Nissan Leaf Tekna 40 kWh | Adapt. Cruise
Control | BOSE Audio | 360Â° Camera |
Stoelverwarmin
11/2019 - Elektrisch - Automaat

€ 27.770,Autogegevens
Merk, model:

Nissan Leaf

Uitvoering:

Tekna 40 kWh | Adapt. ...

Kenteken:

G-711-ND

Kilometerstand: 12.070 km
Bouwjaar:

11/2019

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Elektrisch

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1.480 kg

Kleur:

Brilliant Black (zwart...

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Half leder/stof

Garantie:

Fabrieksgarantie

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

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 320 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 8,6 s
Topsnelheid: 144 km/u
Milieu en verbruik
Gemiddeld elektriciteitsverbruik: 999,0 kWh/100km
Energielabel: A
Staat
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)
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Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen
Garantie
BOVAG 40-Puntencheck: Ja
BOVAG Afleverbeurt: Ja
Wil jij als particulier een elektrische auto aanschaffen? Dan hebben we goed nieuws! Je kunt nu subsidie
aanvragen voor een volledig elektrische auto. De subsidie bedraagt 2.000 euro voor gebruikt elektrisch
model. De getoonde rijklaarprijs is exclusief de subsidie.
Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Dan moet de elektrische personenauto voldoen aan de volgende
voorwaarden:
- Een 100% elektrische personenauto met een actieradius* van minimaal 120 kilometer.
- De catalogusprijs (oorspronkelijke nieuwprijs) is niet lager dan € 12.000 en niet hoger dan € 45.000.
- De auto is als elektrische personenauto geproduceerd en mag niet zijn omgebouwd tot elektrische auto.
Deze auto voldoet aan alle voorwaarden!
Emissievrij autorijden moet voor veel meer mensen aantrekkelijk worden, vindt de overheid. Zakelijk
rijders profiteren al van een gunstige fiscale bijtelling wanneer ze kiezen voor een volledig elektrische auto.
Met de subsidie op elektrische auto's wil het kabinet elektrisch autorijden voor nóg meer mensen - dus ook
privérijders - bereikbaar maken. Daarvoor heeft de overheid een flink bedrag beschikbaar gesteld. Aan de
subsidiepot zit wel een maximum. Particulieren die in aanmerking willen komen voor de overheidskorting
dienen daarom op tijd hun subsidieaanvraag in te dienen.
Neem contact met ons op voor meer informatie.
De actieradius wordt WLTP gemeten. Dit is de methode om de CO2-uitstoot van personenauto's te meten.
Als er geen WLTP-waarde voorhanden is, dan geldt de NEDC-waarde. Deze elektrische auto heeft een
gemeten waarde die boven de ondergrens ligt van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor
subsidie. De praktische actieradius kan dus lager liggen.
= Bedrijfsinformatie =
WIJ ZIJN OP AFSPRAAK GEOPEND, OOK VOOR PARTICULIEREN!
Live-Verkoop op afspraak is weer toegestaan in de showrooms van Auto Sturm. Met de versoepeling
omtrent het Coronavirus (COVID-19), realiseren wij ons hoe belangrijk het is dat je ook in deze periode op
mobiliteit kunt rekenen.
De afspraak moet minimaal vier uur van tevoren zijn gemaakt, er mogen maximaal twee klanten per
verdieping worden ontvangen en een bezoek duurt minimaal tien minuten. De basisregels waaronder
anderhalve meter afstand, hygiënemaatregelen en thuisblijven bij klachten, blijven gelden.
Interesse in deze auto? Maak dan snel uw showroomafspraak!
Auto Sturm heet u welkom, dé weg naar uw nieuwe NISSAN, nieuwe HYUNDAI of vertrouwde
kwaliteitsoccasion. Met vestigingen in Middelburg(st. Laurens), Goes, Spijkenisse en Roosendaal kunt u bij
ons terecht voor het complete gamma personen-, bedrijfs- en terreinwagens die NISSAN en HYUNDAI te
bieden hebben en helpen onze experts u graag met al uw vragen over onze modellen, leasing, financiering
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en occasions.
Wij stellen het op prijs dat u geïnteresseerd bent in de auto's van Auto Sturm. Hoewel de informatie op
deze internetsite uiterst zorgvuldig is samengesteld, 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.

Aanbieder
Auto Sturm Middelburg
Noordweg 467
4333 KE Middelburg
Tel: 0118 612 042
E-mail: verkoop@autosturm.nl
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