Merk:Jaguar

Type:F-Pace P400e AWD S PHEV

Datum eerste registratie:28/04/2022

Kilometerstand:1650km

Vermogen:/404PK & 640Nm koppel

CO2-uitstoot:50gr WLTP

Brandstof:Benzine / Elektriciteit

Transmissie:Automaat

Kleur:Eiger grey

Interieur:Zwart leder

Gebruik:tweedehandsvoertuig

BTW:BTW inbegrepen

New Jaguar F-Pace P400e S ( Plug-in Hybrid ) afkomstig uit demo met slechts 1150KM op de teller en
Jaguar fabriekswaarborg tot 28/04/2027 of tot 150.000KM. Deze wagen voldoet aan de voorwaarden
van real hybride ( Co-uitstoot max. 50gr & batterijcapaciteit ten minste 0.5kwh / 100kg) = Fiscaal gunstig,
ook na 2022!
Extra opties: Eiger Grey metaalkleur, 19" velgen met 5 dubbele spaken gloss grey diamond turned,
zilverkleurige dakrails, verduisterde ruiten achteraan, verwarmbare 12 voudige elektrisch verstelbare
voorzetels met manueel in de hoogte verstelbare hoofdsteunen, zwarte hemelbekleding in morzine-stof,
Meridian audiosysteem van 400W met 13 luidsprekers, dodehoekmonitor met actieve stuurassistentie,
waarschuwing tegen aanrijding door achteropkomend verkeer, waarschuwing voor dwars
achteropkomend verkeer bij achteruitrijden, Adaptieve snelheidsregelaar met afstandsbewaring en
actieve stuurassistentie, handenvrije elektrisch bediende kofferklep, twee USB - laadaansluitingen in de
achterzijde van de middenconsole, sleutelloze ver- en ontgrendeling, activity key, secure tracker,
laadkabel voor stopcontact thuis.
Standaarduitrusting: elektrisch inklapbare buitenspiegels met instapverlichting en automatisch dimmend
aan bestuurderszijde, licht en regensensor, LED-achterlichten, bandendrukcontrolesysteem,
interieurverlichting, automatische airco met 2 zones, zonnekleppen met verlichte make-up spiegels, in
drie delen neerklapbare achterbank ( 40/20/40 ) met centrale armsteun, automatisch dimmende
achteruitkijkspiegel, configurable dynamics, adaptieve dynamics ophanging, open differentieel met
actieve motorkoppelverdeling, hellingstartassistentie, DAB+ radiotuner, 11.4" touchscreen, bluetoothstreaming, Apple carplay & Android auto, geconnecteerd Pivi Pro infortainmentsysteem incl. navigatie,
online pack, parkeersensoren voor + achter met camera achteraan, vermoedheidssensor,
verkeersbordherkenning met adaptieve snelheidsbegrenzer, rijstrookassistent,
noodstopassistentiesysteem, isofix- bevestigingspunten, universele laadkabel voor publieke laadpunten,

elektrisch bedienbare kofferklep, enz...
Fabriekswaarborg tot 28/04/2025 of tot 150.000KM
Betaalbare service in eigen werkplaats, wij hebben reeds meer dan 50 jaar Jaguar - Land Rover ervaring
en beschikken over de modernste apparatuur.
Prijs: 89810€ BTW inbegrepen.

Opgelet - Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele miscalculaties of fouten in de beschrijving van
deze advertentie.

