NISSAN QASHQAI
1.2 115PK DIG-T TEKNA ! LEDER EN NAVIGATIE !

Verkrijgbaar bij onze dealer :

Prijs voertuig :

€* 22 385

DAVO Den Haag
Kerketuinenweg 18
2544 CW 'S-GRAVENHAGE

* Excl. kosten van inschrijving en brandstof. vermelding verplicht vanaf 1.1.79 conform decreet
78993 van 4.10.78

Garantie Leeuwekeur Plus (12 Maand)

070-8502500

GEDETAILLEERDE KENMERKEN
Kilometerstand : 27522 km garantie
Versnellingsbak : Handgeschakeld
Kleur : Bruin
Garantie : Leeuwekeur Plus
Din vermogen : 116 ch
Registratiedatum : 06/2017

Silhouette : Sports Utility Vehicle
Aantal zitplaatsen : 5
Brandstof : Benzine
Belasting : 22 %
CO2 : 133 g/km
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UITRUSTING

COMFORT
(automatische) noodstop functie
cruise control en speedlimiter met
stuurwielbediening
elektrische stuurbekrachtiging
gescheiden automatische airconditioning (2
zones)
hill start assist
parkeersensoren (voor/achter)
EXTERIEUR
elektrisch bedienbare ramen achter
elektrisch bedienbare ramen voor
elektrisch inklapbare buitenspiegels
elektrisch verstelbare en verwarmbare
buitenspiegels
extra getint glas (achterste zijramen en
achterklep)
zilverkleurige dakrails
INTERIEUR
achterbankleuning in delen neerklapbaar
(60/40)
actieve hoofdsteunen voor
binnenspiegel met automatische dimmer
hoofdsteunen achter
interieur ambiance verlichting
lederen interieur
lederen stuurwiel en versnellingspookknop
lendensteunverstelling voorstoelen
regensensoren
verwarmbare voorstoelen
MULTIMEDIA
bluetooth - voor handsfree bellen
navigatie
radio/cd speler met usb-aansluiting,
stuurwielbediening en 6 luidsprekers
VEILIGHEID
3-punts veiligheidsgordels achter
3-puntsveiligheidsgordels voor
abs (anti-blokkeersysteem)

airbag voorpassagier uitschakelbaar
esp met deactivatieschakelaar
nbas (nissan brake assist)
voor, zij en gordijn airbags
ANDERE
5'' kleuren tft instrumentenpaneel
7" lcd dvd-navigatiesysteem met tmc, mp3,
stemherkenning en achteruitrijcamera in kleur
12 volt aansluiting
armsteun bestuurdersstoel
automatische verkeersborden herkenning
automatisch in-/uitschakelende koplampen
avm (around view monitor) en 360°
panoramisch zicht
bi led koplampen
centrale armsteun achterin
centrale portiervergrendeling
chassis control systeem (active trace control,
active ride control, xtronic active engine brake)
chromen raam omlijsting
dode hoek waarschuwing
elektrisch verstelbare bestuurdersstoel
elektronische handrem
elektronische remkracht verdeling (ebd)
flexibele bagageruimte indeling
in hoogte verstelbaar stuurwiel
in hoogte verstelbare bestuurdersstoel
in hoogte verstelbare passagiersstoel
intelligente parkeerassistent
intelligent key
isofix-bevestigingspunten voor 2 kinderzitjes
lane departure warning
led signature dagrijverlichting
metallic lak
mistlampen vóór
...

