Jaguar F-Pace bez wersji
F-PACE 3.0 S/C V6 340KM AWD R-Sport, Salon Polska.
Nowy 449 000 zł !!!
225 000 PLN brutto
Wersja

Rok produkcji
2017

Nadwozie
SUV

Paliwo
benzyna

Poj. silnika
3.0

Moc silnika
340 KM

Przebieg
41 000 km

Skrzynia biegów
automatyczna

Liczba drzwi
5

Napęd
4x4_automat

Kolor
czerwony

VIN
SADCA2BV0JA2605
12

WYPOSAŻENIE
KOD OGŁOSZENIA

ABS

1dmpg

BAS/AFU - system wspomagania nagłego
hamowania

asystent pasa ruchu

automat. hamulec postojowy

automatyczne światła

blokada drzwi podczas jazdy

czujniki deszczu

czujniki parkowania - przód

czujniki parkowania - tył

kamera cofania

kontrola trakcji (ASR)

ogranicznik prędkości

Filip Mwendela

poduszek: 8 szt.

poduszka pow. chroniąca kolana

32-086 Węgrzce,
ul. Warszawska 7

poduszka pow. kierowcy

poduszka pow. pasażera

poduszki pow. boczne - przód

poduszki pow. boczne - tył

poduszki pow. kurtynowe - przód

poduszki pow. kurtynowe - tył

stabilizacja toru jazdy (ESP)

uchwyt ISOFIX

światła do jazdy dziennej

światła przeciwmgielne

dzielona tylna kanapa

elektrochromatyczne lusterka boczne

elektrochromatyczne lusterko wsteczne

elektryczne lusterka

elektryczne szyby przednie

elektryczne szyby tylne

elektrycznie ustawiane fotele

elektryczny starter

kierownica wielofunkcyjna

klimatyzacja: automatyczna 2-strefowa

podgrzewana przednia szyba

podgrzewana tylna szyba

podgrzewane fotele

podgrzewane lusterka boczne

podgrzewane tylne siedzenia

radio fabryczne z CD i MP3

regulacja wysokości fotela

regulowana kierownica

regulowane zawieszenie

skórzana kierownica

system start-stop

szyba przednia atermiczna

tempomat

wspomaganie kierownicy

łopatki zmiany biegów

aluminiowe felgi

autoalarm

bluetooth

centralny zamek

dach szklany - panoramiczny

elektroniczny wtrysk

filtr cząstek stałych

gniazdo USB

immobiliser

komputer pokładowy

nawigacja satelitarna

spoiler

tłumik sportowy

zestaw głośnomówiący

światła LED

DANE KONTAKTOWE

tel: 508777005
email: filip.m@samochodyzklasa.pl

INFORMACJE DODATKOWE
bezwypadkowy

książka serwisowa

możliwa zamiana

serwisowany w ASO

stan bardzo dobry

właściciel niepalący

OPIS POJAZDU
JAGUAR F-PACE 3.0 S/C V6 340KM AWD AUTO R-Sport MY18.
Rewelacyjny silnik benzynowy 3.0 o mocy 340 KM. Niemal wszystkie egzemplarze FPace z tym silnikiem, pochodzą z rynku USA. Ten samochód jest krajowy oraz w
pełni bezwypadkowy.
Więcej informacji: 508 777 005 - Filip
Salon Polska. Pierwszy właściciel. Samochód bardzo bogato wyposażony. Koszt
nowego w tej konfiguracji: 449 950,00 zł (posiadamy specyfikację zakupu nowego).
Bezwypadkowy, bezszkodowy. Oryginalna powłoka lakiernicza. Przebieg 41 000 km.
Pierwsza rejestracja: 02.08.2017. Produkcja: 2017. VIN: SADCA2BV0JA260512.
Serwisowany wyłącznie w ASO Jaguar.
Niesamowicie prezentujący się kolor lakieru "Firenze Red". Oprócz koloru oraz
bardzo bogatego wyposażenia, najważniejszym atutem tego egzemplarza jest
naturalnie jego niezawodny, bardzo dynamiczny silnik benzynowy o pojemności
2995 cm3 i fantastycznej kulturze pracy. Moc: 340 KM / 450 Nm. Napęd: 4x4.
Przyspieszenie do 100 km/h – 5,8 s. Średnie spalanie: 11 l na 100 km.
Jeden z najbezpieczniejszych samochodów w swojej klasie. Otrzymał maksymalną
ocenę w testach Euro NCAP.
Ważniejsze opcje wyposażenia: • Pakiet Premium Business (System rozpoznawania
znaków drogowych z inteligentnym ogranicznikiem prędkości; Czujniki parkowania
przód; Tylna kamera; Nawigacja Pro (system InControl™ Touch Pro, mapy na dysku
SSD, ekran dotykowy 10", odtwarzacz CD/DVD, dodatkowe złącze USB zastępujące
AUX-In, Jaguar Voice); Cyfrowy wyświetlacz zegarów 12,3") • Pakiet Adaptive
Dynamics (System Adaptive Surface Response (AdSR); Aktywne zawieszenie; Tryb
dynamiczny - konfigurowalny) • Siedzenia ze skóry ziarnistej, perforowane, z
kontrastowymi przeszyciami • Przednie siedzenia sportowe regulowane 18x18 (w
16 kierunkach elektrycznie i w 2 kierunkach manualnie) • Podgrzewane i
wentylowane siedzenia przednie i podgrzewane tylne • System nagłaśniający
Meridian™ Sound System - 380W, 10 głośników + subwoofer, złącze USB i iPod •
System łączności bezprzewodowej Bluetooth® • 5 gniazdek (3x 12V i 2x USB) 12V
umiejscowione jak D72A, USB x 2 dla drugiego rzędu siedzeń • Dach panoramiczny
stały z elektrycznie zamykaną roletą • Hak holowniczy demontowany • Lampy
adaptacyjne LED ze światłami do jazdy dziennej LED • Podgrzewana kierownica •
Podgrzewana przednia szyba • Klapa bagażnika otwierana i zamykana elektrycznie
• Czujnik martwego punktu z funkcją wykrywania zbliżającego się pojazdu oraz
systemem wykrywania ruchu przecinającego drogę cofania • Wykończenie wnętrza
Meshed Aluminium • Elektryczna regulacja oparcia tylnych siedzeń • Manetki
zmiany biegów w kolorze Satin Chrome • Tempomat z ogranicznikiem prędkości •
System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) • Autonomiczny system
awaryjnego hamowania (AEB) • Felgi aluminiowe 19", 5 ramienne (podwójne
ramiona), wzór "5038" z wykończeniem diamentowym w kolorze szarym • Grill
przedni w kolorze czarnym z obwódką w kolorze Satin Chrome • Boczne wloty
powietrza w kolorze Satin Chrome z logo R-Sport • Obwódki szyb bocznych w
kolorze Gloss Black • Kierownica wykończona skórą drobnoziarnistą z logo R-Sport •
Metalowe nakładki progów z oznaczeniem "R-Sport" • Hamulce przednie - rozmiar
tarczy 350 mm • Lusterka zewnętrzne - elektrochromatyczne, el. regulowane,
podgrzewane, z lampami doświetlającymi podłoże i wbudowanymi
kierunkowskazami
Faktura vat 23%. Możliwe finansowanie na atrakcyjnych warunkach. Możliwość

pozostawienia samochodu w rozliczeniu. Więcej zdjęć na naszej stronie
internetowej: www.samochodyzklasa.pl Możliwość przesłania ponad 250
szczegółowych zdjęć.
Więcej informacji: 508 777 005 - Filip
Polub nas na Facebooku.

wykonane przez AKoL.pl
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