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Nissan Qashqai 1.2 Visia ** ALLES IN ÉÉN
PRIVATE LEASE ABONNEMENT VANAF ac 549,-
P.MND **
07/2018 - Benzine - Handgeschakeld

€ 16.950,-
Autogegevens

Merk, model: Nissan Qashqai

Uitvoering: 1.2 Visia ** ALLES IN ...

Kenteken: P-400-BS

Kilometerstand: 90.785 km

Bouwjaar: 07/2018

BTW/marge: BTW

Carrosserie: SUV

Brandstof: Benzine

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 1.250 kg

Motor: 1.197 cc, 116 pk (85 kW)

Kleur: NIGHT SHADE metaal (zw...

Laksoort: Metallic

Bekleding: Stof

Garantie: Fabrieksgarantie

100%
Onderhouden: Ja

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, CD speler, Centrale
deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch
bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, In hoogte verstelbaar stuur, Metallic lak,
Parkeersensor, Startonderbreker, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Nissan Qashqai 1.2 Visia ** ALLES IN ÉÉN PRIVATE LEASE ABONNEMENT VANAF € 549,- P.MND **

Nissan Qashqai 1.2 Visia ** ALLES IN ÉÉN PRIVATE LEASE ABONNEMENT VANAF € 549,- P.MND **

- Kenteken: P-400-BS
- Merk: Nissan
- Model: Qashqai
- APK tot: 17-07-2024
- Tellerstand: 90785 KM
- Carrosserievorm: SUV
- Aantal deuren: 5
- Brandstofsoort: Benzine
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- Bouwjaar: 2018
- Transmissie: Handgeschakeld 6
- Kleur: zwart Metallic
- Kleurnaam: NIGHT SHADE metaal
- Bekleding: Stof
- Kleur interieur: zwart
- Interieurnaam: zwart luxe stof bekledingen
- Motorinhoud: 1197 cc
- Aantal cilinders: 4
- Vermogen: 85 kW / 116pk
- Ledig gewicht: 1250 kg
- Max. trekgewicht: 1500 kg
- Aantal zitplaatsen: 5
- Verbruik: 5.6 l/100 km
- BTW/Marge: BTW aftrekbaar, de prijs is inclusief BTW
- Aantal sleutels: 2
- Onderhoudshistorie aanwezig: Ja
- Motorrijtuigenbelasting: € 138 - 154 per kwartaal
- Fabrieksgarantie tot: 31-05-2024

Comfort

- Cruise control

Exterieur

- Achterruitwisser
- Aux aansluiting
- Buitenspiegel rechts
- Buitenspiegels met instap verlichting
- Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
- Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
- Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
- Buitenspiegels in carrosseriekleur
- Centrale deurvergrendeling
- Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
- Chroom delen exterieur
- Dagrijverlichting
- Hoofdsteunen achter
- In hoogte verstelbare voorstoelen
- LED achterlichten
- LED dagrijverlichting
- Led Mistlampen
- Metaalkleur
- Mistlampen
- Parkeersensor Voor
- Rokersvrije auto
- Stof/leder : zwart/ grijs
- Verwarmde ruitensproeiers

Infotainment
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- AUX & / of USB ingang
- Aansluiting USB
- Audioinstallatie met CD-speler
- Cd-speler
- Multimedia-voorbereiding
- Originele Radio met CD wisselaar, MP3, stuurbediening en geïntrigeerd Bluetooth car kit.
- Radio CD speler
- Radio-CD/MP3 speler
- Spraakbediening
- Stuurwiel multifunctioneel

Interieur

- Stoelen voor hoogteverstelbaar
- Achterbank in delen neerklapbaar
- Achterbank in delen neerklapbaar.
- Airco
- Armleuning voor
- Armsteun voor
- Audiobediening op het stuurwiel
- Bekerhouder voor
- Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
- Buitenste hoofdsteunen achter neerklapbaar
- Elektrische ramen achter
- Elektrische ramen voor
- Elektrische ramen voor en achter
- Gekoeld handschoenenkastje
- Hoofdsteunen anti-whiplash
- Lederen stuur
- Middenarmsteun voor
- Multifunctioneel stuurwiel
- Niet rokers auto
- Spraakfunctie
- Stuur verstelbaar
- Stuurbekrachtiging
- Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk

Overige

- Anti Blokkeer Systeem
- Anti doorSlip Regeling
- Bestuurdersairbag
- Bluetooth telefoonvoorbereiding
- Brake Assist System
- Elektronisch Sper Differentieel
- Elektronisch Stabiliteits Programma
- Elektronische remkrachtverdeling
- Handleiding nederlands
- Hoofd airbag(s) achter
- Hoofd airbag(s) voor
- Passagiersairbag
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- Zij airbag(s) voor

Veiligheid

- Alarm klasse 1(startblokkering)
- Automatische vergrendeling bij wegrijden
- Bandenspanningscontrolesysteem
- Hill hold functie

Financiële leaseprijs ?325,00 per maand Verkoopprijs 17.950,00

Deze Nissan Qashqai staat voor u klaar. Een geweldige, nog jonge occasion die goed is voor gemakkelijk
nog een tonnetje of twee op de teller. De auto is van het bouwjaar 2018 en is van de eerste eigenaar. In
deze auto vindt u een benzinemotor en een handgeschakelde versnellingsbak. Bij de uitrusting van deze
auto horen onder meer led-achterlichten, actieve hoofdsteunen, verwarmde ruitensproeiers, elektrisch
bedienbare ramen achter, elektrisch inklapbare buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen
neerklapbare achterbank.

Kies de muziek waarvan u houdt, dankzij de dab-radio klinkt het altijd geweldig. Intussen bedient u het
audio-installatiesysteem met de knoppen op het stuur of met uw stem. In een auto als deze mag u ook
airconditioning verwachten. Inparkeren en uitparkeren kost geen enkele moeite dankzij de
parkeersensoren. Met de cruise control kunt u zorgen dat u op die rechte stukken toch uit beeld blijft bij de
flitsers. Met in hoogte verstelbaar stuur, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening en bekerhouder
is deze auto helemaal compleet.

Met de nieuwste technologieën aan boord is deze Nissan in staat om zelf te reageren op potentieel
gevaarlijke situaties op de weg. De Brake Assist geeft een maximale boost aan het remsysteem in een
noodsituatie. Zo verkort u de remweg en verkleint u de kans op ongelukken. De lane assist waarschuwt als
u onbedoeld van rijstrook dreigt te wisselen.

Zoek een bijpassende outfit en kom 'm uitproberen. Even contact opnemen en hij staat gereed!

Bij Autogroep Bos & Slegers doen wij natuurlijk altijd ons uiterste best om alle gegevens zo correct
mogelijk in te vullen. Maar feit blijft: wij hebben meer verstand van auto's dan van computers. Het kan dus
voorkomen dat er een keer een foutje zit in de gegevens. Mocht je twijfelen aan de juistheid van de
gegevens of een foutje ontdekken, dan horen wij heel graag van je. We controleren dan nog eens de
gegevens om te kijken of het klopt. Controleer de opties dus goed voordat je een auto koopt of bel ons van
te voren om het te controleren, aan de gegevens op de website kunnen geen rechten worden verbonden.

Direct een afspraak maken?

Welkom bij Autobedrijf Bos en Slegers

Een afspraak voor bezichtiging  kunt U maken  of dat betreffede auto aanwezig is.
Via mail:          info@bosenslegers.nl of gerard@bosenslegers.nl
Via telefoon:    040-2522425 (algemeen nummer) of 06-20490119 (Gerard Slegers)

Onze openingstijden:

RECEPTIE:        Maandag t/m Vrijdag    08:00 - 18:00 uur
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WERKPLAATS: Maandag t/m Vrijdag    09:00 - 18:00 uur
VERKOOP:        Maandag t/m Vrijdag    09:00 - 18:00 uur
VERKOOP         Zaterdag            10:00 - 17:00 uur   
VERKOOP         Buiten de openingstijdem kunnen we een afspraak maken  uiteraard alleen als U de auto
ook voor 99 procent wil kopen .. 
                           Uiteraard moet de auto zijn zoals omschreven
    

Als extra service biedt Autobedrijf  Bos & Slegers : EEN PROEFRIT BIJ U THUIS aan 
Waar in Nederland U ook woont, wij zorgen er voor dat U, zonder extra inspanningen of moeite, in Uw
eigen omgeving kunt proefrijden met de door U geselecteerde auto.
Kosten voor deze proefrit thuis bedragen € 125,-- Een bedrag dat bij aanschaf van het voertuig op de
aanschafwaarde in mindering wordt gebracht waardoor deze service U uiteindelijk NIETS kost. Ook de
aflevering van de auto zal, indien gewenst, KOSTELOOS bij U thuis plaatsvinden
Wilt U bovenstaande proberen, Facetime dan met 06-20490119.
Bij aflevering van onze auto's brengen wij standaard € 695,-- in rekening.
Hiervoor krijgt de auto een complete afleveringsbeurt en een nieuwe APK. U neemt Uw auto dus altijd in
tiptop conditie mee.
Wilt U liever leasen? U kunt Uw eigen leaseprijs berekenen op    www.bosenslegers.nl/lease-
Voor de leaseprijs en de verzekering te raadplegen kunt u onderstaande link gebruiken
 
Voordelen van bij ons Verzekeren  is : als u schade heeft   5 jaar de aankoopgarantie is gegarandeerd 
aankoopprijs krijgt u  terug  met verder geen eigen risico
Ook hebben we mogelijkheden om de fabrieksgarantie met 2 jaar te verlengen meer weten vraag naar
deze mogelijkheid

Autogroep Bos en Slegers
Steenoven 28
5626DK Eindhoven
040-2522425
info@bosenslegers.nl

www.bosenslegers.nl

Aanbieder
Autogroep Bos & Slegers
Steenoven 28
5626 DK Eindhoven

Tel: 040 252 2425
E-mail: info@bosenslegers.nl


