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Jeep Grand Cherokee
3.0 CRD Aut. Overland
Bouwjaar:

2012 (3 januari 2012)

Massa:

2.247 kg

Max trekgewicht:

3.325 kg

Tellerstand:

179.759 km

Bekleding:

Leder

Carrosserie:

SUV

Brandstof:

Diesel

Kenteken:

63SZP1

Transmissie:

Automaat

Vermogen:

241 PK

€ 18.940,Exterieur
bi-xenon koplampen

Elektrisch glazen panorama-dak

Lichtmetalen velgen 20"

Buitenspiegel(s) automatisch dimmend

Buitenspiegels elektrisch inklapbaar

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Dakrails

Dimlichten automatisch

Elektrisch bedienbare achterklep

Elektronisch Sper Diﬀerentieel

Extra getint glas

Keyless entry

koplampreiniging

Metaalkleur

mistlampen voor

Parkeersensor voor en achter

Sportonderstel

Trekhaak

Infotainment
Navigatiesysteem full map + hard disk

Audio installatie premium

Autotelefoon voorbereiding

Multimedia-voorbereiding

Stuurwiel multifunctioneel

Interieur
Achterbank verwarmd

Lederen bekleding

Stuurwiel verwarmd

Voorstoelen verwarmd

Binnenspiegel automatisch dimmend

Boordcomputer

Cruise control adaptief

Electronic climate controle

Elektrische ramen achter

Elektrische ramen voor

Elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen

Elektrisch verstelbare passagiersstoel

Elektrisch verstelbare stuurkolom

Hoofdsteunen actief

Houtafwerking interieur

Houten stuurwiel

Lederen stuurwiel

Lederen versnellingspook

Lendesteunen (verstelbaar)

Regensensor

Stoel ventilatie voor

Veiligheid
Achteruitrijcamera

Airbag(s) hoofd achter

Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) knie

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Anti Blokkeer Systeem

Anti doorSlip Regeling

Bandenspanningscontrolesysteem

Dodehoek detector

Elektronisch Stabiliteits Programma

Hill hold functie

Overige
Luchtvering

Apk t/m 08-03-2023. Diverse facturen aanwezig. De laatste beurt is bij 161.812 kilometer uitgevoerd
Rijden als nieuw? Dan is deze Jeep Grand Cherokee een fantastische buitenkans. Verbluﬀend actueel in extra′s en opties… Deze Jeep Grand
Cherokee heeft het allemaal! De auto is van het bouwjaar 2012 en is van de eerste eigenaar. De krachtige dieselmotor van deze auto is
gekoppeld aan een automatische transmissie. Deze Jeep Grand Cherokee heeft als extra een uitstekende luchtvering. Een groot plezier voor
inzittenden en bagage. De auto is uitgerust met stijlvolle, lederen bekleding. U past de stoelen moeiteloos aan, ze zijn elektrisch in te stellen en
hebben bovendien een geheugen. Fun en functie wordt samengebracht in het elektrisch bedienbare glazen panoramadak. De bagageruimte is
toegankelijk via een comfortverhogende elektrische achterklep. Deze Jeep Grand Cherokee heeft een verwarmd stuurwiel. Nooit meer koude
handen onderweg. Met de verwarmbare achterbank zitten uw achterpassagiers er net zo behaaglijk bij als u. Xenonverlichting zorgt voor een
heldere witblauwe lichtkleur en een scherp lichtbeeld. Bij de zeer complete uitrusting van deze auto behoren ook 20 inch lichtmetalen velgen,
sportonderstel, aluminium dakrailing, extra getint glas, verstelbare lendensteunen, actieve hoofdsteunen, metallic lak, elektrisch bedienbare
ramen achter en elektrisch inklapbare buitenspiegels.
Voor wie hoge eisen stelt aan geluid en akoestiek, is deze auto voorzien van een high performance audiosysteem. Alle belangrijke audiofuncties
zijn regelbaar zonder het stuur los te laten. De knoppen bevinden zich onder uw vingers. Met het navigatiesysteem met harde schijf kiest u de
snelste route naar uw eindbestemming. U verwacht natuurlijk electronic climate control in deze auto, en die is er dan ook. Bij het inparkeren laat
de achteruitrijcamera precies zien hoeveel meter… decimeter… centimeter ruimte er nog is! De auto neemt u werk uit handen doordat hij zelf
veel in de gaten houdt. Een regensensor en een automatisch inschakelbare verlichting nemen waar wanneer de ruitenwissers en het licht aan
moeten. Geen capriolen meer als u met armen vol de auto moet openen. De keyless entry heeft u al herkend en ontgrendelt de Jeep Grand
Cherokee automatisch.
Zoals u mag verwachten van deze Jeep Grand Cherokee is hij uitgerust met een reeks aan actieve veiligheidssystemen. Soepel wegrijden op een
helling is eenvoudig met de hulp van hill hold control. Het bandenspanningscontrolesysteem waarschuwt als de druk in een of meer banden te
laag wordt.
Is uw nieuwsgierigheid gewekt? Bel ons dan snel om deze auto te komen bekijken.

