Land Rover Range Rover Vouge
Marka:
Model:
Rok Produkcji:
Kolor Nadwozia:
Skrzynia biegów:
Kolor Wnętrza:
Rodzaj nadwozia:

Land Rover
Range Rover Vouge
2015
Biały
Automat
Brązowo-Beżowy
SUV

Ilość drzwi:
Rodzaj paliwa:
Przebieg:
Pojemność silnika:
Moc silnika:
:
:

4/5
Olej napędowy
46044 km
4367 cm3
340 KM
-

OPIS POJAZDU:
Land Rover Range Rover Vouge Dokument sprzedaży: Faktura VAT23% Rok produkcji:
2015r. Data I rejestracji: 02.04.2015r. Przebieg: 46044 km Kraj pochodzenia: Polska
Dodatkowe Wyposażenie
✓Automatycznie przyciemniane wewnętrzne lusterko wsteczne ✓Elektryczne domykanie drzwi ✓Elektrycznie otwierana
klapa bagażnika ✓Elektrycznie sterowany fotel kierowcy i pasażera z pamięcią ustawień ✓Elektrycznie sterowany
hamulec postojowy ✓Elementy dekoracyjne drewniane ✓Kierownica podgrzewana ✓Kierownica wykończona skórą
✓Klimatyzacja automatyczna sterowana elektronicznie ✓Komputer pokładowy ✓Panoramiczny szklany dach
✓Podgrzewana przednia szyba ✓Podgrzewane i wentylowane przednie fotele ✓Podgrzewane przednie i tylne fotele
✓Reflektory Bi-Xenonowe Aktywne ✓Regulacja klimatyzacji w drugim rzędzie siedzeń ✓System bezkluczykowy Keyless
Entry ✓System Start/Stop ✓Światła do jazdy dziennej LED ✓Zawieszenie pneumatyczne ✓System monitorowania
ciśnienia w oponach ✓System nawigacji satelitarnej ✓Tempomat ✓Czujniki parkowania tył i przód ✓Podgrzewane dysze
spryskiwaczy ✓Drive Mode - regulacja trybów jazdy ✓Podgrzewane spryskiwacze szyby przedniej ✓Czujnik deszczu
✓Asystent Parkowania ✓Elektryczne szyby ✓Kierownica wielofunkcyjna ✓Automatyczna skrzynia biegów ✓Skórzana
tapicerka ✓21-calowe felgi aluminiowe ✓Podłokietnik tylnej kanapy ✓Klimatyzacja czterostrefowa ✓Elektrycznie
składane lusterka ✓Czarna podsufitka ✓Łopatki zmiany biegów ✓Komfortowy dostęp

Systemy Bezpieczeństwa
✓Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera ✓Poduszki przednie boczne ✓Poduszki tylne boczne ✓ISOFIX ✓Centralny
zamek ✓PARKTRONIC z aktywnym asystentem parkowania ✓Alarm ✓System rozpoznawania znaków drogowych

Multimedia
✓Kamera 360 stopni ✓Kamera wspomagająca parkowanie ✓Gniazdo AUX ✓Gniazdo USB / iPod® ✓Zestaw
głośnomówiący Bluetooth ✓Zestaw audio Meridian ✓Radio CD ✓Złącze AUX/USB

FINANSOWANIE I UBEZPIECZENIA:
2970 PLN netto / miesiąc Przykładowa rata miesięczna netto, wpłata 45%,
okres leasingu 36 miesięcy, wartość wykupu 25%

Rata: 2 970
Cena: 329 900

PLN
PLN

Niniejsza treść nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z
dnia 27 lipca 2002r o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
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