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Nissan Leaf Acenta 40 kWh, Navigatie,Cruise
control,Climate control,Achteruitrij camera
04/2019 - Elektrisch - Automaat

€ 20.900,-
Autogegevens

Merk, model: Nissan Leaf

Uitvoering: Acenta 40 kWh, Navigat...

Kenteken: XX-486-G

Kilometerstand: 30.713 km

Bouwjaar: 04/2019

BTW/marge: BTW

Carrosserie: Hatchback

Brandstof: Elektrisch

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.480 kg

Motor: 150 pk (110 kW)

Kleur: Wit

Laksoort: Basis/uni

Bekleding: onbekend

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Audiosysteem, Automatic climate control,
Boordcomputer, Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise
Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lichtmetalen velgen,
Navigatiesysteem, Stoelverwarming voor, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Aandrijving

Asconfiguratie
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Bandenmaat: 205/55 R16

Prestaties
Acceleratie (0-100): 7,9 s
Topsnelheid: 144 km/u

Accu
Accu: 40 kWh
Accu laden: Type 2, 1-fase, 6.6 kW, 47 km actieradius per uur, compleet vol in 11 uur en 6 minuten
Accu snelladen: CHAdeMO, 251 km actieradius per uur, compleet vol in 1 uur en 49 minuten
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Milieu en verbruik
Gemiddeld elektriciteitsverbruik: 14,814814814815 kWh/100km
Energielabel: A

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen

Overige informatie
Emissie: Zero emissie

Zeer nette dealer onderhouden Nissan Leaf Acenta 40 kWh van 1ste eigenaar.
Deze auto heeft o.a. Navigatie, Cruise control, Climate control, L.M.Velgen,
Regensensor, Achteruitrij camera, Bots detectie, Vermoeidheids herkenning.
Dode hoek detectie, Stoel verwarming, Achterbank verwarming, Regensensor,
Dimlichten automatisch, Isofix, Electr.ramen en spiegels, Centr.deurvergrendeling-
op afstand, Keyless entry, Radio/cd-speler met USB en AUX aansluiting en
Apple Car Play.
Prijs exclusief BTW is 21450,00 euro.

'Innovation that excites', is het motto van Nissan. Ervaar het zelf. De verwarmbare voorstoelen
benadrukken nog maar eens dat we hier te maken hebben met een regelrechte verwenauto voor
bestuurder en bijrijder. De behaaglijkheid van de verwarmde achterbank zal ook uw passagiers bevallen.
Ook is de auto voorzien van: 16 inch lichtmetalen velgen, led-achterlichten, actieve hoofdsteunen,
elektrisch bedienbare ramen voor, elektrisch bedienbare en verwarmde buitenspiegels, led-dagrijverlichting
en in delen neerklapbare achterbank.

Met de knoppen op het stuur regelt u het audio-installatiesysteem en het navigatiesysteem, terwijl u uw
blik op de weg gericht houdt. De audio-installatie biedt daarbij glasheldere ontvangst dankzij
dab-ontvangst. Ook is de auto voorzien van automatische airconditioning. Om de veiligheid onderweg te
verhogen, heeft deze Nissan zowel een automatisch inschakelbare verlichting als een regensensor aan
boord, zodat hij zelf de verlichting en de ruitenwissers kan inschakelen. Starten en lopen, zonder
contactsleutel. De keyless start signaleert de elektronische sleutel die u mee heeft en een druk op de
startknop is voldoende. Deze Nissan is voorzien van verstelbaar stuur, boordcomputer, isofix-aansluiting,
centrale deurvergrendeling met afstandsbediening en bagage afdekhoes.

Pragmatisch en veilig als deze auto is, beschikt hij over diverse veiligheidssystemen. Bij de
veiligheidssystemen van deze auto hoort ook de verkeersbord-detectie. Die leest tijdens het rijden als het
ware met u mee en attendeert u op de significante verkeersborden langs en boven de weg. Het accident
avoidance system helpt aanrijdingen te voorkomen. Veilig inhalen wordt bevorderd door de actieve
dodehoekdetectie. Een belangrijke bijdrage aan de veiligheid in deze auto is de vermoeidheidsherkenning,
die waarneemt wanneer de bestuurder tekenen van vermoeidheid vertoont. Mooi binnen de lijnen van de
rijstrook blijven? Het Lane-keeping systeem helpt altijd een handje.

Als u wilt, kunt u een proefrit maken met deze Nissan LEAF. Bel of mail ons nu voor een afspraak.

Aanbieder
Autobedrijf van Burken
Dorpsstraat 114
3927 BG Renswoude

Tel: 0318 571 719
E-mail: verkoop@vanburken.nl


