NISSAN QASHQAI
NOWY SILNIK EURO 6D-FINAL

ROK PRODUKCJI 2021
KORZYŚC DO 6 000 ZŁ
Zostaw samochód w rozliczeniu i zyskaj dodatkowe 2 000 zł*
SILNIKI BENZYNOWE
SILNIKI

TYP SKRZYNI
BIEGÓW

NAPĘD

Zużycie paliwa
Emisja CO₂

DIG‐T 140
(260 Nm)

MANUALNA

na przednią oś

6.3‐6.8 l/100 km
144‐154

DIG‐T 158
(270 Nm)

AUTOMATYCZNA DCT

na przednią oś

6.4‐6.5 l/100 km
145‐147

ACENTA

ACENTA

CENNIK
Podstawowy

N‐STYLE

WYPRZEDANY

Promocyjny
Podstawowy

Promocyjny

N‐STYLE

N‐CONNECTA

TEKNA

99,380 zł

111,110 zł

125,560 zł

93,380 zł

105,110 zł

119,560 zł

114,080 zł

114,980 zł

108,080 zł

108,980 zł

N‐CONNECTA

WYPRZEDANY

141,160 zł

135,160 zł

TEKNA

KOLORY
Standard

Metalizowany
2 700 zł

Perłowy
3 000 zł

‐

1 300 zł

Czerwony

Biały

Ciemnofioletowy

Granatowy

Srebrny

Czarny

Szary

Ciemnoczerwony

Brązowy

Biały perłowy

Niebieski

Z10

326

GAB

RBN

KY0

Z11

KAD

NAJ

CAN

QAB

RCA

Bezpłatny samochód
zastępczy

Najwyższa jakość w
najlepszej cenie

Bezterminowy Nissan
Assistance

Bezpłatna kontrola
pojazdu

Cenniksamochodów z rocznika produkcji 2021, rocznik modelowy 2021 z nowym silnikiem spełniający normy emisji Euro6D‐Final. Przy wyborze konkretnej specyfikacji prosimy o kontakt z naszymi autoryzowanymi dealerami. Wszystkie ceny są podane w PLN oraz zawierają 23% VAT. Zawartość niniejszego cennika odzwierciedla stan obowiązujący
w czasie jego wydania. NISSAN Sales Central & Eastern Europe Kft. zastrzega sobie prawo zmiany podanych tu informacji bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane dane mają jedynie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta zawarcia umowy. Cennik obowiązuje od 21.07.2021r.
Zużycie paliwa i emisje CO2 podano zgodnie z obowiązującymi przepisami europejskimi. Przedstawione dane techniczne są zgodne z nową procedurą testową WLTP (Worldwide Harmonized Test Procedure for light vehicles) stosowaną do obliczania zużycia paliwa oraz emisji CO2. Dane testowanych samochodów, porównywane są wyłącznie
według tych samych procedur. Rzeczywiste wyniki mogą różnić się w zależności od czynników takich jak warunki pogodowe, styl jazdy, obciążenie pojazdu lub wszelkie akcesoria zamontowane po rejestracji pojazdu. Lista silników w ofercie może być ograniczona dostępnością w związku ze zmianami w asortymencie silników Nissana. Sprawdź
dostępność oraz datę dostawy samochodu u Dealera Nissana. Podane wartości były wraz z kierowcą, 4 pasażerami, bagażem i przy maks. masie własnej.
*Oferta odkupu samochodu używanego to dodatkowy rabat 2000 zł za pozostawienie samochodu w rozliczeniu obowiązuje przy zakupie modelu Nissan Qashqai. Wycena pozostawianego w rozliczeniu samochodu zostanie wykona przez dealera. Samochód pozostawiany w rozliczeniu nie może być starszy niż 10 lat.

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE
ACENTA

N‐STYLE

● System aktywnej kontroli zawieszenia
● System wspomagania ruszania pod górę - USS
● Wyświetlacz TFT 5” zintegrowany z zestawem wskaźników
● 17" felgi ze stopu metali lekkich
● Światła do jazdy dziennej LED
● Tempomat z ogranicznikiem prędkości
● System Start/Stop
● Lusterka zewnętrzne regulowane i podgrzewane elektrycznie oraz
manualnym składaniem
● Przednie i tylne szyby elektryczne
● Dwustrefowa automatyczna klimatyzacja z filtrem
przeciwpyłkowym
● System multimedialny z radiem DAB /CD, MP3, AUX, USB, iPod
● 7" ekranem dotykowym oraz Apple CarPlay® / Android Auto®
ready❶
● Tylna kamera cofania
● Automatyczne wycieraczki i czujnik deszczu
● System audio z 6 głośnikami
● Regulacja wysokości fotela kierowcy i pasażera
● Przednie lampy przeciwmgłowe z chromowanymi obwódkami
● Miękka skóra na kierownicy oraz gałce dźwigni zmiany biegów
● Elektrycznie składane lusterka
● Koło dojazdowe zapasowe

● 18” koła ze stopu metali
lekkich
● Relingi dachowe

N‐CONNECTA

TEKNA

● Adaptacyjne światła drogowe (HBA)
● Rozpoznawanie znaków drogowych (TSR)
● Inteligentny system ostrzegania o niezamierzonej
zmianie pasa ruchu (LDW)
● Inteligentny system hamowania awaryjnego z
funkcją wykrywania pieszych (P-FEB)
● Automatycznie przyciemniane lusterko wsteczne
● Nawigacja NissanConnect z mapami TomTom i
funkcją Traffic
● Inteligentny system kamer 360°
● Przednie i tylne czujniki parkowania
● Inteligentny kluczyk I-KEY
● Szklany dach
● Antena „płetwa rekina”
● Wejście USB dla tylnego rzędu siedzeń

● Reflektory w technologii LED z
adaptacyjnymi światłami przednimi
● 19” felgi ze stopu metali lekkich
● Wykończenie tapicerki skórą
Nappa
● Regulowany elektrycznie fotel
kierowcy

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
Pakiet Comfort (3950 zł)
● Podgrzewane przednie
siedzenia
● Nawigacja NissanConnect z
mapami TomTom i funkcją
Traffic

Bezpłatny samochód
zastępczy

● Podgrzewane przednie siedzenia (900 zł)

Najwyższa jakość w
najlepszej cenie

Bezterminowy Nissan
Assistance

● Podgrzewane przednie
siedzenia (900 zł)

Bezpłatna kontrola
pojazdu

❶ Informujemy, że nowy system NissanConnect, który jest elementem pakietu, umożliwia połączenie z Internetem za pomocą telefonu zsynchronizowanego z systemem Bluetooth. Przy korzystaniu z sieci bezprzewodowej zastosowane będzie standardowe minutowe naliczanie. Niektóre z usług mogą być niedostępne, zgodnie z zasadami
obowiązującymi na danym rynku. Pokrycie systemu nawigacji nie jest w pełni zweryfikowane w przypadku dróg lokalnych. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy kontaktować się z Dealerem firmy Nissan. Apple CarPlay to aplikacja dostarczana przez Apple Inc. Apple CarPlay jest również znakiem handlowym Apple Inc. Apple CarPlay
jest kompatybilny tylko z iAP2, iPhone 5 lub nowszym (Lightning Connector) i iOS 8.3 lub nowszym i wymaga połączenia z portem USB. Lista krajów, w których dostępna jest usługa Apple CarPlay, znajduje się pod adresem: https://www.apple.com/pl/ios/feature‐availability/#applecarplay‐applecarplay . Android Auto to aplikacja dostarczana przez
Google. Android Auto jest zgodny tylko z telefonami z Androidem w wersji 5.0 (Lollipop) lub nowszymi i wymaga połączenia z portem USB. Lista krajów, w których usługa Android Auto jest dostępna, znajduje się pod adresem: https://www.android.com/auto/ Nissan nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia, straty lub
obrażenia odniesione w związku z korzystaniem z Apple CarPlay i Android Auto. Z przyczyn niezależnych od Nissana, Apple CarPlay i Android Auto mogą nie być dostępne w Twoim kraju lub mogą nie działać wszystkie funkcje. Firma Nissan nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niedostępność lub niekompletność funkcji Apple CarPlay i / lub
Android Auto w pojeździe. Szczegółowa informacja na temat programu YOU+NISSAN znajduje się na stronie internetowej www.youplusnissan.pl
* Rozszerzona Gwarancja Nissana jest produktem ubezpieczeniowym, oferowany przez Nissan International Insurance Ltd. Oferowane dodatkowe 2 lata rozszerzonej gwarancji jest ważne dla limitu 100.000 km. (Oprócz 3‐letniej gwarancji producenta, oferowany produkt rozszerzonej gwarancji obejmuje dodatkowe 2 lata lub łączny przebieg
100.000 km w okresie 5 lat, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej). Informacja nie jest kompletna. Produkt jest zgodny z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. W celu uzyskania bliższych informacji prosimy skontaktować się z autoryzowanym dealerm Nissana.

