Nissan Micra 1.2 Visia Pack | Airco | AUTOMAAT
| AIRCO
05/2015 - Benzine - Automaat

€ 9.495,Autogegevens
Merk, model:

Nissan Micra

Uitvoering:

1.2 Visia Pack | Airco...

Kenteken:

H-948-JX

Kilometerstand: 54.582 km
Bouwjaar:

05/2015

BTW/marge:

Marge

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

938 kg

Motor:

1.198 cc, 82 pk (60 kW)

Kleur:

Grijs

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Stof

Garantie:

Garantie

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

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 110 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 41 liter
Acceleratie (0-100): 14,5 s
Topsnelheid: 161 km/u
Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 6,7 l/100km (1 op 14,9)
Brandstofverbruik op de snelweg: 4,6 l/100km (1 op 21,7)
Energielabel: D
Staat
Aantal sleutels: 2 (1 handzender)
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Selles Auto's Kamperzeedijk B.V. | Tel: 038 344 6161 | info@sellesautos.nl

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 75 - 83 per kwartaal
Garantie
Garantie: Op onze occasions boven de 4500 euro geven wij i.c.m. het afleveringspakket 3 maanden
volledige garantie.
Afleverpakketten
Optioneel afleverpakket (€ 395): Afleverpakket personenauto: Onderhoudsbeurt volgens fabrieksopgave
Nieuwe APK Algehele technische controle 3 maanden max. 10.000 km garantie (occasions vanaf 4500,incl. btw)
Dit afleverpakket bevat: Nieuwe APK
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 3 maanden 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.
-----------------------Intelligent en praktisch, de Nissan Micra staat bekend om zijn handzaamheid en zijn kwaliteit. We hebben
het hier over een auto uit 2015 met een tellerstand van 54582 kilometer. Zijn pittige prestaties dankt deze
Nissan aan zijn compacte en zuinige motor. Ook metallic lak en elektrisch bedienbare ramen voor zijn aan
boord.
Met de audiobediening op het stuur bedient u het audiosysteem zonder uw ogen van de weg te halen. Deze
auto heeft airconditioning aan boord. Extra opties op deze auto zijn: boordcomputer en centrale
deurvergrendeling met afstandsbediening.
De nieuwste veiligheidssystemen komen in deze Nissan Micra samen. Met het
bandenspanningscontrolesysteem weet u altijd zeker dat de banden op de juiste spanning staan.
Natuurlijk bent u van harte welkom om deze auto in ons bedrijf te komen bekijken. Laat u ons weten
wanneer u wilt komen?
= 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
Maandag: 8:00 t/m 18:00
Dinsdag: 8:00 t/m 18:00
Woensdag: 8:00 t/m 18:00
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Selles Auto's Kamperzeedijk B.V. | Tel: 038 344 6161 | info@sellesautos.nl

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

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Selles Auto's Kamperzeedijk B.V. | Tel: 038 344 6161 | info@sellesautos.nl

