Nissan Qashqai 1.5 dCi NAVI LED PDC XENON PANO
garantie Inruil Mogelijk Week Aktie! (RT-325-H)
Bouwjaar
Km. stand
Brandstof
Carrosserie
Kleur
Gewicht
Motor
Transmissie
APK
Wegenbelasting
6-versnellingen
Achterbank met armsteun
Achterspoiler
Airbag
Airbag(s) hoofd
Airco
Alarm klasse 1(startblokkering)
Anti doorSlip Regeling
Autotelefoonvoorbereiding
bestuurdersairbag
binnenspiegel automatisch dimmend
Brake Assist System
Buitentemperatuurmeter
Centrale deurvergrendeling
DAB ontvanger
dealer onderhouden
dit zijn meeneemprijzen
elektrisch verstelbare bestuurdersstoel
Elektrische ramen achter
Elektronische remkrachtverdeling
garantie bespreekbaar
handgeschakeld
hoofd airbag(s) voor
incl boekjes
koplampen adaptief
LED dagrijverlichting
lederen/stof bekleding
Middenarmsteun voor
nationale autopas
Open dak
parkeer assistent
passagiersstoel in hoogte verstelbaar
Regensensor
ruitenwisser achter
Stuurbekrachtiging
Traction control
verkeersbord detectie
voorstoelen verwarmd
zeer nette auto
dealer onderhouden

ABS
Achterbank neerklapbaar
achteruitrij assistent
Airbag passagier
Airbag(s) side
airco (automatisch)
antenne
APK
bandenspanningscontrolesysteem
bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Bluetooth telefoonvoorbereiding
Buitenspiegels elektronisch verstelbaar
bumpers en spiegels in car.kleur
chroom delen exterieur
dakrails
dimlichten automatisch
dodehoek detectie
Elektrisch verstelbare voorstoel(en)
Elektrische ramen voor
ESP
Getint glas
hill hold functie
hoofdsteunen actief
keyless entry
Koplampen in hoogte verstelbaar
LED koplampen
Lendesteunen (verstelbaar)
Mistlampen voor
Navigatiesysteem
Panoramadak
Parkeersensor voor
Radio-cd speler
rijstrooksensor
Sportstoelen
stuurwiel multifunctioneel
Trekhaak
vermoeidheids herkenning
Xenon koplampen
zij airbag(s) voor

2018-02
8.553 km
Diesel (3.8)
SUV (5 deurs)
Zwart
1.293 kg
4 cyl. 1.5 (81kW / 111pk)
Handmatig
Ja (06-02-2021)
€ 332,00 - € 351,00 / € 1328,00 - € 1
achterbank in delen neerklapbaar
Achterruitverwarming
Afdekhoes
Airbag(s)
Airbag(s) side achter
Alarm
Anti Blokkeer Systeem
Autonomous Emergency Braking
Bandenspanningscontrolesysteem
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Boordcomputer
buitenspiegels in carrosseriekleur
Cd-speler
Cruise control
Dakrails
Dimlichten automatisch
Electronic climate controle
elektrische ramen achter
Elektronisch Stabiliteits Programma
garantie
grootlichtassistent
hoofd airbag(s) achter
In hoogte verstelbaar stuurwiel
keyless start
LED achterlichten
lederen stuurwiel en versnellingspook
Lichtmetalen velgen
multimedia-voorbereiding
onderhoudsboekjes aanwezig
Park Distance Control
passagiersairbag
Radio-voorbereiding
rondomzicht camera
stuur verstelbaar
Toerenteller
variable interval ruitenwisser
Verwarmde voorruit
zeer mooie en technisch goed
onderhouden auto
onderhoudsboekjes aanwezig
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Prijs € 23.950,-

Marge

