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Nissan Micra
0.9 IG-T 90pk Business Edition
Bouwjaar:

2018 (5 januari 2018)

Massa:

953 kg

Max trekgewicht:

1.200 kg

Tellerstand:

61.494 km

Bekleding:

Stof

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Benzine

Kenteken:

RN-879-X

Transmissie:

Handgeschakeld

Vermogen:

90 PK

€ 13.850,Exterieur
Buitenspiegels elektrisch inklapbaar

Buitenspiegels elektrisch verstelbaar

Buitenspiegels in carrosseriekleur

Buitenspiegels verwarmbaar

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Dimlichten automatisch

Extra getint glas

LED dagrijverlichting

Lichtmetalen velgen 16"

Parkeersensor achter

Infotainment
DAB ontvanger

Navigatiesysteem full map

Audioinstallatie met cd-speler

Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth

Multimedia-voorbereiding

Stuurwiel multifunctioneel

Interieur
Achterbank in delen neerklapbaar

Airco (automatisch)

Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar

Boordcomputer

Cruise control

Elektrische ramen voor

Lederen stuurwiel

Regensensor

Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk

Stuur verstelbaar

Milieu
Start/stop systeem

Veiligheid
Achteruitrijcamera

Airbag(s) hoofd achter

Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Anti Blokkeer Systeem

Bandenspanningscontrolesysteem

Brake Assist System

Hill hold functie

Overige
Anti doorSlip Regeling

Autonomous Emergency Braking

Elektronische remkrachtverdeling

Elektronisch Stabiliteits Programma

mistlampen voor

Telefoonintegratie

De beurt wordt door Bosch car service Pheifer uitgevoerd bij 61.494 kilometer, daarnaast worden er 2 banden vernieuwd.
Ook deze hatchback is zeer veelzijdig en levert bovendien uitstekende prestaties. Dit is een dealeronderhouden Nissan Micra van het bouwjaar
2018, hij heeft 61.494 kilometer op de teller staan. In deze auto proﬁteert u onder andere ook van: 16 inch lichtmetalen velgen, extra getint glas,
elektrisch bedienbare ramen voor, elektrisch inklapbare buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank.
Laat u onderweg niet aﬂeiden, de bediening van het audio-installatiesysteem en ook het full map navigatiesysteem gaat met knoppen op het
stuur. Natuurlijk is de audio-installatie voorzien van dab-ontvangst. De auto is ook uitgevoerd met automatische airconditioning. Comfortabel en
veilig achteruitrijden gaat gemakkelijker dan ooit met behulp van de achteruitrijcamera. De auto neemt u werk uit handen doordat hij zelf veel in
de gaten houdt. Een regensensor en een automatisch inschakelbare verlichting nemen waar wanneer de ruitenwissers en het licht aan moeten.
Cruise control houdt automatisch de ingestelde snelheid vast. Het is een ideaal hulpmiddel om lange ritten comfortabeler te maken. Ook lederen
stuur, boordcomputer en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening zijn aan boord.
Tijdens de rit wordt u als bestuurder ondersteund door verschillende systemen die de weg en uw omgeving in de gaten houden. Brake assist is uw
redder in een noodsituatie. Bij een dreigend ongeval zorgt het systeem ervoor dat u sneller stilstaat. Hill hold control voorkomt dat de auto
achteruit rolt op een helling. Het systeem werkt als een automatische handrem die in- en uitschakelt als u dat wenst. Zodra een van de banden
spanning verliest, geeft het bandenspanningscontrolesysteem een waarschuwingssignaal. Dankzij veiligheidsvoorzieningen als autonoom
remsysteem en gordijnairbags achter, bent u steeds veilig onderweg.
Wij leveren u deze auto natuurlijk met een tellerrapport van Nationale Autopas. Als u meer wilt weten over deze auto, dan vertellen we u dat
graag. Belt of mailt u ons vandaag nog?

