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Nissan Juke
1.6 Visia Hoge instap
Bouwjaar:

2014 (28 februari 2014)

Massa:

1.095 kg

Max trekgewicht:

1.200 kg

Tellerstand:

105.692 km

Bekleding:

Stof

Carrosserie:

SUV

Brandstof:

Benzine

Kenteken:

K-075-TG

Transmissie:

Handgeschakeld

Vermogen:

94 PK

€ 9.745,Exterieur
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Lichtmetalen velgen 16"

Elektronische remkrachtverdeling

Warmtewerende voorruit

Infotainment
Radio-cd/mp3 speler

Interieur
Airco

Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar

Boordcomputer

Elektrische ramen voor en achter

Veiligheid
Airbag(s) hoofd achter

Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Anti Blokkeer Systeem

Brake Assist System

Elektronisch Stabiliteits Programma

Mooie en stoere Nissan Juke Visia die is voorzien van de krachtige 1.6 benzinemotor met een vermogen levert 94 pk.
Deze Juke Visia is voorzien van mooie accenten als , 16 inch lichtmetalen.
Deze Nissan Juke is een auto met hoge instap en dan ook een hoog zitter en is op 28 April 2014 uitgeleverd en door de jaren heen netjes
onderhouden door auto bedrijf Jos Derksen Wijchen .
Het laatste onderhoud is uitgevoerd op 13-10-2021 bij 99.930 kilometer volgende onderhoud bij 119.930 km onderhoud bij van Mossel .
De APK keuring is nog geldig tot en met 08 oktober 2022 deze wordt afgeleverd met nieuwe APK keuring.
Verder is deze mooie Nissan Juke voorzien van Airco ,16 inch licht metalen velgen, elektrisch bedienbare ramen en buitenspiegels.
De boormap is aanwezig inclusief twee sleutels op afstandbediening.
Hiermee bieden wij de Juke Visia rijklaar aan inclusief zes maanden basis autotrust garantie.
Als u al weet dat dit de auto is die u wilt hebben, dan hoeft u niet langer te wachten.
U kunt nu al besluiten om deze Nissan Juke te kopen.
Wij reserveren de auto dan voor u en nemen zo snel mogelijk contact met u op.

