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Nissan Leaf Tekna 40 kWh | 4% BIJTELLING |
360Âº
03/2019 - Elektrisch - Automaat

€ 19.700,-
Autogegevens

Merk, model: Nissan Leaf

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

Kenteken: XV-835-K

Kilometerstand: 81.698 km

Bouwjaar: 03/2019

BTW/marge: BTW

Carrosserie: Hatchback

Brandstof: Elektrisch

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.480 kg

Motor: 150 pk (110 kW)

Kleur: Brilliant Black (zwart...

Laksoort: Metallic

Bekleding: Half leder/stof

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Boordcomputer,
Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lichtmetalen velgen,
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: 2
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Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen
Leaseprijs: € 285 p/m (financial lease, informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden)

Garantie
Garantielabel: Autotrust garantie (12 maanden)

Overige informatie
Actieradius enkel stad (WLTP): 389 km

Prijs incl. verkooppakket 4 (BOVAG-garantie) is € 20.995,-.

De Nissan LEAF is ruim en comfortabel. Deze is uit 2019 en heeft een tellerstand van 81698 kilometer. Wat
een rijervaring, die elektromotor. Forse actieradius, nul uitstoot en heerlijk pittig rijgedrag! 's Winters op
pad gaan kan een behoorlijke uitdaging zijn. Daarom is deze Nissan LEAF voorzien van weldadige
verwarmbare voorstoelen. Aan een fijn opwarmertje in de kille dagen is gedacht, in de vorm van een
verwarmd stuurwiel. Ook achterin is iedereen snel op temperatuur door de verwarmde achterbank. Tot de
uitrusting behoren ook 17 inch lichtmetalen velgen, donker getint glas achter, LED-achterlichten, actieve
hoofdsteunen, elektrisch bediende ramen, elektrisch inklapbare buitenspiegels, LED-dagrijverlichting en in
delen neerklapbare achterbank.

De geluidskwaliteit aan boord is 'next level' dankzij het high performance audiosysteem. Voor storingvrije
digitale radio-ontvangst zorgt de DAB-ontvanger. U hoeft het stuur geen moment los te laten om de audio
aan te passen. De audiobediening op het stuur is een veilige en praktische oplossing. Het full map
navigatiesysteem is uw vertrouwde gids, waarheen de reis ook gaat. Het comfort wordt verhoogd door de
aanwezige automatische airconditioning. Veilig en comfortabel rijden? Deze auto maakt het u makkelijk
want meedenken en meerijden is inbegrepen. De regensensor reageert meteen bij neerslag en de
automatisch inschakelbare verlichting weet wanneer het donker wordt. De afstand tot uw voorligger wordt
in de gaten gehouden door de adaptive cruise control en de parkeersensoren voor en achter assisteren bij
parkeren. Sleutelloos instappen en starten: de keyless start zorgt ervoor!

Geavanceerde technische systemen houden tijdens elke rit het verkeer in de gaten en reageren op
potentieel gevaarlijke situaties. Tijdens de rit hebt u altijd een bijrijder, want de verkeersbord-detectie leest
de borden langs de weg en projecteert ze voor u op het instrumentarium. Forward collision warning
waarschuwt bij een dreigende aanrijding 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. Keep your lane?
Het Lane-keeping systeem zorgt er automatisch voor. De veiligheid van deze auto wordt verder verhoogd
door autonoom remsysteem en dodehoekdetectie.

Ook een elektrische auto bewijst zichzelf het beste met een proefrit. Neem contact op en we maken meteen
een afspraak!

= 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
van een onderhoudshistorie zodat alles is te verifiëren.
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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


