Nissan X-Trail Compleet prijs
02/2017 - Benzine - Handgeschakeld

€ 27.350,Autogegevens
Merk, model:

Nissan X-Trail

Uitvoering:

Compleet prijs

Kenteken:

ZK-391-L

Kilometerstand: 48.966 km
Bouwjaar:

02/2017

BTW/marge:

Marge

Carrosserie:

MPV

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1.485 kg

Motor:

1.618 cc

Kleur:

Donker zwart

Laksoort:

Basis/uni

Bekleding:

onbekend

Opties en accessoires
Lichtmetalen velgen

Bijzonderheden
Onderhoudsbeurt volgens fabrieksschema*Uitgebreide controle van gehele auto * Minimaal 12 maanden
APK keuring * Vervanging distributieriem indien fabrikant dit voorschrijft binnen 6 maanden * minimaal
25,- brandstof* Voorzien van NAP (nationale Autopas)* Volledig gereinigd interieur en exterieur * BOVAG
garantie (>€ 4.500,- )
Autobedrijf G.Nelissen BV te St.Geertruid al meer dan 40 jaar uw beste zakenpartner op Nissan gebied
maar sinds oktober 2009 zijn wij voor U ook de beste en betaalbaarste zakenpartner voor elk ANDER merk.
Ik nodig u dan ook uit, om een bezoek te brengen aan ons pas totaal vernieuwd bedrijf.Bijna alle auto's
staan binnen opgesteld,dus prima te bekijken ook bij mindere weersomstandigheden.
Bij ons kunt U voor alles terecht wat maar met mobiliteit te maken heeft,van verkoop NIEUW en GEBRUIKT
van Brommobiel tot Vrachtauto.
Voorzien van een super moderne werkplaats welke de volgende zaken voor U kunnen verrichten:
Volledig schadeherstel - Uitdeuken zonder spuiten - Ruitvervangingen - Volledig Airco service Alle bandenzaken inclusief uitlijnen computer gestuurd - onderhoud en reparatie alle merken Diagnose stellen aan de hand van de modernste uitleesapperatuur - APK keuringstation Aanbrengen van lakpantsers - inbouw van accessoires enz.....
Lid van Bovag en NAP en RDW erkend om motorvoertuigen op naam te zetten.
U ziet alles onder een dak.
Airconditioning werkt
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autobedrijf Nelissen | Tel: 043 408 1201 | info@auto-nelissen.nl

Storingsmeldingvrij
Staat interieur: Goed
Bandenset: Zomerbanden, Bandenmaat: 18 inch

Aanbieder
Autobedrijf Nelissen
Burgemeester Wolfsstraat 6
6265 AA Sint Geertruid
Tel: 043 408 1201
E-mail: info@auto-nelissen.nl

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autobedrijf Nelissen | Tel: 043 408 1201 | info@auto-nelissen.nl

