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Nissan Micra 1.5 Dci - ACENTA - Diesel
03/2004 - Diesel - Handgeschakeld

€ 2.950,-
Autogegevens

Merk, model: Nissan Micra

Uitvoering: 1.5 Dci - ACENTA - Die...

Kenteken: 34-NX-BD

Kilometerstand: 266.095 km

Bouwjaar: 03/2004

BTW/marge: BTW

Carrosserie: Hatchback

Brandstof: Diesel

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 954 kg

Motor: 1.461 cc, 82 pk (60 kW)

Kleur: Blauw

Laksoort: Metallic

Bekleding: Stof

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Alarmsysteem, Audiosysteem, Boordcomputer, Centrale
deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Elektrisch bedienbare ramen,
Elektrisch bedienbare voorportierramen, Metallic lak, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 46 liter
Acceleratie (0-100): 13,0 s
Topsnelheid: 170 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 5,4 l/100km (1 op 18,5)
Brandstofverbruik op de snelweg: 4 l/100km (1 op 25,0)
Energielabel: C

Onderhoud, historie en staat
Aantal eigenaren: 2
Aantal sleutels: 2 (1 handzender)
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Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen

Garantie
Garantie: Wij geven garantie op autos boven de 4500,- euro incl. btw.

Het karaktervolle uiterlijk van de Nissan Micra doet niets af aan het feit dat dit een comfortabele en
bijzonder praktische auto is. Met zijn pittige motor stuurt u deze auto vlot door het verkeer heen. Natuurlijk
behoren verstelbare lendesteunen, metallic lak, elektrisch bedienbare ramen voor, elektrisch verstelbare
buitenspiegels en in delen neerklapbare achterbank ook tot de uitrusting van deze complete auto.

De automatische ruitenwissers schakelen zichzelf automatisch in en uit en houden de voorruit schoon. De
Nissan is standaard voorzien van: lederen stuur, boordcomputer en centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening.

Om deze auto echt te ervaren, moet u beslist een proefrit maken. Mail ons nu of bel ons, dan maken we
snel een afspraak.

= Bedrijfsinformatie =

Is deze auto iets voor u? Via onze website kunt u gemakkelijk contact opnemen via whatsapp, telefoon of
mail. Tevens is het mogelijk om een vrijblijvende inruil taxatie aan te vragen, zo weet u van te voren waar
u aan toe bent. Onze occasions boven de 4500 euro worden afgeleverd met een geldige APK, voor een
afleveringspakket (Onderhoudsbeurt volgens fabrieksopgave, nieuwe APK en garantie) kunt u kiezen. Wij
zijn dealer van de merken Nissan, Dodge Ram, Isuzu en Ssangyong, tevens zijn wij gespecialiseerd in 4x4
en (USA) Pick-ups. Wij staan voor service en kwaliteit, hiervoor waarderen onze klanten ons met een 9.2.

Openingstijden
18 Mei Hemelvaart: Gesloten

Maandag: 8:00 t/m 18:00
Dinsdag: 8:00 t/m 18:00
Woensdag: 8:30 t/m 18:00
Donderdag: 8:00 t/m 18:00
Vrijdag: 8:00 t/m 18:00
Zaterdag: 9:00 t/m 17:00
Zondag: Gesloten

Aanbieder
Selles Auto's Kamperzeedijk B.V.
Kamperzeedijk 87 - 89
8281 PC Genemuiden

Tel: 038 344 6161
E-mail: info@sellesautos.nl


