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Nissan Leaf Electric e+ 62kWh, Tekna. 29.000
km
07/2020 - Elektrisch - Automaat

€ 33.690,-
Autogegevens

Merk, model: Nissan Leaf

Uitvoering: Electric e+ 62kWh, Tek...

Kenteken: R-130-NZ

Kilometerstand: 29.790 km

Bouwjaar: 07/2020

BTW/marge: Marge

Carrosserie: Hatchback

Brandstof: Elektrisch

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.656 kg

Motor: 218 pk (160 kW)

Kleur: Wit parelmoer

Laksoort: Basis/uni

Bekleding: Leder

Garantie: BOVAG

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Audiosysteem, Automatic climate control,
Boordcomputer, Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise
Control, Elektrisch bedienbare buitenspiegels, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare
voorportierramen, Getint glas, In hoogte verstelbaar stuur, Lichtmetalen velgen, Navigatiesysteem,
Parkeersensor, Stoelverwarming voor, Stuurbekrachtiging, Traction control

Bijzonderheden
Deze auto valt nog onder de overheidssubsidie, er kan dus €2000 terug gevraagd worden.

Autobedrijf J.T. van Steyn is een all round garage in Voorhout sinds 1987, onze vestiging in Voorhout is al
meer dan 35 jaar actief in en buiten de regio en staat bekend om zijn uitstekende service, goede prijs
kwaliteit verhouding en vaste team van medewerkers die als motto hebben "Een nee is niet te koop" ! Onze
enthousiaste medewerkers houden u dagelijks op de weg. We hebben altijd een mooie mix aan gebruikte
auto's staan. De auto's zijn zorgvuldig gecontroleerd in de werkplaats en voorzien van de juiste
kilometerstanden. Kijk voor een volledig overzicht van onze voorraad op www.jtsauto.nl. Informeer naar de
garantie mogelijkheden tot 24 maanden. Wij zijn aangesloten bij Bovag, Nationale Autopas en Bosch Car
Service. Financiering en private lease mogelijk. Auto's die minder dan 120.000 km hebben gelopen, jonger
dan 7 jaar zijn of de verkoopprijs boven €4.500 zit hebben 12 maanden bovag garantie. De auto's waar dat
niet voor geldt hebben standaard 3 maanden bovag garantie en worden met een nieuwe apk afgeleverd, de
garantie is verlengbaar 6 maanden kost € 595,- en 12 maanden € 895,-. Disclaimer: Alle moeite is
genomen om de informatie op onze internetsite en advertenties zo accuraat en actueel mogelijk weer te
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geven. Fouten zijn echter nooit uit te sluiten. Er kunnen dan ook geen rechten aan deze advertentie worden
ontleend. Vertrouwt u daarom niet alleen op deze informatie, maar controleer bij aankoop de zaken die uw
beslissing zouden kunnen beïnvloeden.

Aanbieder
Autobedrijf J.T. van Steyn
Teylingerlaan 82A
2215 RT Voorhout

Tel: 0252 214 248
E-mail: sales@jtsauto.nl


