NISSAN QASHQAI
SUPERINTELIGENTNY SUV

N-CONNECTA + Pakiet Styl • 1,5 dCi 115 KM
Rok produkcji – 2018
W leasingu

już za 999

zł netto/mc*

10% wpłaty / 36mc

DANE TECHNICZNE
SILNIK
Pojemność skokowa
Moc silnika
Moment obrotowy
Norma emisji spalin

1461 cm3
85 kW (115 KM)/4000 RPM
260 Nm
EURO 6D-temp

WYMIARY/MASA:
Długość/szerokość/wysokość
Masa własna min/max

4394/1806/1590 [mm]
1384 - 1482 kg

ZUŻYCIE PALIWA:
Cykl miejski
Cykl pozamiejski
Cykl mieszany
Emisja CO2

4,7 l/100 km
3,9 l/100 km
4,2 l/100 km
99,6- 110,4 g/km

OSIĄGI:
Przyśpieszenie 0-100 km/h
Prędkość maksymalna

12,3 s
181 km/h

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
BEZPIECZEŃSTWO

TECHNOLOGIA

• Centralny zamek sterowany pilotem

• System audio z radiem CD, MP3, AUX, USB, iPod, Bluetooth

• Immobilizer

• 6 głośników

• ABS + EBD

• System nawigacji NissanConnect z 7’’ ekranem dotykowym

• Układ wspomagania hamowania (Brake Assist)

• Radio z funkcją odsłuchu cyfrowych radiostacji DAB

• ESP

• System kamer 360°

• 6 poduszek powietrznych

• Sterowanie systemem audio w kole kierownicy

• Zagłówki oraz 3 punktowe pasy bezpieczeństwa wszystkich
foteli

• Wyświetlacz TFT 5’’ zintegrowany z zestawem wskaźników

• ISOFIX
• Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem przez dzieci
• System wspomagania ruszania pod górę – USS z funkcją Auto
Hold
• Elektryczny hamulec postojowy
• System aktywnej kontroli zawieszenia
• Inteligentny system kontroli ruchów nadwozia
• Inteligentny system kontroli toru jazdy

NADWOZIE
• Re ektory do jazdy dziennej LED z kierunkowskazami LEDs
• Tylne światła w technologii LED
• Przednie re ektory z RĘCZNĄ regulacją wysokości oraz funkcją
powitania światłami do jazdy dziennej
• Przednie lampy przeciwmgłowe
• 18” felgi ze stopów lekkich, opony 215/60 R18
• Chromowane obwódki szyb

• Pakiet bezpieczeństwa
• Rozpoznawanie znaków drogowych
• Elektryczny hamulec awaryjny
• Ostrzeżenie o niezamierzonej zmianie pasa ruchu
• Adaptacyjne światła drogowe
• Przednie i tylne czujniki parkowania
• Fotochromatyczne lusterko wsteczne

• Przyciemniane szyby
• Zderzaki i klamki w kolorze nadwozia
• Antena płetwa rekina
• Relingi dachowe

• Wyłącznik przedniej poduszki pasażera
• System pomiaru ciśnienia w ogumieniu
• Koło zapasowe dojazdowe
• System STOP/START
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WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

WNĘTRZE / KOMFORT

• PAKIET STYL

• Dwustrefowa klimatyzacja automatyczna

• Re ektory w technologii FULL LED z funkcją doświetlania
zakrętów

• Jednobryłowe fotele przednie

• Panoramiczne okno dachowe

• Tempomat z ogranicznikiem prędkości
• Wycieraczki szyby przedniej z regulacją częstotliwości pracy
• Czujnik deszczu
• Lusterka regulowane i podgrzewane elektrycznie z
zintegrowanymi kierunkowskazami LED oraz z elektrycznym
składaniem

• Światła do jazdy dziennej w technologii LED z
kierunkowskazami
• LAKIER METALIZOWANY

• Elektrycznie regulowane szyby
• System I-Key z przyciskiem START/STOP do uruchamiania
pojazdu
• Elektryczny hamulec postojowy
• Kolumna kierownicza regulowana w 2-ch płaszczyznach
• Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryta skóra
• Wspomaganie kierownicy (możliwość wyboru trybów
wspomagania)
• Podświetlana obwódka nakładki chroniącej kolana
• Podłokietnik kierowcy ze schowkiem
• Centralnie umieszczony podłokietnik w oparciu tylnej kanapy
• Dzielone, składane oparcie tylnej kanapy (60/40)
• Regulacja wysokości fotela kierowcy i pasażera
• Ręcznie regulowane podparcie odcinka lędźwiowego w fotelu
kierowcy i pasażera
SCHOWKI
• Konsola centralna z uchwytami na kubki
• Kieszenie w przednich i tylnym drzwiach
• Schowek przedni oraz schowek na okulary z podświetleniem
• System aranżacji przestrzeni bagażowej
• 12V gniazdo zasilania w części centralnej konsoli
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