Nissan Leaf Acenta 40 kWh | Adapt. Cruise
Control | Navigatie | Camera | Keyless Entry |
Dod
2021 - Elektrisch - Automaat

€ 31.470,Autogegevens
Merk, model:

Nissan Leaf

Uitvoering:

Acenta 40 kWh | Adapt....

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Elektrisch

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1.480 kg

Kleur:

Solid White (Wit)

Laksoort:

Basis/uni

Bekleding:

Stof

Garantie:

Fabrieksgarantie

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

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 320 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 8,6 s
Topsnelheid: 144 km/u
Milieu en verbruik
Gemiddeld elektriciteitsverbruik: 999,0 kWh/100km
Energielabel: A
Staat
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Auto Sturm Roosendaal | Tel: 0165 573 777 | verkoop@autosturm.nl

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen
= Bedrijfsinformatie =
WIJ ZIJN OP AFSPRAAK GEOPEND, OOK VOOR PARTICULIEREN!
Live-Verkoop op afspraak is weer toegestaan in de showrooms van Auto Sturm. Met de versoepeling
omtrent het Coronavirus (COVID-19), realiseren wij ons hoe belangrijk het is dat je ook in deze periode op
mobiliteit kunt rekenen.
De afspraak moet minimaal vier uur van tevoren zijn gemaakt, er mogen maximaal twee klanten per
verdieping worden ontvangen en een bezoek duurt minimaal tien minuten. De basisregels waaronder
anderhalve meter afstand, hygiënemaatregelen en thuisblijven bij klachten, blijven gelden.
Interesse in deze auto? Maak dan snel uw showroomafspraak!
Auto Sturm heet u welkom, dé weg naar uw nieuwe NISSAN of vertrouwde kwaliteitsoccasion. Met
vestigingen in Roosendaal, Spijkenisse, Goes en Middelburg(st. Laurens) kunt u bij ons terecht voor het
complete gamma personen-, bedrijfs- en terreinwagens die NISSAN te bieden heeft en helpen onze experts
u graag met al uw vragen over onze modellen, leasing, financiering en occasions.
Wij stellen het op prijs dat u geïnteresseerd bent in de auto's van Auto Sturm. Hoewel de informatie op
deze internetsite uiterst zorgvuldig is samengesteld, zijn wijzigingen in modellen, uitvoeringen, prijzen,
technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie op deze internetsite te allen tijde
voorbehouden. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden
ontleend. Neem bij twijfel over de juistheid van deze advertentie altijd contact op met de verkoop afdeling
van Auto Sturm.

Aanbieder
Auto Sturm Roosendaal
Belder 35
4705 RK Roosendaal
Tel: 0165 573 777
E-mail: verkoop@autosturm.nl

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Auto Sturm Roosendaal | Tel: 0165 573 777 | verkoop@autosturm.nl

