Automotive-centre van Nieuwkerk B.V. Hilversum
Zeverijnstraat 14 B, 1216 GK Hilversum

Nissan Juke
1.0 DIG-T 114 pk N-Connecta | Park & Ride Pack | Two Tone Metallic | Navigatie |

Specificaties

Fabrieksgarantie

Prijs:

€ 27.900,-

BTW/marge:

BTW

Bouwjaar:

09-2021

Kilometerstand:

1.000 km

Kenteken:

L671ZR

Carrosserie:

Terreinwagen

Brandstof:

benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1162 kg

Motor:

999 cc, 84 kW

Kleur:

Blauw

Lak soort:

metallic

Bekleding:

stof

Op deze auto krijgt u Fabrieksgarantie.
Neem voor de garantievoorwaarden contact met ons op.

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening, Elektrisch bedienbare buitenspiegels, Elektrisch bedienbare ramen, Lichtmetalen velgen, Metallic lak,
Navigatiesysteem, Parkeersensor, Traction control3 verstelbare hoofdsteunen achter, 7'' TFT kleurendisplay, 8'' kleurendisplay
touchscreen, 12V aansluiting, Achterbankleuning in delen neerklapbaar (60/40), Achterspoiler, Achteruitrijcamera met
dynamische afstandsmarkeringen, Active Ride Control, Active Trace Control, Apple carplay & Android Auto, Armsteun
voorportieren en dashboard in synthetisch leder, Autohold functie, Automatic Hazard Signal + Emergency Stop Signal,
Automatisch dimmende binnenspiegel, Automatisch geactiveerde alarmlichten, Automatisch inklapbare en verwarmbare
buitenspiegels, Bandenspanningscontrolesysteem (TPMS), Bekerhouder voor (2x), Bekleding stof, Binnenportiergrepen in
chroom, Buitenspiegelkappen en haaienvin-antenne in 'Enigma Black', Buitentemperatuurmeter, Drive Assist, Drive modus
functie, Emergency & Breakdown call, Extra getint glas, Flexibele bagageruimte indeling, Gordelwaarschuwing, High-Beam
assist, Hill start assist, Hoedenplank, In hoogte verstelbare bestuurdersstoel, In hoogte verstelbare veiligheidsgordels, Intelligent
Emergency Braking with Pedestrian recognition, Intelligent Key, Interieur ambiance verlichting, ISOFIX-bevestigingspunten met
'Top Tether' bevestingspunten, Kniesteunen met grijs synthetisch leder bekleed, Lane departure warning, LED achterlichten, LED
dagrijverlichting, Lederen stuurwiel en versnellingspook, LED koplampen, LED mistlampen voor, LED mistlicht achter,
Middenarmsteun voor, New NissanConnect infotainmentsysteem, Opbergvakken in de binnenportieren voor en achter met
bekerhouders, Opbergvak op de rugleuning van de passagiersstoel, Portiergrepen voor in kleur carrosserie, Regensensor,
Reparatiekit voor de banden, Schakelindicator, Start & Stop systeem, Start/stop knop, Stuurwielbediening, Traffic Sign
Recognition, Uitschakelbare passagiersairbag, USB achter, Vehicle Dyanmic Control, Verlichting kofferbak, Voor-, zij- en
gordijnairbags, Voorstoelen met sportdesign en geïntegreerde hoofdsteunen, Wifi en spraakherkenning, Zonnekleppen
bestuurder en passagier met verlicht make-up spiegeltje

Opmerkingen
Dit betreft een Company car, bel voor de actuele kilometerstand en locatie. Verkoop vraagprijs is op basis van levering vanaf
04-12-2021
Met de aanschaf van een Company Car bespaart u niet alleen op de catalogusprijs, maar ook op de rijklaarkosten. Wij hanteren
vaste lage rijklaarkosten van €695,- op alle company cars. Hiervoor brengen wij uw auto optisch en technisch weer in uitmuntende
staat. De rijklaarkosten zijn inclusief:
-Afleverbeurt
-Uitgebreide poetsbeurt, binnen en buiten
-Afleverpakket inclusief mattenset/lampenset/oranjehesje t.w.v. €245,-Kentekenleges/verwijderingsbijdrage
-Premium kentekenplaten
-Volle brandstoftank
Als officieel Honda en Nissan dealer willen wij u graag naast deze basis rijklaarprijs onze verregaande service aanbieden. Hierdoor
kunt

u

de

auto

aanschaffen

met

3

Service

&

Garantiepakketten.

Kijk

voor

meer

informatie

https://honda.vannieuwkerk.nl/occasions of vraag het een van onze adviseurs.

Deze auto is door u geselecteerd op www.vannieuwkerk.nl

Tel: 035 6218941, Fax: 035 6238703

Voor meer informatie en een proefrit: Automotive-centre van Nieuwkerk B.V. Hilversum, Zeverijnstraat 14 B, 1216 GK Hilversum
E-mail: hilversum@vannieuwkerk.nl

op

