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NOWY NISSAN QASHQAI 21’  

  

        

 

  

Bezpieczeństwo   

 

System wykrywania pieszych/rowerzystów (FEB/VRU)  

Asystent przejazdu przez skrzyżowanie (BJV)  

Asystent zmiana pasa ruchu (LSS)  

Inteligentny System regulowania prędkości   

Zapobieganie zjechaniu z pasa ruchu (LDP)  

Ostrzeżenie o opuszczeniu pasa ruchu (LDW)  

Czujnik martwego pola + interwencja (BSW+BSI)  

Rozpoznawanie znaków drogowych  

Predykcyjny System ostrzegania przed kolizją (FCW)  

Inteligentny tempo mat  

Ostrzeżenie kierowcy o zmęczeniu (DAA)  

Ostrzeżenie o zagrożeniu w ruchu poprzecznym (CTA)   

System zapobiegania kolizjom podczas cofania (BCI)  

Asystent świateł drogowych (HBA)  

System stabilizacji toru jazdy (VDC)  

Mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu (LSD)  

Automatycznie włączające się światła awaryjne w przypadku nagłego hamowania  

Boczne poduszki powietrzne z przodu i kurtyny powietrzne  

Napinacze pasów bezpieczeństwa i sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa  Tylne 

czujniki parkowania   

przednie i tylne czujniki parkowania  

  

Nadwozie  

 

Lusterka boczne składane elektrycznie  

Podgrzewane lusterka boczne  

Reflektory przednie BI-LED  

Światła do jazdy dziennej   

Lampy tylne LED (światła hamowania i pozycyjne)  

Antena w kształcie płetwy rekina  

Bezkorkowy wlew paliwa  

Chromowana listwa na klapie bagażnika  

Czujnik zmierzchu  

Klamka drzwi z przyciskiem  

Przyciemane szyby  

18 – calowe felgi ze stopu metali lekkich (235/55R18)  

  

       
             

  
      
            
  
        

NOWY  NISSAN   QASHQAI  n - connecta   

1.3  DIG - T  MHEV  1 58   km     

NEW  Xtronic   
  
Wyposażenie standardowe: 
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Wnętrze  

 

Tryby jazdy   

Tylna kanapa dzielona w stosunku 60/40  

Regulacja wysokości fotela kierowcy   

Elektryczne regulowane lusterka boczne   

System I-KEY (tylko przycisk uruchamiania silnika)  

Składana rączka w podsufitce  

Konsola centralna z tacką  

Uchwyt na okulary przeciwsłoneczne (bez panoramicznego dachu)  

Elektromechaniczny hamulec postojowy   

Asystent ruszania pod górę i zatrzymania (auto Hold)  

System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)  

System Audio z DAB  

System eCall  

Elektrycznie sterowane szyby z przodu i tyłu z funkcją auto i obsługą zdalną   

System I-Key (przycisk uruchamiania silnika + dostęp bezkluczykowy)  

Zaczepy Isofix na obu miejscach tylnej kanapy  

Kieszenie w poprzednich i tylnych drzwiach   

2x uchwyt na kubek przód  

2x uchwyt na kubek tył   

Podłokietnik na tylnej kanapie   

Schowek w desce rozdzielczej z delikatnym domykaniem i oświetleniem  

Lampka w podsufitce   

Osłona przeciwsłoneczna z podświetlanym lusterkiem  

Gniazdo USB (typ A) z przodu   

Gniazdo USB (typ C) z przodu   

Gniazda USB (typ A oraz C) dla pasażerów tylnej kanapy   

Gniazda 12V (z przodu i w bagażniku)  

Podwójne oświetlenie bagażnika  

Sztywna półka bagażnika  

Dodatkowe półki pozwalające na dzielenie i regulowanie wysokości podłogi bagażnika   

6x uchwyt do mocowania bagażu (4 w podłodze i 2 po bokach)  

6 głośników  

Automatyczna klimatyzacja dwustrefowa  

Wspomaganie układu kierowniczego z dwupłaszczyznową regulacją kierownicy  

Kierownica wielofunkcyjna  

Skórzana kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów  

Łopatki zmiany biegów (Xtronic)  

Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne   

Wycieraczki z czujnikiem deszczu   

Tylna Kamera  

Kamera 360 z funkcją wykrywania ruchomych obiektów   

Cyfrowe zegary TFT 12,3’  

Bluetooth (rozmowy telefoniczne i przesyłanie muzyki)  

System A-IVC z obsługą CRM, Aktualizacjami over the air i innymi funkcjami  

Usługi zdalne i powiadomienia A-IVC  

Wyświetlacz Centralny A-IVI DA 8’   

Nawigacja A-IVI z ekranem 9’  

Usługi nawigacyjne A-IVC  

Konsola centralna i boczki drzwi wykończone skórą ekologiczną  

Miękkie wykończenie części deski rozdzielczej oraz zewnętrznej części tunelu centralnego   
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Oświetlenie ambientowe podstawowe (konsola Centralna)  

Fotel pasażera z regulacją wysokości   

Fotel kierowcy z elektryczną 2-płaszczyznową elektryczną regulacja podparcia odcinka lędźwiowego Koło 

zapasowe  

  

  

  

  

  

  

  

  

Wyposażenie dodatkowe   

 

Pakiet zimowy  

- podgrzewana kierownica  

- podgrzewana szyba przednia  

- podgrzewane fotele przednie  

  

Dywaniki   

  

  

  

  

Cena podstawowa  

141 300,00 zł   

 

Lakier metalizowany  

 2 700,00 zł   

 

Wyposażenie dodatkowe  
  

Pakiet zimowy – 2 100,00 zł   

Dywaniki – 200,00 zł   

 

  
  

 

Podsumowanie Cena podstawowa z lakierem + wyposażenie dodatkowe  

146 300,00 zł   
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Ceny mogą ulec zmianom w przypadku zmian cen detalicznych przez producenta, likwidacji okresowych programów marketingowych, zmian podatkowych, przepisów 
celnych lub innych przyczyn.  
  

  
Termin ważności oferty: do momentu zmian cen detalicznych przez producenta    


