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Jaguar F-Type
2.0T R-Dynamic
€ 62.950,-

2019

21.754 KM

Kenmerken
Merk

Jaguar

Bouwjaar

03-04-2019

Tellerstand

-

Model

F-Type

Kleur

groen metallic

Vermogen

300 PK

Type

2.0T R-Dynamic

Brandstof

Benzine

Cilinderinhoud

1997 CC

Prijs

€ 62.950,-

Transmissie

Automaat

Gewicht:

1545 KG

Exterieur
Achterspoiler, Buitenspiegel(s) automatisch dimmend, Buitenspiegel(s) automatisch dimmend, Buitenspiegels elektrisch
inklapbaar, Buitenspiegels elektrisch inklapbaar, Buitenspiegels elektrisch verstelbaar, Buitenspiegels met verlichting,
Buitenspiegels met verlichting, Buitenspiegels verwarmbaar, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Chroom delen
exterieur, Dimlichten automatisch, Elektrisch bedienbare kap, Elektronische remkrachtverdeling, Getint glas, Koplampen adaptief,
LED achterlichten, LED dagrijverlichting, LED koplampen, Lichtmetalen velgen 19", Parkeersensor achter, Sperdiﬀerentieel,
Sportonderstel, Sport uitlaat, Verwarmde voorruit, Verwarmde voorruit, Warmtewerende voorruit

Infotainment
Audio installatie, Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth, Meridian soundsystem, Multimedia-voorbereiding, Navigatiesysteem
full map + hard disk, Stuurwiel multifunctioneel, Telefoonintegratie

Interieur
Airco (automatisch), Aluminium interieur afwerking, Binnenspiegel automatisch dimmend, Cruise control, Electronic climate
controle, Electronic climate controle, Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel, Elektrisch verstelbare passagiersstoel, Elektrisch
verstelbare stuurkolom, Keyless start, Lederen stuurwiel, Regensensor, Sportstoelen, Stoel ventilatie voor, Stoel ventilatie voor,

Stuurbekrachtiging, Stuurwiel verwarmd, Stuurwiel verwarmd, Voorstoelen verwarmd, Voorstoelen verwarmd

Veiligheid
Achteruitrijcamera, 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,
Elektronisch Stabiliteits Programma, Verkeersbord detectie, Vermoeidheids herkenning

Overige
Achteropkomend verkeer waarschuwing, Climate Pack, Connected services, kunstlederen/alcantara bekleding, Rijstrooksensor met
correctie, Schakelmogelijkheid aan stuurwiel, Spiegel-pakket

Opmerkingen
Deze auto komt inclusief het ultieme zomergevoel. Dakje open, zon erin, rijden maar! Deze Jaguar F-TYPE maakt een
voortreﬀelijke indruk. Hiermee mag je gezien worden in de stad én op de weg! Met zijn benzinemotor en automatische transmissie
is dit een prima auto voor nog vele kilometers. Doe maar luxe! Neem plaats in de verwarmbare voorstoelen en voel de weldaad in
koude dagen. Goeie looks? Jazeker! Maar de sportstoelen zorgen ook voor een goed gesteunde en comfortabele zit. Een handige
en comfortabele voorziening van deze auto is het elektrisch bedienbare cabriodak. Hoe koud het buiten ook is, het verwarmbare
stuurwiel brengt uw handen en vingers snel weer op temperatuur. In deze Jaguar proﬁteert u onder andere ook van: 19 inch
lichtmetalen velgen, sportonderstel, sportuitlaat, getint glas, led-achterlichten, elektrisch inklapbare buitenspiegels en leddagrijverlichting.
Het complete geluidsspectrum van de hi-ﬁ krijgt een extra boost door het high performance audiosysteem. Verder is het systeem
uitgerust met: connected drive services, navigatiesysteem met harde schijf, multifunctioneel sportstuur en achteruitrijcamera. Bij
de luxe van deze auto hoort ook automatische airconditioning. Achter het stuur van deze Jaguar bent u niet alleen. De auto kijkt
als het ware met u mee tijdens de rit. De regensensor schakelt de ruitenwissers in als het nodig is en de automatisch
inschakelbare verlichting doet de lichten voor u aan. Ook over uw schouder ziet u onderweg niet alles wat er aan de achterzijde
gebeurt. Daarom heeft deze Jaguar F-TYPE een achteropkomend verkeer waarschuwing. Vergeet uw autosleutels! Met de keyless
start instappen en starten is veel makkelijker.
Als bestuurder van deze Jaguar bent u nooit alleen. U wordt onderweg bijgestaan door technologische hulpmiddelen die samen
met u de weg in de gaten houden. Als het nodig is, grijpen ze zelfs in, door te remmen of bij te sturen. Dat de auto steeds meer
taken van de bestuurder overneemt, merkt u bijvoorbeeld aan het systeem voor verkeersbord-detectie in deze Jaguar. Een veilige
extra is de Brake Assist. Uit onderzoek blijkt dat bestuurders bij een noodstop niet het maximum uit hun remkracht halen. Met
deze automatische remondersteuning wel. Een belangrijke bijdrage aan de veiligheid in deze auto is de vermoeidheidsherkenning,
die waarneemt wanneer de bestuurder tekenen van vermoeidheid vertoont. Het Lane-keeping systeem doet precies wat nodig is:
waarschuwen en corrigeren bij onbedoelde overschrijding van de rijstrooklijnen.
Natuurlijk wordt deze auto geleverd met Bovag Garantie. Zin in een zomer zonder dak? Maak dan nu een afspraak voor een
proefrit in deze cabrio!

