Nissan Qashqai · 1,6 · dCi 130 N-Connecta
Pris: 214.000,Type:

Personvogn

Modelår:

2017

1. indreg:

01/2017

Kilometer:

87.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Sort

Antal døre:

5

En prisstærk Qashqai med den større 1 ·6 130hk motor. Her i en kampagneversion: N-CONNECTA. Nævneværdigt udstyr: * 6 Gear *
Integreret NAVIGATION * ALL-AROUND-MONITOR * Bak-kamera * Parkeringssensor for og bag / Park-assitent * Fuldautomatisk
Klimaanlæg * Regnsensor * Infocenter/Kørecomputer * Multifunktionsrat/-Læderrat * Fartpilot (ratbetjent) * Bluetooth / håndfri telefoni *
Vognbanesalarm * Aktiv nødbremse * Alufælge 17`` * Nøglefri betjening og start * Kopholdere * Splitbagsæde * ISOFIX-beslag til
barnestole * Flexiboard i bagagerum * Armlæn for og bag * El-rudehejs foran og bag * Tågeforlygter * AFTAGELIGT TRÆKKROG til
1800 kg * 5 stjerner i Euro-NCAP · ESP · 6 Airbags _________________________ Grunddata / Historie: Nissan Qashqai 1 ·6dCi
130hk N-CONNECTA - 1.reg.dato: 27-01-2017 - Gl.reg.nr: BK38666 - Stelnummer: SJNFDAJ11U1866504 - Farve: Sortmetal / sort
kabine Dansk bil fra ny / 1 ejers via et større leasingselskab med fast bruger/firmabil. Service er udført på aut. NISSAN værksted
__________________________ • GRATIS LEVERINGSOMKOSTNINGER på alle biler. Alle annoncerede priser er inkl. alle gebyrer
for nummerplader og klargøring. • GRATIS LEVERING TIL DIN DØR med autotransport / transportselskab. Er bilens pris højere end
150.000 kr leverer vi GRATIS direkte til din adresse – hvis du ønsker (forlænget leveringstid op til 5 hverdage). •
GARANTIFORSIKRING igennem CarGarantie.dk i op til 24mdr uden km begrænsning. Forhør venligst om mulighederne for netop
denne bil hos. • VIDEOGENNEMGANG: Hos Autos.dk™ A/S sender vi dig altid gerne en VideoFlipp™ videogennemgang af bilens
kosmetiske stand direkte på din mobil. Her får du et unikt indblik i den kosmetiske stand på netop den bil du er interesseret i · og det er
GRATIS. Du skal blot kontakte os – så vil vi sende den til dig så du kan se den direkte på din mobil eller mail. • FINANSIERING hos
markedets stærkeste partnere Santander og AL Finans. Forespørg på netop den løsning du ønsker. Med og uden udbetaling. •
LEASING: Vi tilbyder på langt størstedelen af vores biler finansiel leasing hvor vi sammen med dig finder den løsning der passer dig
bedst ifht. mdl ydelse · løbetid · beskatning osv. • FORSIKRING tilbydes på stærke og helt simple vilkår i samarbejde med
Autobranchens Bilforsikring (Gjensidige) og TechnoForsikring (Købstædernes). Lad os guide dig til den korrekte på netop denne bil. •
KONTAKT: Lad os tale sammen – direkte dialog er altid at foretrække. Aarhus: Tel 82 82 82 05 – aarhus@autos.dk Viborg: Tel 82 82
82 03 – viborg@autos.dk • FØR BESIGTIGELSE af bilen er der altid en god idé at ringe i forvejen så vi sikrer du ikke kører forgæves
og bilen evt står klar til dig. _______________________ Der tages forbehold for fejl og mangler i annoncen samt ændringer uden
varsel.
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Specifikationer
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 1,6

Effekt: 130 HK.

Forhjulstræk

Længde: 438 cm.

Tank: 55 l.

Cylinder: 4

Moment: 320

Gear: Manuel gear

Bredde: 181 cm.

Km/l: 22,7 l.

Antal ventiler: 16

Topfart: 190 ktm/t.

Højde: 159 cm

Grønafgift:

0-100 km/t.: 10,50 sek.

Vægt: 1.340 kg.

1.500 kr. /halvårlig
Produktionsår:
-
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