ÚJ RANGE ROVER SPORT
ÁRLISTA 2023. MODELLÉV

ÚJ RANGE ROVER SPORT

ÁLLÍTSA ÖSSZE SAJÁT AUTÓJÁT ONLINE KONFIGURÁTORUNK
SEGÍTSÉGÉVEL A WWW.LANDROVER.HU OLDALON!
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ÚJ RANGE ROVER SPORT

TEKINTSE MEG ÁRLISTÁNKAT!
MEGHAJTÁS

SEBESSÉGVÁLTÓ

TELJESÍTMÉNY

DYNAMIC HSE

AUTOBIOGRAPHY

FIRST EDITION

3.0D soros 6 hengeres dízel Mild Hybrid

Összkerék

Automata 8 sebességes

300 LE

46 146 000 Ft

-

-

3.0D soros 6 hengeres dízel Mild Hybrid

Összkerék

Automata 8 sebességes

350 LE

-

51 736 000 Ft

53 256 000 Ft

3.0P soros 6 hengeres benzin Mild Hybrid

Összkerék

Automata 8 sebességes

400 LE

48 336 000 Ft

-

-

3.0P soros 6 hengeres benzin Plug-in Hybrid

Összkerék

Automata 8 sebességes

440 LE

50 230 000 Ft

-

-

3.0P soros 6 hengeres benzin Plug-in Hybrid

Összkerék

Automata 8 sebességes

510 LE

-

58 560 000 Ft

60 160 000 Ft

4.4P V8 Supercharged benzin

Összkerék

Automata 8 sebességes

530 LE

-

59 050 000 Ft

60 690 000 Ft

Az árlistában található bruttó kiskereskedelmi listaár tartalmazza a 27% ÁFÁ-t és a regisztrációs adót.
Az árlistában található bruttó kiskereskedelmi listaár nem tartalmazza az egyes opciók árát, és a forgalombahelyezés költségét.
– Nem rendelhető.
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FIGYELEM! A Jaguar Land Rover
Limited arra törekszik, hogy tökéletesítse termékeinek műszaki tartalmát, formai részleteit és gyártási folyamatait. Ennek megfelelően folyamatosan
változtatásokat eszközöl ezen területeken. Minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy kiadványunk a legfrissebb információkat
tartalmazza, ugyanakkor a brosúra semmiképpen nem tekinthető az aktuális műszaki paraméterek mértékadó forrásának, illetve nem számít bármely
jármű értékesítésére vonatkozó konkrét ajánlatnak. A forgalmazók és kereskedők semmilyen vélt vagy valós formában nem megbízottai a Jaguar
Land Rover Limited vállalatnak, azt semmilyen formában nem képviselik.
A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, tartalmazzák az ÁFA összegét (bruttó ár esetében), de nem foglalják magukban a forgalomba helyezés
költségét, a regisztrációs adót, valamint a vagyonszerzési illetéket. A feltüntetett árak az általános forgalmi adó és regisztrációs díj változása
esetén módosulhatnak. A feltüntetett bruttó fogyasztói árakat 400 Ft/Euro árfolyam értékig garantáljuk. A jelen árajánlatban feltüntetett árak
legfeljebb 400 HUF/EUR árfolyam figyelembevételével kerülnek meghatározásra, abban az esetben is, ha az árajánlat kiállításának napján az
árfolyam ezen mértéket meghaladja. Amennyiben a Gépkocsi a Jaguar Land Rover importőr tulajdonába kerülésének napján (gyártó által importőr
számára történő fizikai átadás időpontjában) érvényes hivatalos MNB deviza középárfolyam magasabb, mint, a jelzett 400 Ft/Euro árfolyam,
úgy a végső árfolyam és ennek megfelelően a ténylegesen megfizetendő vételár az importőri készletre érkezés időpontjának napján érvényes
hivatalos MNB deviza középárfolyam alapján kerül meghatározásra. Az árajánlat tartalma a kiadáskor érvényes állapotot tükrözi. Az egyes típusok
pontos felszereltségéről, műszaki adatairól, a rendelhető színekről és kárpitokról érdeklődjön munkatársainknál. Az ajánlat tájékoztató jellegű, a
márkakereskedés vagy bármely harmadik személy részéről ajánlati kötöttséget nem keletkeztet.
Az ajánlattevő az esetleges nyomdai, illetve rendelhetőségi hibákért felelősséget nem vállal, az ár-, és felszereltségváltoztatás jogát fenntartja.
A személygépjárművekre vonatkozó új vizsgálati eljárás (WLTP menetciklus) bevezetésével a jelenleg közölt műszaki adatok a jármű regisztrációját
megelőzően frissítésre kerülhetnek. Az opcionális berendezések és tartozékok, egyéb nem technikai tényezők esetén befolyásolhatják a
fogyasztást és a kibocsátást. Az árlista tartalma a kiadáskor érvényes állapotot tükrözi. A WAE Kft. fenntartja a jogot az itt közölt információk
előzetes értesítés nélküli megváltoztatására. A WAE Kft. az esetleges nyomdai, illetve rendelhetőségi hibákért felelősséget nem vállal, az ár-, és
felszereltségváltoztatás jogát fenntartja. Az árlista érvényes 2022. július 1-től visszavonásig.

A Jaguar Land Rover bejegyzett székhelye:
Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF
Egyesült Királyság.
Cégbírósági bejegyzés száma Nagy-Britanniában: 1672070
landrover.com
© Jaguar Land Rover Limited 2022.
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