Nissan Micra · 0,9 · IG-T 90 Visia
Pris: 104.900,Type:

Personvogn

Modelår:

2017

1. indreg:

07/2017

Kilometer:

75.000 km.

Brændstof:

Benzin

Farve:

Hvid

Antal døre:

5

DEN NYE MODEL MICRA · Virkelig gode pladsforhold · Aftageligt anhængertræk · Fartpilot · Regn sensor · Vejbane assistent ·
Aircondition · LED kørelys · Lys automatik · sædevarme · tågelygter · USB / AUX indgang · Media portal · Bluetooth portal · Håndfri
telefon · Højdejustering af sæde · Multifunktions rat · Kopholder · Centerdisplay med boardcomputer · Elruder · elspejle med varme ·
fjernbetjening af centrallåse · se video og flere billeder af bilen på vores hjemmeside · Kære bilkøber - vi håber billeder og beskrivelse
af bilen har vagt din interesse og at du har lyst til at handle bil med os. Kontakt os på telefon eller mail for at arrangere
prøvekørsel/fremvisning. Vi sidder klar ved telefon og mail og kan garanteret svare på dine spørgsmål; - hvad kan du få for din gamle
bil - hvad koster bilen i månedlig ydelse og hvordan kan den finansieres - hvad med forsikring · ejerafgift · serviceomkostninger · - hvad
koster ekstraudstyr som anhængertræk · smarte aluhjul · vinterhjul og undervognsbehandling. kontakt os endelig så hjælper vi dig og
får aftalt det praktiske. Vi sørger for grundig Teknisk og Kosmetisk klargøring og hurtig levering af bilen inden for et par dag.
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Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 0,9

Effekt: 90 HK.

Forhjulstræk

Længde: 400 cm.

Tank: 41 l.

Cylinder: 3

Moment: 140

Gear: Manuel gear

Bredde: 174 cm.

Km/l: 22,7 l.

Antal ventiler: 12

Topfart: 175 ktm/t.

Højde: 146 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: 12,1 sek.

Vægt: 1.001 kg.

DKK 660
Produktionsår:
-

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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