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Nissan Primera 1.8 Sport nwe APK 2021
Merk

Nissan

Model

Primera

Type

1.8 Sport nwe APK 2021

Bouwjaar

2002

Kilometerstand

178.162 km

Carrosserie

Sedan

Transmissie

Handgeschakeld

Brandstof

Benzine

€1.250,00
Merk
Nissan

Model
Primera

Type
1.8 Sport nwe APK 2021

Transmissie
H

Brandstof
B

Vermogen
114

Bouwjaar
2002

Kilometerstand
178162

Accessoires

• ABS

• Achterbank in delen neerklapbaar

• Airbag(s) side voor

• Airbag bestuurder

• Airbag passagier

• Airco

• Anti Blokkeer Systeem

• Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar

• Bumpers in carrosseriekleur

• Centrale deurvergrendeling

• Electronic Brake Distribution

• Elektrische ramen voor

• Elektronische remkrachtverdeling

• Getint glas

• Halogeen mistlampen

• Lederen stuurwiel

• Lendesteunen (verstelbaar)

• Lichtmetalen velgen 15"

• Sportstoelen

• Startblokkering

• Stuurbekrachtiging

• Stuur verstelbaar

• Versnellingspook

https://www.zwaardautos.nl/occasion/718511770-nissan-primera-1-8-sport-nwe-apk-2021/
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Opmerkingen
Het is een auto die is ontworpen om niet alleen functioneel te zijn, maar om bovendien uitstekende prestaties neer te zetten. De
aandrijving van deze Nissan wordt verzorgd door een viercilinder motor en een handgeschakelde vijfversnellingsbak. De sportstoelen
houden u en uw passagier stevig vast tijdens een snelle rit, maar bieden ook altijd comfortabele ondersteuning. In deze auto profiteert
u onder andere ook van: 15 inch lichtmetalen velgen, getint glas, verstelbare lendesteunen, elektrisch bedienbare ramen voor,
bumpers in carrosseriekleur en in delen neerklapbare achterbank.
Ja, ook airconditioning is in deze auto aanwezig. Extra opties op deze auto zijn: lederen stuur en centrale portiervergrendeling.
In de Nissan Primera heeft uw veiligheid en die van uw omgeving prioriteit. Brake assist is uw redder in een noodsituatie. Bij een
dreigend ongeval zorgt het systeem ervoor dat u sneller stilstaat.
Als u meer wilt weten over deze Nissan, dan vertellen we u dat graag. Belt of mailt u ons vandaag nog?
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