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Land Rover Range Rover 4.2 V8 Supercharged 2005 in topconditie
Merk

Land Rover

Model

Range Rover

Type

4.2 V8 Supercharged 2005 in
topconditie

Bouwjaar

2005

Kilometerstand

235.438 km

Carrosserie

SUV

Transmissie

Automaat

Brandstof

Benzine

€0,00
Merk
Land Rover

Model
Range Rover

Type
4.2 V8 Supercharged 2005 in topconditie

Transmissie
A

Brandstof
B

Vermogen
396

Bouwjaar
2005

Kilometerstand
235438

Accessoires

• 2de eigenaar

• ABS

• Achterbank met armsteun

• Achterbank verwarmd

• Achteruitrijcamera

• Airbag(s) hoofd achter

• Anti Blokkeer Systeem

• Audio installatie

• Autobiography Pack

• Automatische niveauregeling

• Autotelefoon

• Bagage-scheidingsnet

• Bi-xenon koplampen (+koplampreiniging)

• Binnenspiegel automatisch dimmend

• Buitenspiegels inklapbaar

• Cd-wisselaar

• DVD speler

• elektrisch bedienbaar stuurwiel

• Elektrisch bedienbare ramen voor + achter

• Elektrisch bedienbare voorstoelen

• Elektrisch glazen schuif-/kanteldak

• Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met geheugen

• Entertainment pakket met schermen achter

• Extra getint glas

• Harman/Kardon Logic 7 audio

• Houtafwerking interieur

• Lederen bekleding

• Lederen interieur

• Lederen stuurwiel

• Lichtmetalen velgen 20"

• Luchtvering

• Navigatie-systeem

• Parkeersensoren voor en achter

• Parkeersensor voor en achter

• Standkachel

• Startblokkering

• Stoelverwarming voor en achter

• Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk

• Stuurverwarming

• Tv

• Wis-/was installatie voor koplampen
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Opmerkingen
Zeer mooie en perfect onderhouden Range Rover 4.2 V8 Supercharged uit 2005 van 2de eigenaar in full options uitvoering. Alles wat
er toen aan optie's besteld konden worden zit er bij deze Range Rover op. Deze Range Rover had toen een nieuwprijs van ruim €
151.000,Het is echt uniek dat deze Range Rover pas van 2de eigenaar is, aangezien de meeste van deze leeftijd al meerdere eigenaren heeft
gehad, waardoor er uiteindelijk op onderhoud bespaard gaat worden. Deze niet !! Hij is altijd keurig aantoonbaar door de dealer en
landrover specialist Bas van Slooten onderhouden, alle boekjes zitten erbij.

Deze Range Rover is meer dan de moeite waard en absoluut youngtimer waardig. In deze staat zeer moeilijk te vinden, en zeker voor
de prijs die wij er voor vragen.
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