Nissan Note 1.2 DIG-S 98 pk Connect Edition |
AUTOMAAT | Navi | Cruise | Keyless entry
11/2015 - Benzine - Automaat

€ 13.650,Autogegevens
Merk, model:

Nissan Note

Uitvoering:

1.2 DIG-S 98 pk Connec...

Kenteken:

HL-268-N

Kilometerstand: 58.022 km
Bouwjaar:

11/2015

BTW/marge:

Marge

Carrosserie:

MPV

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1.045 kg

Motor:

1.198 cc, 98 pk (72 kW)

Kleur:

Brilliant Black (donke...

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Stof

Garantie:

BOVAG

100%
Onderhouden:

Ja

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Automatic climate
control, Boordcomputer, Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening,
Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lichtmetalen velgen,
Metallic lak, Mistlampen voor, Navigatiesysteem, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 147 Nm
Transmissie: 6 versnellingen, Automaat
Tankinhoud: 41 liter
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 12,6 s
Topsnelheid: 173 km/u
Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 6,2 l/100km (1 op 16,1)
Brandstofverbruik op de snelweg: 4,5 l/100km (1 op 22,2)
Energielabel: C

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Auto Smidts Tolbert | Tel: 0594 512 400 | info@smidts.nl

Onderhoud, historie en staat
100% Onderhouden: Ja (kwaliteitslabel aanwezig)
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 97 - 108 per kwartaal
Afleverpakketten
Optioneel afleverpakket (zonder meerprijs): BOVAG Garantie 6 maanden: https://www.bovag.nl/BovagWe
bsite/media/BovagMediaFiles/Downloads/Garantie%20en%20voorwaarden/Algemene-Garantievoorwaarde
n-Auto-1-2-2018.pdf
Een compacte auto, maar toch veel ruimte en een hogere zitpositie. Dat is wat de Nissan Note kan bieden.
Deze auto staat bekend om de ongekende ruimte op de achterbank èn een grote kofferbak. Desgewenst is
er nog te schakelen naar nog meer ruimte in de kofferbak ten koste van wat beenruimte achterin. Dat
maakt deze auto zeer praktisch. Verder is de Connect Edition zeer compleet. Zo hoeft u de sleutel niet uit
uw zak te halen, want deze auto heeft keyless entry en start. Verder is de auto voorzien van climate
control, cruise control en lichtmetalen velgen. Ook heeft de auto een touchscreen met navigatie en
bluetooth koppeling voor de telefoon. Komt u gerust langs voor een uitgebreide proefrit. De koffie staat
voor u klaar.
= Bedrijfsinformatie =
Wilt u uw eigen auto inruilen? Wij zijn doorlopend op zoek naar gebruikte auto's. Neem contact met ons op
via 0594-512400. Wij maken graag voor u een offerte op maat! Daarnaast is het maken van een proefrit
uiteraard ook altijd mogelijk. We bieden ook de mogelijkheid; een proefrit aan huis, deze kan aangevraagd
worden wanneer je binnen een straal van 50 kilometer woont vanaf de locatie waar de auto staat.
Deze auto wordt geadverteerd zonder het, door onze klanten gewaardeerde, afleverpakket van € 495,(optioneel). Voor deze € 495,- krijgt uw aangekochte auto een onderhoudsbeurt (volgens schema), gratis
pechhulp in Europa (wegenwacht), minimaal 1 jaar geldige APK, (Ford A1) kwaliteitscheck, een
professionele poetsbeurt en een halve tank brandstof. Daarnaast bieden wij onze klanten gratis vervangend
vervoer tijdens onderhoud en/of reparatie.
*Ook is het mogelijk om deze auto (deels) te financieren. Profiteer nu van een rentepercentage van 6,9%,
vraag naar de voorwaarden en uw mogelijkheden.
Wij doen er alles aan om onze advertenties zo correct en compleet mogelijk weer te geven. Echter druk en
zetfouten zijn voorbehouden.

Aanbieder
Auto Smidts Tolbert
Oldebertweg 30
9356 AE Tolbert
Tel: 0594 512 400
E-mail: info@smidts.nl

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Auto Smidts Tolbert | Tel: 0594 512 400 | info@smidts.nl

