RANGE ROVER EVOQUE SE DYNAMIC 2,0 Si4 (240k) Aut.
Předváděcí vozidlo CARTec motor • MY2018 • najeto max. do 10.000 km • možný odběr - IHNED !
Barva: Fuji White (bílý lak) / 1AA • Interiér: Ivory/Lunar (perforovaná kůže) / TIP
Technické parametry:
Přeplňovaný čtyřválec
Objem motoru
Maximální výkon motoru
Maximální kroutící moment
Zrychlení 0-100 km/h
Maximální rychlost
Spotřeba paliva
Emise CO2

Si4 (240 k)
1 998 ccm
177 kW / 240 k
340 Nm
7,3 s
217 km/h
7,3 l / 100 km
165 g/km

Pohotovostní hmotnost
Objem zavazadl. prostoru
Objem nádrže / dojezd (km)
Záruka: 3 roky / 100.000 km

1 752 kg
575 l
68 l / 930 km
* pouze ilustrační fotografie

PURE (VYBRANÉ PRVKY SÉRIOVÉ VÝBAVY)
• Design exteriéru modelu PURE
• Asistent pro jízdu v pruhu (Lane Departure Warning) a brzdovým asistentem (funkce autonomního nouzového brzdění)
• Torque Vectoring by Breaking – systém rozdělování točivého momentu mezi jednotlivá kola brzdnými zásahy (pouze 4WD)
• Sedadla řidiče a spolujezdce s textilním čalouněním, manuálně nastavitelná v 6 směrech
• Vnější zpětná zrcátka – elektricky nastavitelná a vyhřívaná, s integrovanými ukazateli směru
• 8" barevný dotykový displej pro infotainment vpředu, s vysokým rozlišením (High Resolution)
• Ozdobné obložení z kartáčovaného hliníku Satin - Satin Brushed Aluminium
• USB vstup v odkládací přihrádce středové konzoly s dobíjecí funkci
• Halogenové světlomety
• InControl Touch Infotainment (audiosystém s 8 repro a výkonem 80 W)
• Bluetooth® telefonní systém s funkcí audiostreamingu
• Dvouzónová automatická klimatizace s pylovým filtrem
• Multifunkční volant obšitý kůží Oxford
• Hlasová kontrola (Voice Control) a zobrazování SMS textových zpráv
• Systém kontroly tlaku v pneumatikách (TPMS)
• Dvojitá kulatá koncovka výfukové soustavy pro všechny motorizace
• Sada pro opravu poškozené pneumatiky
• Parkovací senzory vzadu – PDC (Park Distance Control)
• Uzamykatelné matice kol
• 17" kola z lehkých slitin s 10 paprsky, Styl 105
• Bez označení motorizace na zádi vozu
• InControl Protect

SE (DODATEČNÁ VÝBAVA K PURE)
• Design exteriéru modelu SE
• Stěrače čelního skla se senzorem deště a systémem vnějšího osvětlení řízeným senzorem světla
• Vnější zpětná zrcátka - elektricky nastavitelná, vyhřívaná a sklopná, s osvětlením prostoru kolem vozu a integrovanými ukazateli směru
• Sedadla čalouněná v kůži s výraznou texturou, el. nastavitelná v 8 směrech
• Vnitřní zpětné zrcátko se samostmívací funkcí
• Střední loketní opěrka vpředu a vzadu (vzadu se 2 držáky nápojů)
• Opěrka hlavy u prostředního sedadla vzadu
• Parkovací senzory vpředu – PDC (Park Distance Control)
• Jednobarevné ambientní osvětlení interiéru
• 18" kola z lehkých slitin s 5 dvojitými paprsky, Styl 506
• Kobercové rohože s lemováním (vpředu)

SE DYNAMIC (DODATEČNÁ VÝBAVA K SE)
• Design exteriéru modelu SE Dynamic
• Kůže s výraznou texturou a perforovanou střední částí sedadla
• Dvouzónová automatická klimatizace s pylovým filtrem a senzorem kvality vzduchu s automatickým režimem vnitřní recirkulace vzduchu
• Navigační systém InControl Touch (SD karta)
• Xenonové světlomety s LED signaturou a automatickým nastavením sklonu světlometů (včetně ostřikovačů světlometů)
• Světlomety s asistentem dálkových světel proti oslnění vozidel v protisměru
• Sedadla řidiče a spolujezdce s elektrickým nastavením ve 12 směrech
• Dvojitá hranatá koncovka výfukové soustavy pro všechny motorizace
• 18" kola z lehkých slitin se 7 paprsky, Styl 706

Cena modelu SE Dynamic 2,0 Si4 (240k) Aut.

cena bez 21% DPH

cena vč. 21% DPH

1 194 800 Kč

1 445 708 Kč

Nadstandardní výbava:
9-ti stupňová automatická převodovka s možností manuálního řazení na volantu

zahrnuto v ceně

Bílý lak - Fuji White
Tmavě tónovaná skla od B-sloupku / Privacy Glass
Přední mlhové světlomety
Vyhřívaná sedadla pro řidiče a spolujezdce

bez příplatku
11 495 Kč
5 808 Kč
11 011 Kč

024BC

TECH PACK
10,2" barevný dotykový displej pro infotainment vpředu s vysokým rozlišením
Senzorově řízené víko zavazadlového prostoru – bezdotykové ovládání (funkce otevírání a zavírání)
Bezklíčový přístupový systém – Keyless Entry
Meridian™ Sound System se zesilovačem o výkonu 380 W a 11 reproduktory včetně
subwooferu, rádiem a CD přehrávačem (kompatibilní s MP3)
Navigační systém Pro s mapovými podklady na SSD pevném disku
Prostorový kamerový systém se zobrazováním vodicích linií a asistentem pro připojení přívěsu – 1 kamera
v předním nárazníku, 2 kamery pod vnějšími zpětnými zrcátky, 1 zadní kamera

99 341 Kč

074PK

COLD CLIMATE CONVENIENCE PACK

14 762 Kč

047AB
064AP
033BV

087AP
070BA
066AC
025LM
087AU
086GC

Vyhřívané čelní okno
Vyhřívané trysky ostřikovačů čelního skla
Vyhřívaný volant

072BI
040AK
040AQ
032DV

14 157 Kč

CONNECT PRO PACK (pouze ve spojení s Audiosystémy Meridian, 087AP a 087AU)
InControl Apps
Pro Services (platnost 3 roky od data aktivace)
Remote Premium - rozšířené funkcionality k InControl Remote
Wi-Fi Hotspot (pro kabinu vozidla)

Celková původní cena vozidla (vč. 21% DPH):

011CB
025PA
025RC
011DA
025RC

1 602 282 Kč
-250 000 Kč 15,60%

INDIVIDUÁLNÍ SLEVA - předváděcí vozidlo:

KONEČNÁ CENA PO SLEVĚ (vč. 21% DPH):

1 352 282 Kč
1 117 588 Kč bez DPH

Cena zahrnuje 21% DPH, předprodejní servis a povinnou výbavu pro ČR.

Autorizovaný prodej a servis JAGUAR • LAND ROVER • RANGE ROVER
CARTec motor s.r.o., Mariánské nám. 5, 617 00 Brno - Komárov
Tel: 545 233 556, e-mail: prodej@cartec.cz, www.cartec.cz
Evoque_Si4_SE_Dyn_White_302008

