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Land Rover Discovery Sport
2.0 Si4 241pk 4WD Aut. HSE
Bouwjaar:

2015 (1 mei 2015)

Massa:

1.733 kg

Max trekgewicht:

2.000 kg

Tellerstand:

144.719 km

Bekleding:

Leder

Carrosserie:

SUV

Brandstof:

Benzine

Kenteken:

GD-806-R

Transmissie:

Automaat

Vermogen:

241 PK

€ 30.940,Exterieur
bi-xenon koplampen

Trekhaak elektrisch uitklapbaar

Achterspoiler

Buitenspiegels elektrisch inklapbaar

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Buitenspiegels in carrosseriekleur

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Dimlichten automatisch

Elektrisch bedienbare achterklep

Elektronische remkrachtverdeling

Grootlichtassistent

koplampreiniging

Lichtmetalen velgen 18"

Parkeersensor voor en achter

Verwarmde voorruit

xenon koplampen

Infotainment
Audio installatie

Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth

Multimedia-voorbereiding

Navigatiesysteem full map

Navigatiesysteem full map + hard disk

Spraakbediening

Stuurwiel multifunctioneel

Interieur
Voorstoelen verwarmd

Achterbank in delen neerklapbaar

Airco (automatisch)

Aluminium interieur afwerking

Armsteun achter

Armsteun voor

Binnenspiegel automatisch dimmend

Boordcomputer

Cruise control

Elektrische ramen voor en achter

Elektrisch verstelbare voorstoel(en)

Lederen bekleding

Lederen stuurwiel

Regensensor

Stuurbekrachtiging

Stuur verstelbaar

Milieu
Start/stop systeem

Veiligheid
Dodehoek detector

Achteruitrijcamera

Airbag(s) hoofd achter

Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) knie

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Alarmsysteem

Anti Blokkeer Systeem

Anti doorSlip Regeling

Bandenspanningscontrolesysteem

Brake Assist System

Elektronisch Stabiliteits Programma

Hill hold functie

Rijstrooksensor

Voetgangersairbag

Overige
Diﬀerentieel blokkering

LED mistlampen

Schakelmogelijkheid aan stuurwiel

Variabele stuuroverbrenging

Van uw nieuwe auto verlangt u rijplezier, maar ook optimaal comfort en veiligheid. Daarom is de Land Rover Discovery Sport de auto die u zoekt.
De krachtige motor geeft deze Land Rover uitstekende prestaties. De lederen bekleding benadrukt de luxe uitstraling van deze auto.
Stoelverwarming hoort ook bij de uitrusting van deze auto. De elektrisch bedienbare achterklep opent met een druk op de knop. De
gasontladingslampen van de xenonverlichting zorgen voor een krachtige en heldere lichtbundel. Ook 18 inch lichtmetalen velgen, elektrisch
bediende ramen, elektrisch inklapbare buitenspiegels en in delen neerklapbare achterbank horen tot de voorzieningen op deze auto.
Het audio-installatiesysteem en het navigatiesysteem met harde schijf bedient u veilig met knoppen op het stuurwiel of met gesproken
commando’s. U verwacht natuurlijk automatische airconditioning in deze auto, en die is er dan ook. De elektronische systemen in deze Land
Rover helpen u actief om comfortabeler te rijden. Een automatisch inschakelbare verlichting en een regensensor houden de omstandigheden
onderweg in de gaten. U bedient de cruise control eenvoudig zonder uw handen van het stuur te halen. Een technisch en comfortvergrotend
hoogstandje is de elektrisch inklapbare trekhaak. Ook sportstuur met schakelpaddels, automatisch dimmende binnenspiegel, boordcomputer en
centrale deurvergrendeling met afstandsbediening zijn aan boord.
Pragmatisch en veilig als deze auto is, beschikt hij over diverse veiligheidssystemen. In een noodsituatie telt elke meter. Het brake assist systeem
van deze auto zorgt ervoor dat uw remweg korter wordt. Op een helling houdt hill hold control de handrem vast totdat u weer gas geeft. Wanneer
u per ongeluk over de wegmarkering rijdt, geeft lane assist een waarschuwingssignaal.

