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Nissan Leaf Tekna 40 kWh | 4% BIJTELLING |
360Âº
10/2018 - Elektrisch - Automaat

€ 18.400,-
Autogegevens

Merk, model: Nissan Leaf

Uitvoering: Tekna 40 kWh | 4% BIJT...

Kenteken: TS-723-H

Kilometerstand: 96.359 km

Bouwjaar: 10/2018

BTW/marge: BTW

Carrosserie: Hatchback

Brandstof: Elektrisch

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.480 kg

Motor: 150 pk (110 kW)

Kleur: Passion Red (rood)

Laksoort: Metallic

Bekleding: Half leder/stof

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, 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
Actieradius: 270 km
Acceleratie (0-100): 7,9 s
Topsnelheid: 144 km/u

Milieu en verbruik
Elektriciteitsverbruik op de snelweg: 206 kWh/100km
Energielabel: A

Historie
Aantal eigenaren: 1



Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autobedrijf A. van Rijswijk | Tel: 0416 319 900 | verkoop@vanrijswijkautos.nl

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen
Leaseprijs: € 288 p/m (financial lease, informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden)

Garantie
Garantielabel: Autotrust garantie (6 maanden)

Overige informatie
Actieradius enkel stad (WLTP): 389 km

Prijs incl. verkooppakket 4 (BOVAG-garantie) is € 19.695,-.
Laatste onderhoudsbeurt uitgevoerd bij km.stand: 93.196.

Kleine waarschuwing: met zo?n handige hatchback zult u voortaan wel regelmatig wat vriendenritjes
moeten maken vanwege z?n handige laadmogelijkheden. Natuurlijk is de actieradius mede afhankelijk van
de weersomstandigheden, maar een volle acculading is over het algemeen voldoende voor de gewone
dagelijkse ritten. Het opladen kan gewoon 's nachts, terwijl u slaapt. Deze goed onderhouden auto is van
het bouwjaar 2018 en komt van de eerste eigenaar. ?s Winters komen de verwarmbare voorstoelen heerlijk
van pas. Hoe koud het buiten ook is, het verwarmbare stuurwiel brengt uw handen en vingers snel weer op
temperatuur. Deze Nissan LEAF is niet zuinig met comfort. Wat dacht u van een verwarmde achterbank?
Natuurlijk behoren 17 inch lichtmetalen velgen, donker getint glas achter, led-achterlichten, actieve
hoofdsteunen, metallic lak, elektrisch bediende ramen, elektrisch inklapbare buitenspiegels,
led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank ook tot de uitrusting van deze complete auto.

Ook de akoestiek in de auto wordt optimaal benut door het high performance audiosysteem. Met de
DAB-ontvanger heeft u keuze uit talloze digitale radiozenders met de allerhoogste geluidskwaliteit. Met de
audiobediening op het stuur heeft u altijd twee handen beschikbaar om te rijden. Het full map
navigatiesysteem geeft duidelijke instructies. Zo komt u veilig en vlot aan waar u moet zijn. Met de
automatische airconditioning selecteert u de gewenste temperatuur. Het systeem doet de rest. Dit is een
auto met een behoorlijk IQ. Meedenken en opletten geen probleem. Voorzien van adaptive cruise control en
parkeersensoren voor en achter, maar ook van automatisch inschakelbare verlichting en regensensor.
Autosleutels overbodig. Deze Nissan LEAF is voorzien van keyless start.

In deze auto zijn verschillende technologieën aanwezig die voor u het verkeer en de omgeving in de gaten
houden en die desnoods ook kunnen remmen of bijsturen. Verkeersborddetectie herkent tijdelijke en
permanente verkeersborden langs en boven de weg. De forward collision warning geeft een
botswaarschuwing als een aanrijding dreigt met een voorligger. Na een lange werkdag in de file: daar zit
niemand op te wachten. Gelukkig helpt de file assistent een handje. Het radarsysteem meet de ruimte tot
de voorligger en bewaakt de juiste afstand. Stilstaan? Dan remt en stopt de auto vanzelf. Indien u
onbedoeld de rijstrook lijkt te verlaten, reageert het Lane-keeping systeem meteen en corrigeert. U bent
mede dankzij autonoom remsysteem en dodehoekdetectie steeds veilig onderweg.

Zullen we 'm even voor u klaarzetten? Neem nu contact op voor een proefrit!

= Bedrijfsinformatie =

Stuur de foto's van uw inruilauto naar ons WhatsApp nummer 06-22055070 (alleen WhatsApp).

Kijk op www.vanrijswijkautos.nl voor een volledige omschrijving + 360 graden foto's of download onze
APP!

Wij zijn een BOVAG autobedrijf en leveren uitsluitend auto's van dealerkwaliteit. Onze auto's zijn voorzien
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van een onderhoudshistorie zodat alles is te verifiëren.

Voor Financial Lease en financiering, www.vra-lease.nl.

Bovenstaande informatie is met zorg opgesteld, maar daaraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Type-, zet- en spelfouten zijn dan ook voorbehouden.

Aanbieder
Autobedrijf A. van Rijswijk
Zoutendijk 2
4264 KH Veen

Tel: 0416 319 900
E-mail: verkoop@vanrijswijkautos.nl


