Land Rover Range Rover
Evoque
2.0 TD4 4WD Navi/Lane/DPH/Fullservi / 2016 / 79 994 km

688 000 Kč s DPH 568 595 Kč bez DPH
Karoserie

SUV

Výkon motoru

132 kW

V provozu od

10/10/2016

Převodovka

automatická

Najeto

79 994 km

STK

10/2020

Palivo

nafta

Servisní knížka

ano

VIN

SALVA2BN9HH171374

Objem motoru 1 999 ccm

Kompaktní terénní vůz se systémem jízdních režimů TERRAIN RESPONSE a úsporným
naftovým motorem. Kompletní servisn historie z autorizovaného servisu. Velmi zachovalý
stav karoserie a interiéru. Podvozek a pohonné ústrojí bez závad a nežádoucích vůlí.D
otykový displej s navigací. Připojení bluetooth, USB, AUX a SD card. Parkovací senzory a
kamera, hlídání bdělosti a jízdního pruhu. . 18" litá originální kola. Sjednáme
prodlouženou záruku, nejvýhodnější financování a nejlevnější pojištění.;

Výbava vozidla

12x airbag
ABS
adaptivní regulace podvozku
aktivní kapota
alarm
alu kola
asistent jízdy v jízdním pruhu
asistent rozjezdu do kopce (HSA)
asistent stability přívěsu (TSA)
asistent změny jízdního pruhu
aut. aktivace výstražných světlometů
aut. klimatizace
aut. převodovka
aut. uzávěrka diferenciálu
aut. zabrzdění v kopci
autorádio
AUX
bi-xenonové světlomety
bluetooth
CD přehrávač
centrál dálkový
dělená zadní sedadla
digitální příjem rádia (DAB)
DVD přehrávač
dvouzónová klimatizace
el. okna
el. seřiditelná sedadla

el. sklopná zrcátka
el. zrcátka
elektronická ruční brzda
hands free
hlídání jízdního pruhu
imobilizér
isofix
kožené čalounění
LED denní svícení
man. klimatizace
mlhovky
multifunkční volant
nastavitelný volant
ostřikovače světlometů
palubní počítač
paměťová karta
parkovací kamera
parkovací senzory přední
parkovací senzory zadní
plní 'EURO VI'
podélný posuv sedadel
pohon 4x4
polohovací sedadla
posilovač řízení
potahy kůže
protiprokluzový systém kol (ASR)
regulace rychlosti při jízdě ze svahu

řazení pádly pod volantem
samostmívací zrcátka
satelitní navigace
senzor opotřebení brzdových destiček
senzor stěračů
senzor světel
senzor tlaku v pneumatikách
sledování únavy řidiče
stabilizace podvozku (ESP)
startování tlačítkem
start-stop systém
televize
tempomat.
USB
uzávěrka diferenciálu
uzávěrka mezináprav. diferenciálu
venkovní teploměr
volba jízdního režimu
vyhřívaná sedadla
vyhřívaná zrcátka
vyhřívané trysky ostřikovačů čelního
skla
výsuvné opěrky hlav
výškově nastavitelná sedadla
xenonové světlomety
zadní stěrač
zadní světla LED

