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Jaguar XJR 4.0 V8 collectors item
Merk

Jaguar

Model

XJR

Type

4.0 V8 collectors item

Bouwjaar

2001

Kilometerstand

228.998 km

Carrosserie

Sedan

Transmissie

Automaat

Brandstof

Benzine

€12.900,00
Merk
Jaguar

Model
XJR

Type
4.0 V8 collectors item

Transmissie
A

Brandstof
B

Vermogen
363

Bouwjaar
2001

Kilometerstand
228998

Accessoires

• ABS

• Airbag(s) side voor

• Airbag bestuurder

• Airbag passagier

• Airco

• Alarmsysteem

• Audio installatie

• Binnenspiegel automatisch dimmend

• Boordcomputer

• Buitenspiegels elektrisch verstelbaar

• Buitenspiegels verwarmbaar

• Cd-wisselaar

• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

• Cruise control

• Elektrische ramen voor

• Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met geheugen

• Elektrisch verstelbare passagiersstoel

• Elektrisch verstelbare voorstoel(en)

• Houtafwerking interieur

• Lederen bekleding

• Lendesteunen (verstelbaar)

• Lichtmetalen velgen 18"

• Metallic lak

• Mistlampen voor

• Navigatie-systeem

• Regensensor

• Startblokkering

• Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk

• Traction control

• Verstelbare stuurkolom

• Voorstoelen verwarmd

https://www.gp-exclusive.nl/occasion/194154875-jaguar-xjr-4-0-v8-collectors-item/
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Opmerkingen
Deze originele Jaguar XJR zal vanaf heden alleen nog maar meer waard gaan worden, mits uiteraard de Jaguar in goede en gezonde
conditie wordt gehouden zoals hij nu is. Dit type Jaguar met z'n klassieke lijnen en toch sportieve uitstraling is een echt collectors item.
De Jaguar rijdt ongelooflijk comfortabel mits je het gas even extra aantikt, dan komt de wolf in schaapskleren te voorschijn. Deze
Jaguar werd in zijn tijd dan ook oprecht een BMW M5 killer genoemd. Deze automobiel is met liefde bereden en onderhouden, de
motor en automaatbak zijn daarom ook nog kerngezond en rijdt hij als een nieuwe. Deze Jaguar is door eerste eigenaar de eerste 5
jaar zakelijk gebruikt en hierna naar privé gehaald. Vanaf 2015 is er door omstandigheden nagenoeg geen gebruik meer van deze
schitterende auto gemaakt, waarna er in 2017 toch besloten werd deze liefde te verkopen.
Deze Jaguar zullen wij uiteraard afleveren met een nieuwe APK keuring.
Graag alleen serieuze gegadigden aub.
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