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Nissan Qashqai 1.2 Business Edition Geen
Import/ ECC/ PDC/ Camera/ Pano/ Navi/
Cruise/ Stoelver
04/2017 - Benzine - Handgeschakeld

€ 16.900,-
Autogegevens

Merk, model: Nissan Qashqai

Uitvoering: 1.2 Business Edition G...

Kenteken: NS-891-T

Kilometerstand: 97.138 km

Bouwjaar: 04/2017

BTW/marge: Marge

Carrosserie: SUV

Brandstof: Benzine

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 1.250 kg

Motor: 1.197 cc, 116 pk (85 kW)

Kleur: Wit

Laksoort: Metallic

Bekleding: Leder

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Cruise Control, Elektrisch verstelbare
bestuurdersstoel, Lederen bekleding, Lichtmetalen velgen, Metallic lak, Mistlampen voor, Navigatiesysteem,
Parkeersensor, Trekhaak

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 190 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 55 liter
Acceleratie (0-100): 10,6 s
Topsnelheid: 185 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 6,6 l/100km (1 op 15,2)
Brandstofverbruik op de snelweg: 5,1 l/100km (1 op 19,6)
Energielabel: C
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Onderhoud, historie en staat
Aantal eigenaren: 3
Aantal sleutels: 2

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 142 - € 160 per kwartaal

Garantie
Garantielabel: Autotrust garantie (6 maanden)

Beschikbare afleverpakketten:
- BOVAG Afleverbeurt (zonder meerprijs): De deelnemer garandeert dat het betreffende geadverteerde
voertuig wordt afgeleverd met een correct uitgevoerde BOVAG afleverbeurt. Deze afleverbeurt garandeert,
op het moment dat het deelnemerscontract wordt ondertekend, de navolgende punten: o Distributieriem
minimaal 10.000 km onderhoudsvrij o Zomer / all season banden minimaal 2,5 mm profiel (indien
afgeleverd op winterbanden dan minimaal 5,5 mm profiel) o Minimaal 6 maanden apk o Minimaal 6
maanden of 6.000 km onderhoudsbeurt vrij (wat het eerst komt is bepalend).
- BOVAG 40-puntencheck (zonder meerprijs):
https://mijn.bovag.nl/downloads/ondernemerschap/viabovag-nl/checklist40puntencheck.pdf

Toonaangevende techniek en een hoge mate van degelijkheid, dat zijn enkele van de eigenschappen van
Japanse auto's. Dat ziet u terug in deze Nissan Qashqai. Een viercilinder benzinemotor en een
handgeschakelde versnellingsbak verzorgen de aandrijving van deze SUV. In de verwarmbare voorstoelen
zitten is elke keer een welkom gevoel. Het interieur baadt in een zee van licht door het glazen
panoramadak. Ook is de auto voorzien van: 17 inch lichtmetalen velgen, aluminium dakrailing, extra getint
glas, verstelbare lendensteunen, elektrisch inklapbare buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen
neerklapbare achterbank.

Met de dab-ontvanger luistert u naar glasheldere digitale radio. Via de schakelmogelijkheden op het stuur
is de audiobediening veilig en eenvoudig. Beste route, verwachte aankomsttijd: uw eigen navigatiesysteem
vertelt u alles! Connected drive services verbindt uw smartphone draadloos met het audiosysteem. De
automatische airconditioning zorgt voor een behaaglijk klimaat in de auto. Onder alle omstandigheden
perfect zicht op wat zich achter de auto afspeelt: de achteruitrijcamera zorgt ervoor! De elektronische
systemen in deze Nissan helpen u actief om comfortabeler te rijden. Een automatisch inschakelbare
verlichting en een regensensor houden de omstandigheden onderweg in de gaten. Zoals u weet, liggen de
autosleutels altijd onderin de boodschappentas die u sjouwt. Geen probleem bij deze Nissan Qashqai. De
token in uw jaszak wordt van dichtbij gesignaleerd door de keyless entry en alle sloten gaan automatisch
open. Ook verstelbaar stuur en automatisch dimmende binnenspiegel zijn aan boord.

In de Nissan Qashqai heeft uw veiligheid en die van uw omgeving prioriteit. Onderweg fungeert de
verkeersbord-detectie als het ware als uw bijrijder en attendeert u op de verkeersborden langs de weg.
Deze auto waarschuwt de bestuurder als die tekenen van vermoeidheid vertoont en kan zo ernstige
ongelukken voorkomen. De veiligheidsoptie van de lane assist is een rijstrookhulp die ervoor zorgt dat u
niet ongecontroleerd van baan wisselt. Bovenop deze veiligheidsfeatures heeft deze Nissan bovendien
autonoom remsysteem en dodehoekdetectie.

De kilometerstand van deze auto klopt, blijkt uit het meegeleverde tellerrapport van Nationale Autopas. Bel
nu onze verkoopadviseur voor een proefrit!

= Bedrijfsinformatie =

Fortis Automotive is een BOVAG-dealer met een zorgvuldig geselecteerde voorraad scherp geprijsde
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kwaliteitsoccasions, met gegarandeerde kilometerstanden. Wij bieden onze auto's aan exclusief
afleverpakket. Vanzelfsprekend ruilen wij uw huidige auto ook graag in. Staat de gewenste auto er niet
tussen, dan kunnen wij u ook adviseren over de aanschaf van een importauto. Voor zowel particuliere als
zakelijke klanten hebben wij diverse lease- en financieringsmogelijkheden.

Aanbieder
Fortis Automotive
Watergoorweg 90-92
3861 MA Nijkerk

Tel: 033 303 0264
E-mail: info@fortisautomotive.nl


