Nissan Leaf Tekna 30 kWh Leer/Navi EX BTW

Overzicht

Prijs ex BTW

Afstand

140860 Km

Bouwjaar

2016

Brandstof

Electra

Transmissie

Automaat

Gemiddeld verbruik

VOERTUIG INFORMATIE

€ 12945

ALGEMEEN

COMFORT &INTERIEUR

EXTERIEUR

VEILIGHEID

Kenteken

KH230G

audio installatie premium

lichtmetalen velgen 17"

ABS

Carosserie

Hatchback

automatische airco

metaalkleur

ASR

Aantal deuren

5

boordcomputer

mistlampen voor

EBD

Afstand

140860

buitensp. elekt. inklapb.

ESP

Brandstof

Electra

buitenspiegels verwarmb.

startblokkering

Transmissie

Automaat

cruise control

BTW / Marge

elek.ramen voor en achter

Kleur

Wit

extra getint glas

Datum deel 1

29-09-2016

regensensor

Lak

Leder

Nationale Autopas

OPMERKINGEN

Gewicht in kg

1445kg

Kracht

kw

MILIEU
Energie label

NA

Volledig elektrisch dit is de toekomst van auto rijden!!! Btw auto dus ondernemers kunnen de
btw verrekenen (prijs 13.945 ex btw). Bijtelling 4% van de nieuwwaarde. Bomvolle uitvoering!
Welkom bij Auto3000.nl. Wij zijn 7 dagen per week geopend, ZONDAG geopend van 12.00 18.00!! Aangezien wij van onze hobby ons werk gemaakt hebben (passie voor auto’s en het in
en verkopen daarvan..) zijn wij iedere dag met ons werk bezig in onze mooie showroom maar
ook zeker op internet d.m.v. mooie en goede foto’s en natuurlijk de prijzen doorlopend
vergelijken en waar nodig aanpassen. We kunnen dus ook gerust zeggen dat onze prijzen zeer
marktconform zijn, hierdoor verkopen we ook bijna 500 auto’s per jaar! Wij zijn erg blij met
iedere manier van contact die u toont in onze auto echter gaan we NIET in op biedingen via mail
en of telefoon, indien u een huis gaat kopen gaat u ook eerst kijken en daarna bieden..?
Natuurlijk kunnen we altijd een speciale prijs maken en onderhandelen, maar wel nadat u de
auto heeft bekeken. We snappen dat u soms van ver moet komen om onze auto’s te bekijken,
bel ons voor onze speciale actie om u over de streep te halen om toch de lange rit te maken! Op
meerprijs zijn er diverse onderhouds en of garantie pakketten leverbaar. Voor vragen
betreffende een occasion bel 071-569 0000 (buiten kantoortijden 06-83339863) of mail naar
verkoop@auto3000.nl. Er staat altijd verse koffie voor u klaar. U bent van harte welkom in onze
showroom aan de Hofweg 29 in Voorschoten.

