Land Rover Range Rover VELAR bez
wersji
Si4 300 KM R-Dynamic HSE MY19. Salon Polska.
Gwarancja. HAMANN 23 ''.
289 000 PLN brutto
Wersja

Rok produkcji
2018

Nadwozie
SUV

Paliwo
benzyna

Poj. silnika
2.0

Moc silnika
300 KM

Przebieg
41 000 km

Skrzynia biegów
automatyczna

Liczba drzwi
5

Napęd
4x4_automat

Kolor
czarny

VIN
SALYA2BXXKA7858
20

WYPOSAŻENIE
KOD OGŁOSZENIA

ABS

1dmq3

BAS/AFU - system wspomagania nagłego
hamowania

asystent pasa ruchu

automat. hamulec postojowy

automatyczne światła

blokada drzwi podczas jazdy

czujnik martwego pola

czujniki deszczu

czujniki parkowania - przód

czujniki parkowania - tył

kamera cofania

kontrola trakcji (ASR)

Filip Mwendela

ogranicznik prędkości

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

HUD (wyświetlacz przezierny)

asystent parkowania

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

klimatyzowany schowek

podgrzewana przednia szyba

podgrzewana tylna szyba

podgrzewane fotele

podgrzewane lusterka boczne

podgrzewane tylne siedzenia

radio fabryczne z MP3

regulacja wysokości fotela

regulowana kierownica

regulowana wysokość podwozia

regulowane zawieszenie

system start-stop

łopatki zmiany biegów

aluminiowe felgi

autoalarm

bluetooth

centralny zamek

dach szklany - panoramiczny

elektroniczny wtrysk

filtr cząstek stałych

gniazdo SD

gniazdo USB

immobiliser

komputer pokładowy

nawigacja satelitarna

DANE KONTAKTOWE

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

przyciemniane szyby

relingi

spoiler

szyberdach

zestaw głośnomówiący

światła LED

INFORMACJE DODATKOWE
bezwypadkowy

dod. komplet opon

garażowany

gwarancja

książka serwisowa

możliwa zamiana

serwisowany w ASO

stan bardzo dobry

właściciel niepalący

OPIS POJAZDU
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR 2.0 Si4 300KM R-Dynamic HSE MY19. Samochód
wyposażony w zestaw oryginalnych poszerzeń firmy HAMANN oraz felgi 23”
HAMANN EVO 2, łącznej wartości 50 tys zł.
Samochód z polskiego salonu. Pierwszy właściciel. Bezwypadkowy oraz
bezkolizyjny. Gwarancja do 23.09.2021. Samochód bardzo dobrze wyposażony.
Koszt nowego w tej konfiguracji: 423 700,00 zł.
Rok produkcji: 2018. Pierwsza rejestracja: 24.09.2018. Przebieg: 41 000 km. Nr VIN:
SALYA2BXXKA785820.
Przyspieszenie do 100km/h – 6.2 s. Bardzo dynamiczny silnik. Kolor lakieru:
SANTORINI BLACK – lakier metalizowany. Kolor wnętrza: VINTAGE TAN/EBONY –
tapicerka skórzana ze skóry Windsor.
Wyposażenie:
Zawieszenie pneumatyczne
Dach panoramiczny - elektrycznie przesuwany z elektrycznie zamykanymi roletami
Podgrzewana przednia szyba z podgrzewanymi dyszami spryskiwaczy
Wyświetlacz Head Up
Zewnętrzny pakiet stylistyczny R-Dynamic Black
Relingi dachowe w kolorze czarnym
PAKIET ON / OFF ROAD (System All Terrain Progress Control (ATPC); Tryb dynamiczny - konfigurowalny;
System Terrain Response 2 z trybem Dynamic)
Autonomiczny system awaryjnego hamowania
Siedzenia przednie regulowane w 20 kierunkach
Podgrzewane/wentylowane siedzenia przednie
Siedzenie przednie z pamięcią ustawień
Siedzenia przednie z funkcją masażu
Tylna kanapa z elektryczną regulacją oparcia oraz tylnym podłokietnikiem centralny
Wykończenie wnętrza Shadow Aluminium
Bezdotykowo elektrycznie otwierana i zamykana klapa bagażnika
Pakiet R-Dynamic
Aktywny tempomat z funkcją zatrzymywania w korku, inteligentnego hamowania awaryjnego
Cyfrowy kolorowy wyświetlacz 12.3" (cyfrowe zegary)
Skórzana kierownica z chromowanymi wstawkami
Rozszerzony pakiet skórzany
Asystent parkowania równoległego i wyjazdu z miejsca parkingowego oraz parkowania prostopadłego z
czujnikiem parkowania 360°
Łopatki zmiany biegów w kolorze Satin Chrome
Oznaczenie R-Dynamic HSE

Nawigacja Pro
Tapicerka skórzana perforowana Windsor
Usługi zdalnego sterowania Remote
Metalowe nakładki na przednie progi oraz plastikowe nakładki tylnych progów z napisem R-Dynamic
Pro Services i Wi-Fi Hotspot
System rozpoznawania znaków drogowych z adaptacyjnym ograniczeniem prędkości
Elektrochromatyczne, elektrycznie składane lusterka zewnętrzne, podgrzewane, z pamięcią ustawień
Czujnik martwego punktu z funkcją asystenta zmiany pasa ruchu oraz funkcją zbliżającego się pojazdu
System wspomagający utrzymanie pasa jazdy po którym porusza się samochód
Podsufitka z materiału Morzine w kolorze Ebony
Metalowa listwa bagażnika
Pedały wykończone metalem
Tylna kanapa składana, dzielona
Oświetlenie wnętrza Ambienowe z możliwością regulowania koloru światła
Zestaw audio Meridian™ Surround Sound System, wzmacniacz 825W, 17 głośników w tym subwoofer
Pakiet Power Base (2x port USB 3.0 (Charge&Connect), 1x gniazdo 12V w 1 rzędzie, 1x gniazdo 12V w 2
rzędzie oraz 1x gniazdo 12V w bagażniku)
System monitorujący kondycję kierowcy
Terrain Response
System bezkluczykowego dostępu
Lampy przednie Matrix LED ze światłami obrysowymi LED oraz Asystentem inteligentnych świateł
drogowych (IHBA)
Tylna kamera
System wykrywania ruchu przecinającego drogę cofania
Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie
Alarm perymetryczny i wolumetryczny
Podświetlane metalowe nakładki progów, z napisem Range Rover
Dach w kontrastowym kolorze oraz nakładki na lusterka - Narvik black

Faktura VAT 23%. Możliwy leasing na atrakcyjnych warunkach. Możliwość
pozostawienia samochodu w rozliczeniu.
Więcej informacji: 508 777 005 – Filip

wykonane przez AKoL.pl
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