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Nissan Juke 1.0 DIG-T Business | Automaat |
Navigatie | Camera | LED | Apple Carplay |
Andro
07/2021 - Benzine - Automaat

€ 24.795,-
Autogegevens

Merk, model: Nissan Juke

Uitvoering: 1.0 DIG-T Business | A...

Kenteken: R-578-SG

Kilometerstand: 7.363 km

Bouwjaar: 07/2021

BTW/marge: Marge

Carrosserie: SUV

Brandstof: Benzine

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.176 kg

Motor: 999 cc, 117 pk (86 kW)

Kleur: Grijs

Laksoort: Metallic

Bekleding: Stof

Garantie: Fabrieksgarantie

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

Bijzonderheden
Beschikbaarheid

Algemene informatie
Carrosserievorm: SUV
Modelreeks: sep 2019 - dec 2020

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

Staat
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen

Garantie
Garantie: U kunt kiezen voor een optioneel afleveringspakket, dit is inclusief 3 maanden garantie

Afleverpakketten
Optioneel afleverpakket (€ 395): Afleverpakket personenauto: Onderhoudsbeurt volgens fabrieksopgave
Nieuwe APK Algehele technische controle 3 maanden max. 10.000 km garantie (occasions vanaf 4500,-
incl. btw)
Dit afleverpakket bevat: Nieuwe APK

Veelzijdigheid en doordacht design staan aan de basis van deze ruime Nissan Juke. Op de teller van deze
auto staat slechts 7363 kilometer. Met zijn benzinemotor en automatische transmissie is deze Nissan een
prettige auto om te rijden. In de verwarmbare voorstoelen zitten is elke keer een welkom gevoel. Ook 17
inch lichtmetalen velgen, led-achterlichten, metallic lak, elektrisch bediende ramen, elektrisch inklapbare
buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank zijn aan boord.

Met de DAB-ontvanger heeft u keuze uit talloze digitale radiozenders met de allerhoogste geluidskwaliteit.
De meest gebruikte voertuigfuncties laten zich met behulp van uw stem bedienen. Wegwijs in elke wijk,
stad of reisbestemming? Daarvoor zorgt het navigatiesysteem! Connected drive services verbindt uw
smartphone draadloos met het audiosysteem. Nooit meer te warm of te koud. De automatische
airconditioning zorgt altijd voor de temperatuur die u kiest. Bij het inparkeren hoeft u het laatste stukje niet
te gokken: de achteruitrijcamera kijkt voor u uit. In deze Nissan kunt u zich concentreren op het verkeer,
terwijl de auto de omgeving voor u in de gaten houdt. Een automatisch inschakelbare verlichting zorgt dat
de verlichting aangaat als het donkerder wordt - in tunnels bijvoorbeeld - en de regensensor schakelt de
ruitenwissers in als het nodig is. U hoeft er niets aan te doen. Omdat u nu eenmaal niet overal ogen heeft,
is deze Nissan Juke voorzien van een achteropkomend verkeer waarschuwing die registreert wanneer de
afstand tot uw achterligger te krap is. Nooit te snel, altijd constant: dat is het voordeel van de aanwezige
cruise control. Extra opties op deze auto zijn: sportstuur met schakelpaddels, boordcomputer en centrale
deurvergrendeling met afstandsbediening.

Het rijden met deze Nissan wordt nog meer ontspannen dankzij de innovatieve technieken die onderweg
over uw veiligheid waken. Belangrijk voor uw veiligheid en die van uw passagiers is de
verkeersbord-detectie in deze auto. Het risico van een kop-staartbotsing wordt aanzienlijk verminderd door
de forward collision warning. Deze Nissan Juke is ook behulpzaam als het gaat om een rechte koers. Het
Lane-keeping systeem signaleert en corrigeert als u onbedoeld de rijstrooklijnen dreigt te overschrijden.

Maak nu een afspraak voor een proefrit!

= Bedrijfsinformatie =

Is deze auto iets voor u? Via onze website kunt u gemakkelijk contact opnemen via whatsapp, telefoon of
mail. Tevens is het mogelijk om een vrijblijvende inruil taxatie aan te vragen, zo weet u van te voren waar
u aan toe bent. Onze occasions boven de 4500 euro worden afgeleverd met een geldige APK, voor een
afleveringspakket (Onderhoudsbeurt volgens fabrieksopgave, nieuwe APK en garantie) kunt u kiezen. Wij
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zijn dealer van de merken Nissan, Dodge Ram, Isuzu en Ssangyong, tevens zijn wij gespecialiseerd in 4x4
en (USA) Pick-ups. Wij staan voor service en kwaliteit, hiervoor waarderen onze klanten ons met een 9.2.

Openingstijden
18 Mei Hemelvaart: Gesloten

Maandag: 8:00 t/m 18:00
Dinsdag: 8:00 t/m 18:00
Woensdag: 8:30 t/m 18:00
Donderdag: 8:00 t/m 18:00
Vrijdag: 8:00 t/m 18:00
Zaterdag: 9:00 t/m 17:00
Zondag: Gesloten

Aanbieder
Selles Auto's Kamperzeedijk B.V.
Kamperzeedijk 87 - 89
8281 PC Genemuiden

Tel: 038 344 6161
E-mail: info@sellesautos.nl


