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LAND ROVER DEFENDER 2.4 TD 110" PIET BOON *INCL. BTW*
= 75.000 EX BTW*
Bouwjaar

2012

Kleur

grijs

Brandstof

Diesel

Transmissie

Handgeschakeld

Km. stand

76.354 km

Vermogen

122 PK

Cilinderinhoud

2402 CC

Gewicht

2005 KG

Prijs

€ 89.950,-

OPMERKINGEN
Unieke auto: een originele Piet Boon Defender, slechts enkelen van gebouwd, de uitvoering was gelimiteerd op 10
stuks, maar er zijn er minder dan 10 gebouwd. Zie voor 51 detailfoto's onze website Hazet.nl, Prijs is inclusief BTW!
Tevens inclusief rest BPM van 4050 euro, waardoor de excl. BTW prijs op 75.000 euro ligt. 7-persoons uitvoering,
Unieke samenwerking tussen één van Nederlands' bekendste meubel- en interieurontwerpers en Land Rover. De
Defender is voor- en achter uitgevoerd met LUCHTVERING van VB Suspensions met regelbare rijhoogte, van een
speciale zeer lage parkeergarage stand tot aan een hele hoge offroad stand. Origineel Nederlandse auto met slechts
76.354 km, boekje afgestempeld aanwezig, Land Rover dealer onderhouden, bij 73.001 km nog onderhoud gehad,
De Piet Boon Defender is te herkennen aan de unieke kleur: Piet Boon Grey, een mat grijs metallic lak en een wit
dak. De voorbumper, koplampomlijstingen, treeplanken, wielen en het luchtrooster in het rechter voorspatbord zijn
matzwart gespoten. Net als het Piet Boon logo onder de tankdop. "De Defender is stoer, tijdloos en eigenzinnig,
daar hoort geen verfijnd design bij maar juist een accentuering van zijn sterke ontwerptaal", aldus Boon. In het
interieur staan met 'stonewashed' leer beklede Recaro sportstoelen en ook het bergvak tussen de stoelen, het
stuurwiel, de deurbekleding en het dashboard is met zwart leer bekleed. De handgrepen zijn van aluminium met
leder bekleed en de hemelbekleding en zonnekleppen zijn uitgevoerd in Ebony zwarte stof. Verder zeer veel opties:
Stoelverwarming, Glazen kanteldak, Trekhaak met 3500 kg trekgewicht, Cruise control, Airco, Radio/CD met
bluetooth, 16 inch lichtmetalen velgen met BF Goodrich All Terrain banden, Verwarmde voorruit, Mat zwart Patriot
roofrack met ladder, Reservewiel lichtmetaal + Defender cover achterop de auto, Centrale deurvergrendeling op
afstandsbediening met startblokkering, Elektrische ramen, Koplamp bescherming, Mat zwarte traanplaten op de
voorschermen, Derde zitrij wegklapbaar naar de zijkant. 2.4 TD4 met 6 versnellingen en 4X4 met hoge/lage gearing
en difflock.

EXTERIEUR

Afwijkende dakkleur

Lichtmetalen velgen

Open dak

Centrale deurvergrendeling en elektrische
ramen

Metaalkleur

Treeplanken
Trekhaak
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INFOTAINMENT

Audioinstallatie met cd-speler

Bluetooth telefoonvoorbereiding

Radio cd speler

Airco

Lederen stuurwiel

Cruise control

Stuurbekrachtiging

Voorstoelen verwarmd en
voorruitverwarming

Lederen bekleding

Voorstoelen verwarmd

INTERIEUR

Zwarte hemelbekleding

VEILIGHEID

Alarm klasse 1(startblokkering)

Alarmsysteem

Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling

OVERIGE

Differentieel blokkering

