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Land Rover Range Rover Evoque
2.2 TD4 4WD Automaat Dynamic I Panoramadak I
Bouwjaar:

2013 (15 juli 2013)

Massa:

1.650 kg

Max trekgewicht:

1.800 kg

Tellerstand:

162.338 km

Bekleding:

Leder

Carrosserie:

SUV

Brandstof:

Diesel

Kenteken:

SX-921-K

Transmissie:

Automaat

Vermogen:

150 PK

€ 22.700,Exterieur
bi-xenon koplampen

Elektrisch bedienbare achterklep

Lichtmetalen velgen 19"

Achterspoiler

Achteruitrij camera

Buitenspiegels elektr. met geheugen

Buitenspiegels elektrisch inklapbaar

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Dimlichten automatisch

Elektronische remkrachtverdeling

Handgrepen in carosseriekleur

Keyless entry

koplampreiniging

LED koplampen adaptief

mistlampen voor

Parkeersensor achter

Parkeersensor voor

Ruitensproeiers verwarmbaar

Verwarmde voorruit

Xenon verlichting

Infotainment
Audio-navigatie full map + hard disk

Audioinstallatie met cd-speler

Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth

Multimedia-voorbereiding

Spraakbediening

Stuurwiel multifunctioneel

Interieur
Airco (automatisch)

Cruise control

Lederen bekleding

Boordcomputer

Elektrische ramen voor en achter

Elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen

Elektrisch verstelbare voorstoel(en)

Lederen interieurdelen

Lederen stuurwiel en versnellingspook

Luxe lederen interieur

Regensensor

Sportstoelen

Stuurwiel verwarmd

Voorstoelen verwarmd

Voorstoelen verwarmd

Veiligheid
Alarmsysteem

4x4

Achteruitrijcamera

Airbag(s) hoofd achter

Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) knie

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Anti Blokkeer Systeem

Anti doorSlip Regeling

Elektronisch Stabiliteits Programma

Hill hold functie

Overige
Cold Climate Pack

Plus Pack

Tech Pack

Xenon koplampen

Bluetooth

Koplampsproeiers

Regensensor voor ruitenwissers

Schakelmogelijkheid aan stuurwiel

Schakelpaddles aan stuurwiel

Schemersensor voor koplampen

USB-aansluiting

Deze bijzonder sportieve en vooral zeer complete Landrover Evoque 2.2. TD4 4×4 Automaat is keurig en volgens schema onderhouden en
voorzien van o.a. 19 inch. Lichtmetalen Velgen, Zwarte Dakhemel, Panoramadak, Elektrische Achterklep, Zwart Lederen Sportstoelen, Full Map
Navigatiesysteem, Stoelgeheugen, LED Verlichting, Multifunctioneel Stuurwiel, Etc..In 2019 heeft VDM Cars te Enschede de auto voorzien van een
prachtige en exclusieve wrap.
Met zijn ruimte en zijn prestaties is dit de auto die bij u past. Deze Land Rover Range Rover Evoque heeft 162.338 kilometer gelopen. De
aandrijving komt voor rekening van een dieselmotor en een automatische transmissie. Wat de weg ook doet, deze 4×4 heeft elke ondergrond
stevig te pakken dankzij de vierwielaandrijving. De hoogwaardige, lederen bekleding benadrukt de kwaliteit van deze Land Rover. Dankzij de
elektrische stoelbediening is het gemakkelijk om de optimale zitpositie te vinden. Een prettige optie is de keyless entry, die ervoor zorgt dat de
Land Rover Range Rover Evoque automatisch van het slot gaat als u dichtbij komt. Natuurlijk kunt u zonder. Maar waarom? Lekker toch, zo′n
verwarmd stuurwiel? In het donker zorgt de xenonverlichting voor een goed zicht op de weg. U wordt in deze auto ook getrakteerd op 19 inch
lichtmetalen velgen, verwarmde ruitensproeiers, elektrisch bediende ramen en elektrisch inklapbare buitenspiegels.
U bedient het navigatiesysteem met harde schijf en het audio-installatiesysteem via knoppen op het stuur, of zelfs met uw stem. Zo kunt u steeds
uw aandacht gericht houden op de weg. U verwacht natuurlijk automatische airconditioning in deze auto, en die is er dan ook. Het drukke verkeer
eist onderweg al uw aandacht op. Daarom is het goed dat deze Land Rover is voorzien van diverse systemen die u assisteren tijdens de rit. Een
automatisch inschakelbare verlichting neemt het waar als het donker wordt of gaat schemeren, en schakelt dan automatisch de verlichting in. Op
dezelfde manier "ziet" de regensensor de eerste spatjes regen en schakelt dan de ruitenwissers in, en als het harder gaat regenen zet hij de
ruitenwissers ook in een snellere stand. En de parkeersensoren achter helpen u om strak en veilig in te parkeren. De cruise control heeft een
feilloos geheugen. Als u even vaart heeft geminderd, bent u na één klik weer op de oude snelheid.
Pragmatisch en veilig als deze auto is, beschikt hij over diverse veiligheidssystemen. Hill hold control voorkomt dat de auto achteruit rolt op een
helling. Het systeem werkt als een automatische handrem die in- en uitschakelt als u dat wenst.
Natuurlijk bent u van harte welkom om deze Land Rover in ons bedrijf te komen bekijken. Laat u ons weten wanneer u wilt komen?

