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Land Rover Range Rover Sport
3.0 TDV6 HSE Dynamic
Bouwjaar:

2014 (20 juni 2014)

Massa:

2.083 kg

Max trekgewicht:

3.500 kg

Tellerstand:

199.838 km

Bekleding:

Leder

Carrosserie:

SUV

Brandstof:

Diesel

Kenteken:

1-TZT-84

Transmissie:

Automaat

Vermogen:

258 PK

€ 34.850,Exterieur
bi-xenon koplampen

Elektrisch glazen panorama-dak

Lichtmetalen velgen 21"

Trekhaak elektrisch uitklapbaar

Buitenspiegels elektr. met geheugen

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Dimlichten automatisch en regensensor

Elektrisch bedienbare achterklep

Elektronisch Sper Diﬀerentieel

koplampreiniging

mistlampen voor

Parkeersensor achter

Parkeersensor voor

Verwarmde voorruit

Infotainment
Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth

Multimedia-voorbereiding

Navigatiesysteem full map + hard disk

Radio-cd/mp3 speler

Spraakbediening

Interieur
Achterbank verwarmd

Achterbank verwarmd

Stuurwiel verwarmd

Voorstoelen verwarmd

Voorstoelen verwarmd

Achterbank in delen neerklapbaar

Airco (automatisch)

Aluminium interieur afwerking

Armsteun voor

Binnenspiegel automatisch dimmend

Cruise control

Elektrische ramen voor en achter

Elektrisch verstelbare stuurkolom

Elektrisch verstelbare voorstoel(en)

Luxe lederen bekleding

Multifunctioneel lederen stuurwiel

Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk

Milieu
Start/stop systeem

Veiligheid
Achteruitrijcamera

Airbag(s) hoofd achter

Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Alarmsysteem

Anti Blokkeer Systeem

Anti doorSlip Regeling

Bandenspanningscontrolesysteem

Brake Assist System

Dodehoek detector

Elektronisch Stabiliteits Programma

Overige
buitensp.elektr.verstel -verwarmb.+inklapbaar

Cold Climate Pack

Geluidsisolerend glas

Luchtvering en automatische niveauregeling

Schakelmogelijkheid aan stuurwiel

Variabele stuuroverbrenging

Nederlandse auto met geldige apk tm 20-01-2023, volledig dealeronderhouden en de distributieriem is bij 173.198 kilometer reeds vervangen.
Het is de vormgeving van deze auto die stijl en klasse uitstraalt. Het interieur biedt volop ruimte voor u en uw passagiers en de uitgekiende
techniek zorgt steeds voor een comfortabele rit. Deze goed onderhouden auto is van de eerste eigenaar. De aandrijving wordt verzorgd door een
zescilinder dieselmotor en een automatische transmissie. Het lederen interieur springt meteen in het oog; maar wat dacht u van het
ultragemakkelijke elektrisch bediende glazen panorama dak en de elektrisch bedienbare achterklep? Koude start? Niet met de verwarmbare
voorstoelen! Deze Land Rover Range Rover Sport heeft een verwarmd stuurwiel. Nooit meer koude handen onderweg. Op gure dagen is het ook
achterin heerlijk bijkomen op de verwarmde achterbank. In het donker zorgt de xenonverlichting voor een goed zicht op de weg. Verder is de
Land Rover uitgerust met: 21 inch lichtmetalen velgen, geluidsisolerende ramen, elektrisch bediende ramen, elektrisch bediende, verwarmde en
inklapbare buitenspiegels en in delen neerklapbare achterbank.
De bediening van het audiosysteem en het navigatiesysteem met harde schijf gebeurt met knoppen op het stuur en als u wilt zelfs met uw stem.
Met automatische airconditioning hoeft u alleen de gewenste temperatuur in te stellen. Het systeem doet de rest. De parkeersensoren
waarschuwen wanneer u te krap inparkeert of dat ene paaltje niet hebt gezien. Relaxt rijden is meegeleverd in de vorm van cruise control. De
elektrisch inklapbare trekhaak is dé remedie tegen vuile handen. En blauwe schenen.
De nieuwste veiligheidssystemen komen in deze Land Rover Range Rover Sport samen. Een kortere remweg verkleint de kans op een aanrijding.
Brake assist helpt actief mee tijdens een noodstop.
Om te bevestigen dat de kilometerstand van deze auto klopt, krijgt u er ook het tellerrapport van Nationale Autopas bij. Natuurlijk willen we deze
auto graag aan u demonstreren, maar waarom zou u nog langer wachten? Als u hem nu bestelt, bezorgen wij deze prachtige Land Rover Range
Rover Sport binnenkort bij u thuis.

