LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE
Polski salon

Pierwszy właściciel

ASO

Faktura VAT marża

OPIS POJAZDU

DANE POJAZDU
MARKA

Land Rover

MODEL

Range Rover Evoque

ROK PRODUKCJI

2016

PRZEBIEG

48 000km

WERSJA
SILNIK

2.0Si4 SE
3
1 999cm

MOC

240 KM

Automatyczna, 9-stopniowa z rotacyjnym przełącznikiem
SKRZYNIA BIEGÓW

zmiany biegów, trybem sportowym oraz manetkami do
zmiany biegów przy kole kierownicy

PALIWO

Benzyna

NAPĘD

4x4

NADWOZIE

SUV
HISTORIA

KRAJ POCHODZENIA

Polska

PIERWSZY WŁAŚCICIEL

Tak

BEZWYPADKOWY

Tak

PIERWSZA REJESTRACJA

01/12/2016

SERWIS ASO

Tak

14/12/2017 – 8 668 km

Przegląd z wymianą oleju w ASO

07/12/2018 – 13 477 km

Przegląd z wymianą oleju, wymiana filtra powietrza w ASO
Przegląd z wymianą oleju, wymiana płynu hamulcowego

06/08/2019 – 29 708 km

w ASO
Przegląd z wymianą oleju, wymiana filtrów powietrza oraz

20/03/2021 - 40 901 km

kabiny, wymiana tarcz oraz okładzin hamulcowych
przednich i tylnych
Cena katalogowa prezentowanego egzemplarza to 266 020 PLN

WYPOSAŻENIE
Lakier - BIAŁY FUJI - NIEMETALIZOWANY
Tapicerka – skórzana - EBONY - CZARNA
Koła - felgi aluminiowe 18-calowe (wzór 506)
Wykończenie wnętrza - Satin Brushed Aluminium
Wersja wyposażenia SE
Ogrzewane siedzenia przód
Dach panoramiczny - stały, z elektrycznie zamykanymi roletami
System nawigacji InControl Touch Pro Navigation
Przyciemniane szyby tylne od słupka B
Klimatyzacja automatyczna z filtrem powietrza i czujnikiem jakości powietrza
Podgrzewana przednia szyba
Podgrzewane dysze spryskiwaczy wycieraczek
Ogrzewana kierownica
System bezkluczykowego otwierania/zamykania samochodu
Lampy przednie Xenonowe z dynamicznym poziomowaniem i ledowymi światłami obrysowymi oraz

ciśnieniowymi spryskiwaczami reflektorów
Przednie lampy przeciwmgielne
Lampy Xenonowe o zmiennym słupie światła
Tylna kamera
Bezdotykowo elektrycznie otwierana i zamykana klapa bagażnika
Dach i spojler dachu w kontrastowym kolorze Santorini Black
10.2" dotykowy, kolorowy, wyświetlacz HD
Klimatyzacja - nawiewy dla pasażerów z tyłu
Zestaw audio Meridian - radio z CD, wzmacniacz 380W, odczyt plików MP3 z CD, 10 głośników oraz subwoofer
Czujniki parkowania - przód, tył
System naprawy opon Land Rover
Zestaw do podłączenia telefonu z łącznością bezprzewodową Bluetooth (możliwość przekazywania dźwięku)
Wycieraczki z czujnikiem deszczu i automatyczne włączanie świateł
Torque Vectoring - system przeniesienia momentu obrotowego przez dohamowywanie kół bez przyczepności
System kontroli ciśnienia w oponach (TPMS)
Oświetlenie wnętrza LED
Siedzenia regulowane elektrycznie 8/8
Tylny podłokietnik z dwoma uchwytami na kubki
All Terrain Progress Control (ATPC)
Podsufitka Morzine w kolorze Cirrus
System "Terrain Response”
Kierownica skórzana z sterowaniem systemem audio i tempomatem
Dach w kolorze nadwozia
Lusterka zewnętrzne sterowane i składane elektrycznie, ogrzewane, z lampami doświetlającymi podłoże na
zewnątrz, oraz z wbudowanymi kierunkowskazami
Wewnętrzne lusterko elektrochromatyczne
System ostrzegający o opuszczeniu pasa jazdy po którym porusza się samochód wraz z autonomicznym
systemem awaryjnego hamowania
Nakrętki zabezpieczające
System kontroli zjazdu (HDC)

FORMA SPRZEDAŻY
Faktura VAT marża
Kupujący zwolniony z opłaty skarbowej PCC-3 (2%)
Cena – 134 900 PLN
Możliwość finansowania zakupu pożyczką leasingową lub kredytem – zapraszamy do zapoznania się z naszą
ofertą
Przyjmujemy samochody w rozliczeniu

KONTAKT
OPIEKUN OFERTY

BIURO SPRZEDAŻY

Krzysztof Kochański
504 139 746 / WhatsApp
krzysztof.kochanski@autospot.com.pl

Galeria Handlowa "Nowa Stacja Pruszków"
poziom +1
Henryka Sienkiewicza 19
05-800 Pruszków

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny przed spotkaniem i jazdą próbną.

Szczegółowe warunki sprzedaży, wyposażenie prezentowanego samochodu, cenę oraz aktualność oferty prosimy
potwierdzić kontaktując się z nami bezpośrednio. Treść ogłoszenia nie stanowi w rozumieniu prawa oferty handlowej,
jest jedynie treścią informacyjną w myśl art. 66 § 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy
lub nieaktualność ogłoszenia. Jedyna forma rezerwacji auta to wpłata zaliczki na poczet zakupu.

Adres URL oferty: https://autospot.com.pl/oferta/land-rover-range-rover-evoque-438/

