Land Rover Range Rover Sport II SDV8 ZAMIANA ! Top Price !
Aktualne

Opis pojazdu
OKAZYJNIE w ofercie piękny Range Rover Sport II z silnikiem V8
Diesel o mocy 340 KM w wersji HSE ! Pełne wyposażenie : –
elektrochromatyczne lusterko wsteczne – siedzenia sterowane
elektrycznie w 16 kierunkach – szyba czołowa laminowana
akustycznie – elektrycznie składane lusterka zewnętrzne,
podgrzewane – aktywne zawieszenie – system monitorowania
ciśnienia w oponach – aluminiowe nakładki na progi z napisem
Range Rover – system start stop – system TERRAIN RESPONSE –

Parametry techniczne
Marka
Model

elektryczna klapa bagażnika – oświetlenie wnętrza LED – czujniki

Rocznik

parkowania – kamera tylna – 8 biegowa skrzynia biegów

Przebieg

czarna – Tapicerka skórzana perforowana BRĄZ z KREMOWYMi

Range Rover Sport
II SDV8

wielufunkcyjna skórzana kierownica – lampy bixenonowe –

automatyczna – klimatyzacja dwustrefowa – podsufitka MORZINE –

Land Rover

Skrzynia biegów

2014
125 900 km
Automatyczna

boczkami – kolumna kierownicy regulowana elektrycznie –

Napęd

na wszystkie koła

podgrzewana przednia szyba – przednie lampy p. mgielne –

Paliwo

Diesel

czujnik deszczu – system nawigacji PREMIUM z HDD – 8 calowy
dotykowy wyświetlacz HD WYPOSAŻENIE DODATKOWE DO WERSJI
HSE – przyciemniane szyby od słupka B – koło zapasowe
pełnowymiarowe – dywaniki przód tył – dach oraz lusterka w
kolorze NIEBIESKIM / BLUE – dwuczęściowe zasłonki przeciw
słoneczne – system wykrywania ruchu przecinającego drogę
cofania z czujnikiem martwego punktu – dach panoramiczny –
zwiększona pojemność zbiornika na płyn do spryskiwaczy –
System nagłośnienia Meridian –…

Pojemność
Moc (KM)
Kolor

4367 cm3
340
biały

Wyposażenie dodatkowe
ABS, Adaptacyjne oświetlenie, Asystent martwego punktu, Centralny zamek z pilotem, Czujnik deszczu, Czujnik światła,
Czujniki parkowania, Dach panoramiczny, Elektryczna regulacja siedzeń, Elektryczne lusterka, Elektryczne szyby, ESP, Felgi
aluminiowe, Immobilizer, Interfejs MP3, Isofix (system mocowania fotelików dziecięcych), Kamera cofania, Klimatyzacja,
Komputer pokładowy, Kontrola trakcji, Nawigacja, Odtwarzacz CD, Pełna skóra, Podgrzewane fotele, Poduszki powietrzne,
Reflektory ksenonowe, System Start Stop, Szyberdach, Światła LED, Światła przeciwmgielne, Tempomat, Wentylowane
fotele, Wielofunkcyjna kierownica, Wspomaganie kierownicy, Zestaw głośnomówiący
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