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Nissan Juke 1.0 DIG-T N-Connecta 114PK Park
en ride pack I Tech pack
02/2021 - Benzine - Handgeschakeld

€ 23.890,-
Autogegevens

Merk, model: Nissan Juke

Uitvoering: 1.0 DIG-T N-Connecta 1...

Kenteken: N-615-VF

Kilometerstand: 15.000 km

Bouwjaar: 02/2021

BTW/marge: BTW

Carrosserie: SUV

Brandstof: Benzine

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 1.282 kg

Motor: 999 cc, 117 pk (86 kW)

Kleur: Pearl White (licht wit...

Laksoort: Metallic

Bekleding: Stof

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Boordcomputer,
Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lichtmetalen velgen,
Metallic lak, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 180 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 46 liter
Acceleratie (0-100): 11,1 s
Topsnelheid: 180 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 5,9 l/100km (1 op 16,9)
Brandstofverbruik op de snelweg: 4,1 l/100km (1 op 24,4)
Energielabel: B

Staat
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)
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Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen

Afleverpakketten
Optioneel afleverpakket (€ 595): Afleverpakket: Deze auto wordt geadverteerd zonder het door onze
klanten gewaardeerde afleverpakket van € 595,- (optioneel). Voor deze € 595,- krijgt uw aangekochte auto
een onderhoudsbeurt (volgens schema), 24/7 pechhulp in Europa (wegenwacht), minimaal 1 jaar geldige
APK, (Ford A1) kwaliteitscheck, een professionele poetsbeurt en een halve tank brandstof. Daarnaast
bieden wij onze klanten gratis vervangend vervoer tijdens onderhoud en/of reparatie.
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-Puntencheck

Nissan Juke N-Connecta met Park en Ride pack en technology Pack

**Let op betreft rijdende company car. Informeer naar huidige km-stand en beschikbaarheid.**

= Bedrijfsinformatie =

Om teleurstelling te voorkomen adviseren wij u contact op te nemen of de auto waar uw interesse naar
uitgaat nog beschikbaar is. Wilt u uw eigen auto inruilen? Wij zijn doorlopend op zoek naar gebruikte
auto's! Neem contact met ons op via 050-5411552 of info@ford-boerhof.nl en we maken graag een offerte
op maat! Daarnaast is het maken van een proefrit uiteraard ook altijd mogelijk. We bieden ook de
mogelijkheid voor een proefrit aan huis, deze kan aangevraagd worden wanneer je binnen een straal van
50 kilometer woont vanaf de locatie waar de auto staat.

Deze auto wordt geadverteerd zonder het door onze klanten gewaardeerde afleverpakket van € 595,-
(optioneel). Voor deze € 595,- krijgt uw aangekochte auto een onderhoudsbeurt (volgens schema), 24/7
pechhulp in Europa (wegenwacht), minimaal 1 jaar geldige APK, (Ford A1) kwaliteitscheck, een
professionele poetsbeurt en een halve tank brandstof. Daarnaast bieden wij onze klanten gratis vervangend
vervoer tijdens onderhoud en/of reparatie.

U bent van harte welkom Bij FordStore Boerhof in Groningen.

*Ook is het mogelijk om deze auto (deels) te financieren. Profiteer nu van een rentepercentage van 7,99%,
vraag naar de voorwaarden.

**Wij doen er alles aan om onze advertenties zo correct en compleet mogelijk weer te geven. Echter druk
en zetfouten zijn voorbehouden. Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Controleer daarom samen met ons de aanwezige opties en accessoires op de auto van uw keuze om
teleurstelling te voorkomen.**

Aanbieder
Boerhof Groningen (Smidts Autogroep)
Helsingborgweg 6
9723 HN Groningen

Tel: 050 541 1552
E-mail: info@ford-boerhof.nl


