Land Rover Range Rover Evoque bez
wersji
2.0P 200KM AWD Auto S. Dostępny od ręki. Salon PL.
Gwarancja 03.2023
213 000 PLN brutto
Wersja

Rok produkcji
2020

Nadwozie
SUV

Paliwo
benzyna

Poj. silnika
2.0

Moc silnika
200 KM

Przebieg
11 000 km

Skrzynia biegów
automatyczna

Liczba drzwi
5

Napęd
4x4_automat

Kolor
czerwony

VIN
SALZA2BXXLH0802
23

WYPOSAŻENIE
KOD OGŁOSZENIA
1zghz

ABS

ACS - system zabezpieczeń po kolizji

BAS/AFU - system wspomagania nagłego

asystent pasa ruchu

hamowania
automat. hamulec postojowy

automatyczne światła

blokada drzwi podczas jazdy

czujnik zmierzchu

czujniki deszczu

czujniki parkowania - przód

czujniki parkowania - tył

kamera cofania

Filip Mwendela

kontrola trakcji (ASR)

ogranicznik prędkości

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)

system ostrzegania przed kolizją

system rozpoznawania znaków drogowych

uchwyt ISOFIX

wspomaganie ruszania na wzniesieniu

światła do jazdy dziennej

światła przeciwmgielne

System głośnomówiący

dzielona tylna kanapa

elektrochromatyczne lusterka boczne

elektrochromatyczne lusterko wsteczne

elektryczne szyby przednie

elektryczne szyby tylne

elektrycznie sterowana klapa bagażnika

elektrycznie ustawiane fotele

elektryczny starter

kierownica wielofunkcyjna

klimatyzacja: automatyczna 2-strefowa

podgrzewana tylna szyba

podgrzewane lusterka boczne

radio fabryczne z MP3

regulacja wysokości fotela

regulowana kierownica

skórzana kierownica

smartcard / hands free / smartkey

system start-stop

system sterowania głosem

tempomat

wspomaganie kierownicy

zintegrowany hotspot WiFi

aluminiowe felgi

autoalarm

bluetooth

centralny zamek

czujniki ciśnienia w oponach

dach szklany - panoramiczny

elektroniczny wtrysk

gniazdo USB

komputer pokładowy

nawigacja satelitarna

DANE KONTAKTOWE

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

przyciemniane szyby

spoiler

wykrywanie zmęczenia kierowcy

światła LED

INFORMACJE DODATKOWE
bezwypadkowy

garażowany

gwarancja

możliwa zamiana

serwisowany w ASO

stan bardzo dobry

właściciel niepalący

OPIS POJAZDU
Land Rover Range Rover Evoque 2.0P 200KM AWD Auto S.

Więcej informacji: 508 777 005 - Filip

Szczegółowa prezentacja zdjęciowa, w wysokiej jakości:
https://youtu.be/xW7lwbSQTUM

Samochód na gwarancji fabrycznej do 05.03.2023, lub do przebiegu 100 000 km, z
możliwością przedłużenia o kolejne lata.
Zakupiony jako nowy w polskim salonie Land Rover Car-Master w Krakowie.
Możliwość przesłania pełnej, salonowej specyfikacji.
Serwisowany wyłącznie w ASO Land Rover.
Bezwypadkowy oraz bezszkodowy. Żaden z elementów nie był powtórnie
lakierowany.
Stan salonowy. Samochód bez najmniejszych śladów użytkowania.

Rok produkcji: 2020
Pierwsza rejestracja: 01.04.2020.
Przebieg: 11 000 km.
VIN: SALZA2BXXLH080223.

Kolor lakieru: Firenze Red - lakier metalizowany.
Kolor wnętrza: Cloud/Ebony.

Najważniejsze elementy wyposażenia:
Felgi 20-calowe 5-ramienne (wzór 5076) - Diamond Turned
Dach panoramiczny - stały z elektrycznie zamykaną roletą
System bezkluczykowego otwierania/ zamykania samochodu
Elektrycznie otwierana i zamykana klapa bagażnika
Przyciemniane szyby od słupka B
Siedzenia ze skóry Grained

Skórzana kierownica ze wstawkami Atlas
Opony całoroczne
Metalowe nakładki progów oraz metalowa listwa bagażnika
Przednie lampy przeciwmgielne
Wykończenie wnętrza Grated Linear Dark Aluminium
Tempomat
System rozpoznawania znaków drogowych z adaptacyjnym ogranicznikiem prędkości
System monitorujący zmęczenie kierowcy
Asystent wspomagający utrzymanie prawidłowego pasa ruchu
Analogowe zegary z centralnym wyświetlaczem TFT
Android Auto
Apple CarPlay
Efektywny napęd na 4 koła (Efficient Driveline)
All Terrain Progress Control (ATPC)
Lampy LED
System Terrain Response 2
Asystent ruszania na wzniesieniu (Hill Launch Assist)
System kontroli zjazdu (Hill Descent Control)
Wycieraczki z czujnikiem deszczu
Czujniki parkowania przód i tył
Tylna kamera
System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)
Nawigacja Pro
System audio 180W
System łączności bezprzewodowej Bluetooth
Autonomiczny system hamowania awaryjnego
Lusterka zewnętrzne - z funkcją automatycznego przyciemniania, elektrycznie składane, podgrzewane,
z lampkami doświetlającymi podłoże
Wysuwane klamki zewnętrzne
Stalowe koło dojazdowe
Siedzenia przednie regulowane w 10 kierunkach (8 elektrycznie/ 2 manualnie)
Zasłonki przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami
Tylna kanapa dzielona 40:20:40
Tylny centralny podłokietnik
Podsufitka Morzine w kolorze Light Oyster
Dwustrefowa klimatyzacja
Nawiewy dla pasażerów z tyłu
Oświetlenie wnętrza
Kolumna kierownicy regulowana manualnie
Wyświetlacz Touch Pro 10 cali
Pakiet Power Base
Zbiornik paliwa o pojemności 65l
I wiele więcej

Faktura VAT marża.
Możliwy atrakcyjny leasing lub kredyt.
Możliwość pozostawienia samochodu w rozliczeniu.
Więcej zdjęć, na naszej stronie internetowej: www.samochodyzklasa.pl
Przed przyjazdem prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty oraz potwierdzenie

dostępności samochodu.

Więcej informacji: 508 777 005 - Filip

Polub nas na Facebooku i zobacz naszych dotychczasowych klientów.

wykonane przez AKoL.pl
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