Nissan Leaf e+ Tekna 62 kWh | Two-Tone |
Cruise Control Adapt. | Leder/Alcantara | LED |
BOS
10/2019 - Elektrisch - Automaat

€ 32.995,Autogegevens
Merk, model:

Nissan Leaf

Uitvoering:

e+ Tekna 62 kWh | Two-...

Kenteken:

G-943-KG

Kilometerstand: 35.000 km
Bouwjaar:

10/2019

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Elektrisch

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1.656 kg

Kleur:

Magnetic Red/Brilliant...

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Half leder/alcantara

Garantie:

Fabrieksgarantie

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

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 340 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 7,3 s
Topsnelheid: 157 km/u
Milieu
Energielabel: A
Staat
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Auto Sturm Roosendaal | Tel: 0165 573 777 | verkoop@autosturm.nl

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen
Garantie
BOVAG 40-Puntencheck: Ja
BOVAG Afleverbeurt: Ja
Dit betreft een DEMO-auto en is beschikbaar per 07-2020. De getoonde kilometerstand kan afwijken. Neem
bij twijfel over de juistheid van deze advertentie altijd contact op met de verkoop afdeling van Auto Sturm.
Aan de in de advertenties getoonde informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
= Bedrijfsinformatie =
Auto Sturm Roosendaal aan de Belder 35 heet u welkom, dé weg naar uw nieuwe NISSAN of vertrouwde
DEALER OCCASION. Bij onze vestiging in Roosendaal kunt u terecht voor het complete gamma personen-,
bedrijfs- en terreinwagens die NISSAN te bieden heeft en een ruime selectie Dealer Occasions van elk
merk. Onze experts helpen u graag verder met al uw vragen over onze modellen, leasing, financiering en
occasions.
Wij stellen het op prijs dat u geïnteresseerd bent in het zorgvuldig samengestelde aanbod van Auto Sturm.
Hoewel de informatie op deze internetsite met uiterste zorg is opgesteld, zijn wijzigingen in modellen,
uitvoeringen, prijzen, technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie op deze internetsite te
allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen derhalve op geen enkele wijze
rechten worden ontleend. Neem bij twijfel over de juistheid van deze advertentie altijd contact op met de
verkoop afdeling van Auto Sturm.
Omdat de kleurweergave via een computermonitor of telefoonscherm beperkingen kan hebben, verwijzen
wij u voor een natuurgetrouwe kleurweergave door naar de dichtstbijzijnde Auto Sturm vestiging.

Aanbieder
Auto Sturm Roosendaal
Belder 35
4705 RK Roosendaal
Tel: 0165 573 777
E-mail: verkoop@autosturm.nl

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Auto Sturm Roosendaal | Tel: 0165 573 777 | verkoop@autosturm.nl

