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Land Rover Range
Rover Evoque
1.5 P160 Business Pack
€ 56.700,-

2021

11.860 KM

Kenmerken
Merk

Land Rover

Bouwjaar

21-05-2021

Tellerstand

-

Model

Range Rover
Evoque

Kleur

Seoul Pearl silver

Vermogen

160 PK

Brandstof

Benzine

Cilinderinhoud

1497 CC

Type

1.5 P160 Business
Pack

Transmissie

Automaat

Gewicht:

1792 KG

Prijs

€ 56.700,-

Exterieur
Buitenspiegel(s) automatisch dimmend, Buitenspiegel(s) automatisch dimmend, Buitenspiegels elektrisch inklapbaar,
Buitenspiegels elektrisch inklapbaar, Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar, Buitenspiegels met verlichting,
Buitenspiegels met verlichting, Dimlichten automatisch, Elektrisch bedienbare achterklep, Extra getint glas, Getint glas, LED
achterlichten, LED dagrijverlichting, LED koplampen, Lichtmetalen velgen 17", Parkeer assistent, Parkeer assistent, Parkeersensor
achter, Parkeersensor voor

Infotainment
Audio installatie, Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth, Navigatiesysteem full map, Navigatiesysteem full map,
Spraakbediening, WiFi voorbereiding, WiFi voorbereiding

Interieur

Airco (automatisch), Binnenspiegel automatisch dimmend, Binnenspiegel automatisch dimmend, Cruise control, Elektrische ramen
achter, Elektrische ramen voor, Keyless start, Lederen stuurwiel, Regensensor, Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk

Veiligheid
Achteruitrijcamera, Airbag(s) hoofd achter, Airbag(s) hoofd voor, Airbag bestuurder, Airbag passagier, Alarm klasse
1(startblokkering), Autonomous Emergency Braking, Bandenspanningscontrolesysteem, Elektronisch Stabiliteits Programma, Hill
hold functie, Rijstrooksensor, Verkeersbord detectie, Verkeersbord detectie, Vermoeidheids herkenning, Voetgangersairbag

Overige
Afdaal assistent, Apple Carplay/Android Auto, Apple Carplay/Android Auto, Business Pack, Connected services, Connected services,
Fabrieksgarantie, Parking Pack, Spiegel-pakket, Uitparkeer waarschuwing, Uitparkeer waarschuwing

Opmerkingen
Deze Land Rover Range Rover Evoque staat garant voor vele veilige en comfortabele kilometers. De aandrijving komt voor
rekening van een benzinemotor en een automatische transmissie. De elektrische achterklep opent met een druk op de knop, zodat
u gemakkelijk toegang heeft tot de bagageruimte. In deze Land Rover proﬁteert u onder andere ook van: 17 inch lichtmetalen
velgen, extra getint glas, led-achterlichten, elektrisch bedienbare ramen achter, elektrisch inklapbare buitenspiegels en leddagrijverlichting.
Voor rijders met veeleisende oren is het audio-installatiesysteem niet alleen geïntegreerd met het full map navigatiesysteem,
maar ook voorzien van bluetooth. Het spreekt voor zich dat een auto als deze ook van automatische airconditioning is voorzien. In
deze Land Rover kunt u zich concentreren op het verkeer, terwijl de auto de omgeving voor u in de gaten houdt. Een automatisch
inschakelbare verlichting zorgt dat de verlichting aangaat als het donkerder wordt - in tunnels bijvoorbeeld - en de regensensor
schakelt de ruitenwissers in als het nodig is. U hoeft er niets aan te doen. Niet te snel, niet langzaam maar precies goed: laat dat
maar over aan de cruise control. U bent in deze Land Rover ook voorzien van lederen stuur en automatisch dimmende
buitenspiegels.
De Land Rover Range Rover Evoque is ook voorzien van ADAS. Deze Advanced Driver Assistence Systems fungeren als extra ogen
en oren: ze houden voor u de weg in de gaten en grijpen in wanneer dat nodig is. Bij de veiligheidssystemen van deze auto hoort
ook de verkeersbord-detectie. Die leest tijdens het rijden als het ware met u mee en attendeert u op de signiﬁcante
verkeersborden langs en boven de weg. Een belangrijke bijdrage aan de veiligheid in deze auto is de vermoeidheidsherkenning,
die waarneemt wanneer de bestuurder tekenen van vermoeidheid vertoont. De sensoren van de lane assist registreren de lijnen
op de weg en waarschuwen als u onbedoeld in de andere strook dreigt te belanden.
Tevens wordt deze auto geleverd met BOVAG Garantie. Om deze auto zelf te ervaren, hoeft u alleen maar contact met ons op te
nemen. Mailt of belt u ons direct?

