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Nissan Leaf N-Connecta 40 kWh Navigatie
Full-led AdaptiveCruise 360-Camera 2e
Pinksterdag ge
12/2020 - Elektrisch - Automaat

€ 24.949,-
Autogegevens

Merk, model: Nissan Leaf

Uitvoering: N-Connecta 40 kWh Navi...

Kenteken: R-008-PP

Kilometerstand: 20.740 km

Bouwjaar: 12/2020

BTW/marge: BTW

Carrosserie: Hatchback

Brandstof: Elektrisch

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.480 kg

Motor: 150 pk (110 kW)

Kleur: Grijs

Laksoort: Metallic

Bekleding: Stof

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
Actieradius: 270 km

Asconfiguratie
Aandrijving: Voorwielaandrijving

Prestaties
Acceleratie (0-100): 7,9 s
Topsnelheid: 144 km/u
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Accu
Accu: 40 kWh, Type lithium-ion
Accu laden: Type 2, 1-fase, 6.6 kW, 47 km actieradius per uur, compleet vol in 6 uur en 3 minuten
Accu snelladen: CHAdeMO, 50 kW, 251 km actieradius per uur, compleet vol in 0 uur en 38 minuten

Milieu en verbruik
Elektriciteitsverbruik op de snelweg: 17 kWh/100km
Energielabel: A

Staat
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen

Overige informatie
Laadtijd normaal stopcontact: 11:06
Laadtijd aan krachtstroom aansluiting 3 fase: 01:49
Bruikbare accucapaciteit: 38 kWh
Ingeschatte actieradius: 230 km
Ingeschat verbruik: 16.56 kWh/100km
Actieradius praktijk zomer: 240 km
Actieradius praktijk winter: 203 km
Verbruik praktijk zomer: 15.81 kWh/100km
Verbruik praktijk winter: 18.72 kWh/100km

Liefhebbers van Nissan kiezen voor dit merk vanwege betrouwbare, hoge kwaliteit in techniek en rijgemak.
Innovation that excites. U kunt ervoor kiezen vanwege het milieu. Maar de elektromotor biedt ook power
en prestaties! Op koude en donkere dagen zijn de verwarmbare voorstoelen een uitkomst. Deze Nissan
LEAF heeft een verwarmd stuurwiel. Nooit meer koude handen onderweg. Deze Nissan LEAF is niet zuinig
met comfort. Wat dacht u van een verwarmde achterbank? Bij de uitrusting van deze Nissan horen onder
meer 17 inch lichtmetalen velgen, extra getint glas, led-achterlichten, actieve hoofdsteunen, metallic lak,
elektrisch bediende ramen, elektrisch inklapbare buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen
neerklapbare achterbank.

Met de knoppen op het stuur regelt u het audio-installatiesysteem en het full map navigatiesysteem, terwijl
u uw blik op de weg gericht houdt. De audio-installatie biedt daarbij glasheldere ontvangst dankzij
DAB-ontvangst. Nooit meer te warm of te koud. De automatische airconditioning zorgt altijd voor de
temperatuur die u kiest. Het luxeniveau in deze Nissan is niet alleen gericht op comfort, maar ook op uw
veiligheid. Tal van sensoren helpen u om de omgeving in de gaten te houden. De automatisch
inschakelbare verlichting zorgt dat automatisch de verlichting wordt ingeschakeld als het donker wordt, wat
bijvoorbeeld in tunnels erg handig is. De regensensor zet de ruitenwissers aan zonder dat u eraan hoeft te
denken. En dan zijn er ook nog parkeersensoren voor en achter die u helpen om veilig en schadevrij in te
parkeren. Een druk op de knop en starten maar! Dat kan dankzij keyless start.

In de Nissan LEAF heeft uw veiligheid en die van uw omgeving prioriteit. Dat de auto steeds meer taken
van de bestuurder overneemt, merkt u bijvoorbeeld aan het systeem voor verkeersbord-detectie in deze
Nissan. Botsingen met een voorligger gebeuren relatief vaak. De forward collision warning slaat tijdig alarm
als dat risico ontstaat, zodat u kunt ingrijpen. Het Lane-keeping systeem let constant op en waarschuwt of
corrigeert als u onoplettend over de lijnen van de rijstrook gaat. In deze Nissan vinden we verder een
autonoom remsysteem en dodehoekdetectie
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Wij leveren deze auto aan u met Bovag Garantie. Wilt u ook elektrisch rijden? Bel ons dan nu voor een
proefrit.

= Bedrijfsinformatie =

De door ons genoemde communicatieadviesprijzen zijn inclusief onvermijdbare kosten nodig voor levering
van de auto. Optionele pakketten of uitrusting zijn altijd de keuze van de consument en kunnen
desgewenst tegen meerprijs geleverd worden.

Bij Autobedrijf Boks heeft u keuze uit meer dan 250 occasions. Heeft u een auto in te ruilen? Ga dan naar
onze website: http://www.autobedrijfboks/occasions en vindt uw nieuwe auto. Binnen 1 werkdag krijgt u
een offerte op maat.

Heeft u een eigen bedrijf? Weleens over financial lease nagedacht? Voor meer informatie hierover ga naar
http://www.financialleaseapeldoorn.nl Ook voor ZZP zeer aantrekkelijke tarieven en acceptatie
voorwaarden.

Aanbieder
Autobedrijf Boks
Laan van de Dierenriem 51
7324 AB Apeldoorn

Tel: 055 360 3050
E-mail: info@autobedrijfboks.nl


