Nissan Juke 1.6 DIG-T Nismo RS

69 000 PLN

Marka

Nissan

Typ nadwozia
Rok produkcji
Kolor

Typ paliwa

2016

Przebieg

Czarny

Pojemność skokowa

1618

Skrzynia

Manualna

Kraj pochodzenia

Niemcy

Serwisowany w ASO

Model

SUV

Tak

Liczba drzwi

Juke
Benzyna
49000

Finansowanie

Tak

Moc

218

Napęd

Na przednie koła

Pierwszy właściciel

Tak

Liczba miejsc

5

5

...
...
...

Android Auto

Interfejs Bluetooth

Radio

Ekran dotykowy

Klimatyzacja automatyczna, dwu...

Tapicerka częściowo skórzan...

Dźwignia zmiany biegów wyko...

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby tylne

Tempomat

Kamera panoramiczna 360

Lusterka boczne ustawiane elek...

Kamera w lusterku bocznym

Asystent (czujnik) martwego po...

Wspomaganie ruszania pod gór...

System Start/Stop

Elektroniczna kontrola ciśnie...

Wspomaganie kierownicy

Zawieszenie sportowe

ABS

System minimalizujecy skutki k...

Isofix (punkty mocowania fotel...

Nissan Juke Nismo RS
2016
<b>Zużycie paliwa</b>
7,2 l/100 km (c.miesz)
9,6 l/100 km (tryb miejski)
5,7 l/100 km (tryb pozamiejski)
<b>Emisja CO?</b>
2
165 g/km (c.miesz)
Klasa emisji spalin
<b>Euro 5
Wyposażenie:</b>
Dzienne światła LED, ABS, połączenia USB (audio),elektryczne lusterka , stereo, podsufitka z alcantary ,bez kluczowe otwieranie auta, kierownica wielofunkcyjna
,nawigacja ,koło zapasowe ,airbag , wspomaganie kierownicy, oryginalne alufelgi ,zamek centralny ,komputer ,elekt składane lusterka ,ESP, siedzenia sportowe
automatyczna, automatyczna klimatyzacja ,ASR , Bluetooth, czujnik deszczu ,automatyczne światła dzienne ,kamera 360 stopni, przyciemniane szyby. Jeden właściciel w
kraju. Przegląd techniczny do czerwca 2023 r. Ubezpieczenie do marca 2023 r
Ten samochód możesz kupić z finansowaniem NAWET BEZ WKŁADU WŁASNEGO podczas jednej wizyty.
Zapoznaj się z ofertą i przeczytaj dlaczego WARTO kupić samochód WŁAŚNIE OD NAS.
Możesz mieć ten samochód od 999PLN miesięcznie!
Cena PROMOCYJNA z finansowaniem -1000PLN!
Więcej informacji:
Adam - tel. 666608065
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ POZOSTAWIENIA AUTA W ROZLICZENIU - ZAMIANY.
Umożliwiamy naszym Klientom kompleksowe sprawdzenie samochodu
przed zakupem w dowolnie wybranej Stacji Kontroli Pojazdów lub Autoryzowanym Serwisie.
Samochód z możliwością zakupu z gwarancją na usterki mechaniczne, elektryczne, hydrauliczne!
W razie dodatkowych pytań, proszę o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.
Zapraszamy również do polubienia naszego profilu na Facebook'u i Instagram'ie.

???????????????????
Samochody to nasza pasja.
Misja to spełnianie Państwa marzeń.
Wymarzony model ściągniemy nawet z drugiej strony świata!
Treść prezentowanych ogłoszeń ma charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowi oferty sprzedaży w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego, sprzedający nie odpowiada za
ewentualne błędy czy nieaktualności ogłoszenia w przypadku wcześniejszej sprzedaży pojazdu.
Zapraszamy serdecznie!
Dodatkowe informacje: liczba poduszek powietrznych: 8, liczba miejsc: 5, przegląd ważny do: 2022-11-05, ubezpieczenie ważne do: 2023-02-28, tapicerka:
czesciowo_skora, tapicerka kolor: czarny, kraj pochodzenia: Polska
Dodatkowe informacje: liczba poduszek powietrznych: 10, liczba miejsc: 5, tapicerka: czesciowo_skora, tapicerka kolor: czarny, kraj pochodzenia: Niemcy
Numer oferty: VER17DMWB

