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Nissan Qashqai 1.6 dCi Connect Edition
Panoramadak Navi Camera 18"LM Keyless 2e
Pinksterdag ope
01/2015 - Diesel - Automaat

€ 14.900,-
Autogegevens

Merk, model: Nissan Qashqai

Uitvoering: 1.6 dCi Connect Editio...

Kenteken: 9-ZFZ-72

Kilometerstand: 205.752 km

Bouwjaar: 01/2015

BTW/marge: Marge

Carrosserie: SUV

Brandstof: Diesel

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.380 kg

Motor: 1.598 cc, 131 pk (96 kW)

Kleur: Licht wit

Laksoort: Basis/uni

Bekleding: onbekend

Garantie: Garantie

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Automatic climate control, Cruise
Control, Getint glas, Lichtmetalen velgen, Mistlampen voor, Navigatiesysteem, Parkeersensor,
Stuurbekrachtiging, Trekhaak

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 320 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 55 liter
Acceleratie (0-100): 11,1 s
Topsnelheid: 183 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 5,3 l/100km (1 op 18,9)
Brandstofverbruik op de snelweg: 4,2 l/100km (1 op 23,8)
Energielabel: D
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Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen
Leaseprijs: € 149 p/m (financial lease, informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden)

Garantie
Garantie: 6 Maanden volledige Auto Keijzers garantie

Tip: voor meer foto's, bekijk onze website! www.autokeijzers.nl

Met zijn hoge postuur en grote wielen is dit een auto waarmee u overal gezien mag worden. Deze Nissan
Qashqai uit 2015 heeft 205752 kilometer gelopen. Deze stoere auto wordt aangedreven door een
dieselmotor en een automatische transmissie. Een mooie eigentijdse optie is de keyless entry: zonder
sleutels gaan alle sloten open zodra u in de buurt bent! Met deze auto gaat open rijden wel heel erg
eenvoudig: het elektrische dak opent of sluit met een druk op de knop. Een heerlijke hoeveelheid daglicht
zorgt voor een riant en ruimtelijk effect door het glazen panorama dak. Ook 18 inch lichtmetalen velgen,
extra getint glas, elektrisch inklapbare buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare
achterbank horen tot de voorzieningen op deze auto.

Nooit meer te warm of te koud. De automatische airconditioning zorgt altijd voor de temperatuur die u
kiest. Superstrak parkeren wordt een eitje dankzij de parkeersensoren. Cruise control is ook een van de
meegeleverde opties. En dan is deze auto ook nog eens voorzien van lederen stuur en versnellingspook en
automatisch dimmende binnenspiegel.

In de Nissan Qashqai heeft uw veiligheid en die van uw omgeving prioriteit. Tijdens de rit hebt u altijd een
bijrijder, want de verkeersbord-detectie leest de borden langs de weg en projecteert ze voor u op het
instrumentarium. Op een helling houdt hill hold control de handrem vast totdat u weer gas geeft. De lane
assist waarschuwt als u onbedoeld van rijstrook dreigt te wisselen.

Dat de kilometerstand in orde is, blijkt uit het meegeleverde tellerrapport van Nationale Autopas. Wilt u
met deze Nissan Qashqai een proefrit maken? Bel of mail ons dan nu voor een afspraak.

Aanbieder
Auto Keijzers
Sleutelbloemstraat 29
7322 AJ Apeldoorn

Tel: 055 357 4370
E-mail: sales@autokeijzers.nl


