NOWY QASHQAI
N-CONNECTA DIG-T 140 MANUALNA NAPĘD NA
PRZEDNIE KOŁA

PODSUMOWANIE SAMOCHODU
WERSJA WYPOSAŻENIA

N-CONNECTA

SILNIK

DIG-T 140
MANUALNA NAPĘD NA
PRZEDNIE KOŁA

WLICZONE

KOLOR LAKIERU

MAGNETYCZNA CZERWIEŃ

WLICZONE

TAPICERKA

GRAFITOWE - MATERIAŁOWE
JEDNOBRYŁOWE FOTELE
Z SZTYWNYM OPARCIEM

WLICZONE

KOŁA

18” ZE STOPÓW METALI LEKKICH

OPCJE

OPCJONALNE - PAKIET
TECHNOLOGII

WLICZONE

OPCJONALNE - PAKIET
STYLOWY

WLICZONE

CENA PO RABACIE FLOTOWYM
DLA WYNAJMU:
90700 zł brutto
KOLORY DO WYBORU: CZARNY,
SREBRNY, CIEŃ
NOCY, SZARY
+250 zł dopłaty perła:
NIEBIESKI I BIAŁY
TERMIN REALIZACJI: „OD
RĘKI” lub Wyczerpania zapasów

111 970 ZŁ

WLICZONE

Zużycie paliwa
Emisja CO2 - Niska (WLTP)
(g/km)

208

Emisja CO2 - Średnia
(WLTP) (g/km)

159

Emisja CO2 - Wysoka (WLTP)
(g/km)

142

Emisja CO2 - Bardzo
wysoka (WLTP) (g/km)

169

Emisja CO2 - Cykl mieszany
(WLTP) (g/km)

164

Zużycie paliwa - Niske
(WLTP) (l/100km)

9.2

Zużycie paliwa - Wysokie
(WLTP) (l/100km)

6.3

Zużycie paliwa - Cykl
mieszany (WLTP)
(l/100km)

7.3

KM

140

Zużycie paliwa - Średnie
(WLTP) (l/100km)

7

Zużycie paliwa - Bardzo
wysokie (WLTP) (l/100km)

7.5

Silnik
Nazwa silnika

DIG-T 140

cm³
Rodzaj paliwa

1332

Skrzynia biegów

Benzyna

Maks. moment obrotowy,
Nm @ obr/min

6
240 @ 1600 - 3500

SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA
Bezpieczeństwo
ABS + EBD

Inteligentny system wspomagania hamowania
6 poduszek powietrznych (przednie, boczne oraz

ESP

kurtynowe)

Zagłówki oraz 3 punktowe pasy bezpieczeństwa
wszystkich foteli tylnych

ISOFIX przy tylnych zewnętrznych fotelach

Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem przez

System wspomagania ruszania pod górę z funkcją Auto

dzieci

Hold
SYSTEM AKTYWNEJ KONTROLI ZAWIESZENIA:

Elektryczny hamulec postojowy

Inteligentny system kontroli ruchów nadwozia, Inteligentny
system kontroli toru jazdy

System pomiaru ciśnienia w oponach

Koło zapasowe (niedostępne z Pakietem Premium)

Inteligentny system kamer 360° (AVM)

Centralny zamek sterowany pilotem

Immobilizer

Rozpoznawanie znaków drogowych (TSR)
Inteligentny system ostrzegania o

Inteligentne lusterko wsteczne

niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDW)

Inteligentny system automatycznego hamulca
awaryjnego z funkcją wykrywania pieszych (P-FEB)

Kamera cofania

Czujniki parkowania przednie i tylne

Adaptacyjne światła drogowe (HBA)

Audio
System audio z radiem/CD, MP3, AUX, USB i iPod,
Bluetooth® (telefon + muzyka)

6 głośników

Nowy NissanConnect z 7" ekranem dotykowym (multitouch), Apple CarPlay®/Android Auto®- ready¹

NOWA Nawigacja z usługami TomTom

Radio z funkcją odsłuchu cyfrowych radiostacji DAB
Wygląd zewnętrzny
Światła do jazdy dziennej w technologii LED (DTRL)
z kierunkowskazami

Adaptacyjne re ektory przednie w technologii FULL LED
z funkcją doświetlania zakrętów (AFS)

Tylne światła w technologii LED

Przednie lampy przeciwmgłowe z chromowanymi
obwódkami

Inteligentny system automatycznych re ektorów
przednich

Chromowane listwy szyb

Zderzaki w kolorze nadwozia

Osłona wlotu powietrza w kształcie litery "V"

Przyciemniane szyby

Antena „płetwa rekina”

Panoramiczny szklany dach

Relingi dachowe

Wygląd wewnętrzny
Wyświetlacz TFT 5” zintegrowany z zestawem
wskaźników

Jednobryłowe fotele przednie

Miękka skóra na kierownicy oraz gałce dźwigni zmiany
biegów

Podświetlana obwódka gałki zmiany biegów

Komfort
Przednie i tylne szyby elektryczne z
Dwustrefowa klimatyzacja automatyczna

przełącznikiem AUTO po stronie kierowcy

Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch

Wspomaganie kierownicy (możliwość wyboru

płaszczyznach

różnych trybów pracy)
Centralnie umieszczony podłokietnik w oparciu tylnej

Podłokietnik kierowcy ze schowkiem

kanapy

Konsola centralna z uchwytami na kubki

Regulacja wysokości fotela kierowcy i pasażera

Tempomat z ogranicznikiem prędkości

System Start/Stop

Lusterka zewnętrzne regulowane i podgrzewane
elektrycznie z zintegrowanymi kierunkowskazami

Składane oparcie tylnej kanapy w stosunku 60/40
Ręcznie regulowane podparcie odcinka lędźwiowego

System aranżacji przestrzeni bagażowej

w fotelu kierowcy i pasażera

Automatycznie składane lusterka

Inteligentny kluczyk I-KEY z przyciskiem Start/Stop

Automatyczne wycieraczki i czujnik deszczu

Opcje
Pakiet Technologii
NOWA Nawigacja z usługami TomTom
Radio z funkcją odsłuchu cyfrowych radiostacji
DAB Przyciemniane szyby
Antena „płetwa rekina”
Rozpoznawanie znaków drogowych (TSR)
Inteligentne lusterko wsteczne
Inteligentny system ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDW)
Inteligentny system automatycznego hamulca awaryjnego z funkcją wykrywania pieszych (P-FEB) Czujniki
parkowania przednie i tylne
Adaptacyjne światła drogowe (HBA)
Pakiet Stylowy
Światła do jazdy dziennej w technologii LED (DTRL) z kierunkowskazami
Adaptacyjne re ektory przednie w technologii FULL LED z funkcją doświetlania zakrętów (AFS)
Panoramiczny szklany dach

Zużycie paliwa - Cykl mieszany (WLTP):7,2 - 7,3 l/100 km; Emisja CO₂ - Cykl mieszany (WLTP):164 g/km

Dostęność wersji ograniczona. Przy wyborze konkrentej specyfikacji prosimy o kontakt z naszymi autoryzowanymi dealerami.
Podane dane i fakty służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią oferty zawarcia umowy. Obrazy są jedynie ilustracjami i mogę nie
odzwierciedlać w sposób kompletny lub rzeczywisty faktycznego wyglądu wybranego pojazdu, jego koloru i specyfikacji. Dostępność
specyfikacji i akcesoriów uzależniona jest od modelu i wersji. Nie wszystkie specyfikacje i akcesoria dostępne są w każdej wersji. Wybór
konkretnej konfiguracji nie gwarantuje jej dostępności. Szczegóły u dealerów Nissana.

Zużycie paliwa i wartości emisji podano zgodnie z obowiązującymi przepisami europejskimi. W wyniku wprowadzenia nowej procedury
testowej WLTP (Worldwide Harmonized Test Procedure for light vehicles) przedstawione dane techniczne mogą aktualizowane być
przed rejestracją pojazdu. Opcjonalne wyposażenie i akcesoria oraz inne czynniki nietechniczne mogą wpływać na zużycie paliwa i
emisję. Prezentowana oferta może podlegać ograniczeniom dostępności w związku ze zmianami w asortymencie silników Nissana.
Sprawdź dostępność i datę dostawy u Dealera.

OGRANICZONA DOSTĘPNOŚĆ SAMOCHODÓW

Paweł Włodarczyk
Specjalista ds.
Sprzedaży Samochodów
Nissan tel 609 044 040
DĄBROWSCY Sp. z o.o.

ul. Wolności 59, 41-804 Zabrze NIP 631-22-10-791, NIP UE
PL6312210791 Sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000039476
Kapitał Zakładowy: 2 200 000 PLN
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