Nissan X-Trail 1.6 DIG-T N-Connecta |
Panoramadak | 360 camera | Schuifdak |
Navigatie | Keyle
08/2018 - Benzine - Handgeschakeld

€ 23.895,Autogegevens
Merk, model:

Nissan X-Trail

Uitvoering:

1.6 DIG-T N-Connecta |...

Kenteken:

P-266-RF

Kilometerstand: 79.909 km
Bouwjaar:

08/2018

BTW/marge:

Marge

Carrosserie:

SUV

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1.450 kg

Motor:

1.618 cc, 165 pk (121 kW)

Kleur:

Zwart

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Stof

Garantie:

Garantie

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Centrale
deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Lichtmetalen
velgen, Metallic lak, Mistlampen voor, Navigatiesysteem, Parkeersensor

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 240 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 60 liter
Acceleratie (0-100): 9,7 s
Topsnelheid: 200 km/u
Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 8,1 l/100km (1 op 12,3)
Brandstofverbruik op de snelweg: 5,5 l/100km (1 op 18,2)
Energielabel: D
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Staat
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 186 - € 211 per kwartaal
Garantie
Garantie: U kunt kiezen voor een optioneel afleveringspakket, dit is inclusief 3 maanden garantie
Afleverpakketten
Optioneel afleverpakket (€ 595): Afleverpakket 4x4, SUV en bedrijfswagens: 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
Deze Nissan X-Trail maakt een voortreffelijke indruk. Hiermee mag je gezien worden in de stad én op de
weg! Een benzinemotor en een handgeschakelde zesversnellingsbak zorgen dat u met deze SUV prima
vooruitkomt. Met een druk op de knop gaat de elektrische achterklep open. Met het grote glazen panorama
dak voelt het alsof u in een cabrio zit. Ook 19 inch lichtmetalen velgen, adaptief dempingsysteem,
aluminium dakrailing, extra getint glas, metallic lak, elektrisch verstelde en verwarmde buitenspiegels en
led-dagrijverlichting zijn aan boord.
U kunt tijdens de rit uw ogen steeds op de weg houden, want het audio-installatiesysteem (met dab!) en
het full map navigatiesysteem kunt u bedienen vanaf het stuur. In een auto als deze kunt u niet zonder
automatische airconditioning, zodat de temperatuur altijd goed is. De automatisch inschakelbare verlichting
en regensensor zorgen dat onderweg automatisch de verlichting en de ruitenwissers worden ingeschakeld.
Dankzij de parkeersensoren voor en achter kunt u met een gerust hart in de kleinste gaatjes inparkeren.
Daarmee nemen ze u veel werk uit handen. De cruise control geeft elke flitser het nakijken. Met lederen
stuur en versnellingspook, automatisch dimmende binnenspiegel en centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening is deze auto helemaal compleet.
Geavanceerde veiligheidssystemen kijken tijdens elke rit met u mee en schatten continu de risico?s in.
Onderweg fungeert de verkeersbord-detectie als het ware als uw bijrijder en attendeert u op de
verkeersborden langs de weg. In een gevaarlijke situatie is een zo kort mogelijke remweg van
levensbelang. De Brake Assist zorgt dat u dan maximaal in de ankers gaat. Met de aanwezige lane assist
blijft u altijd in de juiste baan.
Wilt u meer weten over deze auto? Neem dan contact met ons op voor een proefrit.
= 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
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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
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