Range Rover Velar
Na najnowszy model Land Rovera mamy 17% upustu.
Przykłądowa podstawowa konfiguracja:
KOLORY Fuji White
FELGI 18" 15 ramienne "Wzór 1022"
KOLOR DACHU Dach w kolorze nadwozia
SZYBY Szyby standardowe
REFLEKTORY Reflektory LED
TAPICERKA Ebony Luxtec / Ebony zamsz
FUNKCJONALNOŚĆ FOTELI Fotele przednie regulowane manualnie w 8 kierunkach
WNĘTRZA Wnętrze standardowe
PODSUFITKA Light Oyster Morzine
WYKOŃCZENIE Cosmic Grey
MATERIAŁ Kierownica obszyta skórą
NAGŁOŚNIENIE Land Rover Sound 250W - 8 głośników
Wyposażenie standardowe:
System stabilizacji toru jazdy przyczepy (TSA) | Funkcja autonomicznego hamowania awaryjnego
(AEB) System ostrzegający o opuszczaniu pasa ruchu (LDW) |
Elektrycznie wspomaganie układu kierowniczego (EPAS) Zawiesznie sprężynowe | System Terrain
Response | Przekładnia bez reduktora | 8-biegowa skrzynia automatyczna | System Adaptive Dynamics
| System wspomagający ruszanie na wzniesieniu | System dynamicznej kontroli stabilności (DSC) |
System wspomagający ruszanie na śliskiej nawierzchni | Elektroniczna kontrola trakcji (ETC) |
System zapobiegający dachowaniu (RSC) | System Conering Brake Control (CBC) | System
wektorowania momentu obrotowego (TVBB) | System kontroli zjazdu ze wzniesienia (HDC) |
Elektryczny hamulec postojowy (EPB) | System zapobiegający pośligowi kół podczas hamowania
(ABS) | Elektroczniczny rozdział siły hamowania (EBD) | Szyba czołowa laminowana akustycznie |
Podgrzewana szyba tylna | Automatyczne wycieraczki z czujnikiem deszczu | Podgrzewane lusterka
boczne | Pokrywa bagażnika sterowana manualnie | Wysuwane klamki zewnętrzne |
Spojler pokrywy bagażnika | Tylne światła przeciwmgielne | System automatycznego poziomowania
reflektorów | Czasowy wyłącznik świateł Automatyczne światła mijania z czujnikiem zmierzchu |
System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) | System naprawy przebitej opony | Opony
wielosezonowe | Nakładka boczna deski rozdzielczej | Drugi wyświetlacz systemu Touch Pro Duo |
Elektrochromatyczne, wewnętrzne lusterko wsteczne |

Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych z podświetleniem | Uchwyty na kubki z przodu i z tyłu |
Oświetlenie wnętrza | Metalowe nakładki progowe drzwi przednich |
Metalowa nakładka na próg bagażnika | Tylna kanapa składana w stosunku 40:20:40 |
Pasywne zagłówki przednich foteli | Środkowy zagłówek tylnej kanapy | Czujnik włamania |
System łączności bezprzewodowej Bluetooth® | Analogowy zestaw wskaźników z ekranem 5" TFT |
Pakiet Power Socket 1 | Osłona przestrzeni bagażowej | Zamykany schowek pasażera |
Czujniki parkowania - tył | Tempomat z ogranicznikiem prędkości | Dostęp bezkluczykowy |
Elektrycznie sterowane zamki drzwi z tyłu | Funkcja przypominająca o zapięciu pasów bezpieczeństwa |
Tylny uchwyty ISOFIX | Globalne zamykanie/otwieranie zamków drzwi przy drzwiach kierowcy |
Przycisk blokowania zamka drzwi pasażera | 6 x Airbag | Zaawansowany assystent hamowania
awaryjnego | Wskaźnik zużycia klocków hamulcowych |

Cena nowego samochodu w Select-Automotvie:
199.117 PLN brutto
Cena w polskim salonie: 239.900 PLN brutto
Oszczędność: 40.783 PLN brutto
Prowizja + transport: 10.000 PLN netto

Niniejsza oferta nie jest i nie może stanowić podstawy do dochodzenia roszczeń w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z zm.), oraz
nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z zm.)

