Nissan Qashqai N-Connecta

22.630 €

TVA Inclus

TVA deductibil : DA
Cod :

12988

An Fabricatie :

2021

Kilometraj :

0 KM

Capacitate cilindrica :

1332 cmc

Putere :

138 CP

Tip combustibil :

Benzina

Cutie de viteze :

Manuala

Clasa de poluare :

-

Numar locuri :

5

Culoare :

Negru Black

Dotari
Bară de protecție în culoarea caroseriei

Mânere exterioare uşi în culoarea caroseriei

Oglinzi laterale în culoarea caroseriei

Oglinzi laterale reglabile electric şi încălzite

cu semnalizator pentru schimbarea direcţiei de mers

Oglinzi laterale cu pliere automată

Lumini de zi cu LED

Faruri cu halogen

Proiectoare de ceaţă

Contur cromat pentru geamuri

Geamuri laterale spate şi lunetă fumurii

Grilă inferioară faţă argintiu satinat

Scut ornamental spate argintiu

Antenă tip Shark

Jante aliaj 18

Geamuri electrice cu comandă one touch faţă + spate

Computer de bord Advanced Drive-Assist cu ecran color TFT 5''

Indicator temperatură exterioară

Mânere interioare uşi cromate

Scaun șofer reglabil pe înălțime

Scaun șofer cu reglaj lombar

Scaun pasager cu reglaj pe înălțime

Cotieră faţă

Torpedo iluminat

Consolă centrală cu capacitate de stocare de 6

1 litri și suport pentru 2 pahare

Parasolar faţă cu oglindă şi iluminare

Cotieră centrală spate cu suport pentru pahare

Banchetă fracționabilă 60/40

Volan îmbrăcat în piele

Schimbător viteze îmbrăcat în piele

Volan reglabil manual pe înălțime și adâncime

Sistem Stop&Start motor

Frână de mâna electronică

Închidere centralizată cu telecomandă

Cheie inteligentă + buton start/stop motor

Aer condiţionat automat cu reglare dual-zone

Iluminare interioară spicy

Scaune stil monoform

tapiţerie scaune- premium negru textil

Scaune faţă încălzite

Sistem modular pentru portbagaj

Sistem Bluetooth pentru conectare telefon mobil

Cruise control + limitator de viteză

Comenzi audio/cruise control/Bluetooth pe volan

Port USB x 2 în consola centrală

Pentru pasagerii din spate

Noul Nissan Connect cu ecran 7 touchscreen: include sistem audio cu
radioCD şi navigaţie (TomTom) +

control al dispozitivelor auxiliare conectate prin comenzile
sistemului audio

conectare Smart Phone + Around View Monitor

6 boxe

Opţiune setare direcţie în modurile Normal/Sport

Nissan Qashqai N-Connecta

22.630 €

TVA Inclus

TVA deductibil : DA
Faruri cu aprindere automată

Ştergătoare parbriz cu senzor de ploaie

Airbag-uri șofer + pasager

Airbag-uri laterale + tip cortină

Tetiere față active

ABS + EBD + asistenţă la frânare

Sistem ISOFIX pentru scaun copil (2 x banchetă spate)

ESP + HSA (asistenţă la pornirea din rampă)

Auto Hold (sistem automat de menținere a vehicului staționar)

Sistem Chassis Control (cu control activ al direcţiei şi control activ al
rulării)

Sistem de monitorizare a presiunii din pneuri

Oglindă retrovizoare cu efect anti-orbire

Alarmă de perimetru

Nissan Safety Shield (Asistență pentru lumini Fază Lungă /
Recunoaştere Indicatoare Rutiere / Averti

Senzori de parcare faţă + spate

Roată de rezervă temporară (disponibil din prod Noiembrie)

Sistem de imobilizare NATS

