Nissan Qashqai 1.2 Acenta Lane Assist Navi
Camera Clima 17''LM Zondag a.s. open!
02/2015 - Benzine - Handgeschakeld

€ 14.900,Autogegevens
Merk, model:

Nissan Qashqai

Uitvoering:

1.2 Acenta Lane Assist...

Kenteken:

JZ-608-N

Kilometerstand: 114.737 km
Bouwjaar:

02/2015

BTW/marge:

Marge

Carrosserie:

SUV

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1.250 kg

Motor:

1.197 cc, 116 pk (85 kW)

Kleur:

Licht wit

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

onbekend

Garantie:

Garantie

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Cruise Control,
Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Getint glas, Lichtmetalen velgen,
Mistlampen voor, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Stuurbekrachtiging, Trekhaak

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 190 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 55 liter
Acceleratie (0-100): 10,6 s
Topsnelheid: 185 km/u
Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 6,9 l/100km (1 op 14,5)
Brandstofverbruik op de snelweg: 4,9 l/100km (1 op 20,4)
Energielabel: B
Historie
Aantal eigenaren: 1
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Auto Keijzers | Tel: 055 357 4370 | sales@autokeijzers.nl

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 142 - € 160 per kwartaal
Leaseprijs: € 149 p/m (financial lease, informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden)
Garantie
Garantie: 6 Maanden volledige Auto Keijzers garantie
Tip: voor meer foto's, bekijk onze website! www.autokeijzers.nl
Met een SUV als deze hebt u een praktische en ruime auto, maar tegelijk biedt hij ook comfort en rijplezier.
De auto is van het bouwjaar 2015 en is van de eerste eigenaar. In deze auto vindt u een benzinemotor en
een handgeschakelde versnellingsbak. Bij de zeer complete uitrusting van deze auto behoren ook 17 inch
lichtmetalen velgen, getint glas, elektrisch bedienbare ramen, elektrisch inklapbare buitenspiegels,
led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank.
Altijd een deskundige gids aan boord, dankzij het navigatiesysteem. Ook is de auto voorzien van
automatische airconditioning. U ziet geen paaltje meer over het hoofd dankzij de achteruitrijcamera. Nooit
te snel, altijd constant: dat is het voordeel van de aanwezige cruise control. En deze auto heeft ook lederen
stuur en versnellingspook en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening als standaard uitrusting.
Zoals u mag verwachten van deze Nissan Qashqai is hij uitgerust met een reeks aan actieve
veiligheidssystemen. Op een helling houdt hill hold control de handrem vast totdat u weer gas geeft. Gaat u
buiten de lijnen van uw rijstrook zonder richting aan te geven, dan waarschuwt de aanwezige lane assist
direct.
U bent van harte welkom om deze auto te komen bekijken, neemt u snel contact met ons op?

Aanbieder
Auto Keijzers
Sleutelbloemstraat 29
7322 AJ Apeldoorn
Tel: 055 357 4370
E-mail: sales@autokeijzers.nl

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Auto Keijzers | Tel: 055 357 4370 | sales@autokeijzers.nl

