte
kontrastkleur, zwarte dakrails, 19" velgen met 6 dubbele spaken in gloss black, 12 voudig verstelbare en
verwarmbare voorzetels, 60/40 neerklapbare achterbank met skiluik, 7 zitplaatsen, verduisterde ruiten
achteraan, afneembare trekhaak, klimaatregeling met 3 zones, vloermatten, ionisatie van interieurlucht,
luchtkwaliteitssensor.
standaarduitrusting: 4WD met hoge en lage gearing, elektronisch gestuurde luchtvering, adaptieve
dynamics ophangingsysteem, achttrapsautomaat, low traction launch, automatisch inklapbare en
verwarmbare buitenspiegels met automatisch dimmende functie, LED-achterlichten, noodstopassistentie,
zijdelinkse ruiten in dakrand, automatische grootlichten, uitstapverlichting, licht en regensensor,
zijwaartse opende kofferklep, volwaardig stalen reservewiel, bandendrukcontrolesysteem, automatisch
airco met 2 zones, duurzame rubbere tapijten voor en achter, 3D surround camera, snelheidsregelaar en
snelheidsbegrenzer, vermoeidheidssensor, verkeersbordherkenning met adaptieve snelheidsbegrenzer,
actieve rijstrookassistent, doorwaaddieptesensoren, 360° parkeerhulpsysteem, automatisch dimmende

achteruitkijkspiegel, connected navigation pro, 10" touchscreen, DAB+ radio - ontvangst, virtueel
instrumentenpaneel, 12v - aansluiting in bagageruimte, stabiliteitsvrijwaring bij slepen.
Fabriekswaarborg tot 25-05-2023 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: 82213€
Onze prijs: 76250€ BTW incl.

