Zabrze: 32 276 19 86 ☎
Bytom: 32 387 29 39 ☎

Cena: 121 400

Nissan Leaf Acenta

zł 155 500 zł

Parametry techniczne
Stan

Nowy

Marka pojazdu

Nissan

Model pojazdu

Leaf

Lokalizacja

Bytom

Wersja

Acenta

Rok produkcji
Przebieg
Pojemność
Rodzaj paliwa
Moc

2019
10 km
3

898 cm

Elektryczny
40 KM

Liczba drzwi
Kolor

Opis samochodu

Typ nadwozia

Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem! Nasze salony
są dla Państwa otwarte, a nasi doradcy pracują z
zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

Bezkolizyjny

5
Szary
Auta małe
Tak

Liczba miejsc

GRUPA DĄBROWSCY
Autoryzowany Dealer Renault Dacia Nissan Isuzu Trucks
oferuje Państwu na sprzedaż fabrycznie nowy samochód:
Nissan Leaf 40 kWh Acenta 6,6 kW
Silnik: Elektryczny
Skrzynia biegów: automatyczna
Rok produkcji: 2019
Wersja wyposażenia: Acenta

Faktura VAT
Napęd
Skrzynia biegów

5
Tak
Na przednie koła
Automatyczna
bezstopniowa (CVT)

Dodatkowe informacje:
LICZBA SAMOCHODÓW OGRANICZONA
Cena katalogowa: 157 700 zł brutto
Dopłata do lakieru perłowego: 2400 zł brutto
Suma: 160 100 zł brutto
RABAT WYPRZEDAŻ: 39 150 zł brutto
Cena po rabacie: 121 400 zł brutto
Zapraszamy do naszego salonu, aby obejrzeć samochód
oraz wykonać jazdę próbną.

Informacje umieszczone na stronie internetowej służą jedynie celom informacyjnym i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyﬁkacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży. Zdjęcie prezentowanego modelu
jest zdjęciem przykładowym i może przedstawiać wersję inną niż oferowana w ogłoszeniu.

1/2

Zabrze: 32 276 19 86 ☎
Bytom: 32 387 29 39 ☎

Cena: 121 400

Nissan Leaf Acenta

zł 155 500 zł

Przed wizytą w salonie prosimy o kontakt w celu
ustalenia dostępności danego modelu.
U nas możesz również wycenić bezpłatnie swój samochód
i zostawić go w rozliczeniu.
Ogłoszenie ma charakter informacyjny i stanowi
zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 k.c.); nie
stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 k.c.

ODPOWIEM NA TWOJE PYTANIA

Barbara Kiszel-Drożny
Sprzedawca Samochodów Nissan
tel. 881926113
email: bkiszel@dabrowscy.pl

Informacje umieszczone na stronie internetowej służą jedynie celom informacyjnym i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyﬁkacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży. Zdjęcie prezentowanego modelu
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