Nissan 200 SX 1.8-16V
02/1991 - Benzine - Handgeschakeld

€ 18.500,Autogegevens
Merk, model:

Nissan 200 SX

Uitvoering:

1.8-16V

Kenteken:

71-HK-NN

Kilometerstand: 177.711 km
Bouwjaar:

02/1991

BTW/marge:

Marge

Carrosserie:

Coupé

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1.190 kg

Motor:

1.809 cc, 169 pk (124 kW)

Kleur:

Rood

Laksoort:

Basis/uni

Bekleding:

Stof

Opties en accessoires
Centrale deurvergrendeling, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Getint
glas

Bijzonderheden
Niet vaak te koop, mooie Nissan 200sx race of trackday auto met kenteken en nieuwe APK geldig voor 2
jaar.
Stage twee gebouwd.
Preventief nw. koppakking geplaatst.
Nieuwe olie en filters.
Nissan 200sx s14 turbo.
Mishimoto alu. radiateur.
Twee electriche van.
AIT racing bodykit.
Japan racing velgen.
3 inch piping. etc. etc.
Inruil mogelijk van auto/camper/raceauto/etc
Kijk ook op www.autofirst-tappel.nl voor meer dan 130 auto's met een extra uitgebreide fotoreportage.
FINANCIEREN VA. € 59,- PER MAAND ZAKELIJK EN PARTICULIER.
Elke auto wordt standaard geleverd met nieuwe/recente APK en GARANTIE.
Wij berekenen geen afleverkosten en inruil van uw huidige auto is mogelijk.
Om eventuele teleurstellingen te voorkomen verzoeken wij u voor vertrek telefonisch contact met ons op te
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autobedrijf Tappel | Tel: 0592 313 181 | autobedrijf@tappel.nl

nemen.
Wij zijn een Bovag familiebedrijf sinds 1935 met eigen showroom van 1000 m2 en eigen werkplaats met
gecertificeerde monteurs.
Internetprijs is INCLUSIEF
-3 Maanden huisgarantie (aanvullende garantie mogelijk)
-Nieuwe / recente APK keuring
-Technische inspectie bij binnenkomst
-Vloeistoffen inspectie
-Professionele poetsbeurt
-Tenaamstelling / verzekering

Alle moeite is genomen om de informatie op deze internetsite zo accuraat en actueel mogelijk weer te
geven. Fouten zijn echter nooit uit te sluiten.
Vertrouw daarom niet alleen op deze informatie, maar controleer bij aankoop de zaken die uw beslissing
zouden kunnen beïnvloeden.

Aanbieder
Autobedrijf Tappel
A.H.G. Fokkerstraat 28
9403 AP Assen
Tel: 0592 313 181
E-mail: autobedrijf@tappel.nl
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