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Nissan Qashqai 1.3 DIG-T CARPLAY NAVI 2xPDC
AIRCO DAB CRUISE STOELVERWARMING
17"LMV
07/2019 - Benzine - Handgeschakeld

€ 20.945,-
Autogegevens

Merk, model: Nissan Qashqai

Uitvoering: 1.3 DIG-T CARPLAY NAVI...

Kenteken: R-706-NP

Kilometerstand: 39.479 km

Bouwjaar: 07/2019

BTW/marge: BTW

Carrosserie: SUV

Brandstof: Benzine

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 1.275 kg

Motor: 1.332 cc, 140 pk (103 kW)

Kleur: Wit

Laksoort: Basis/uni

Bekleding: Stof

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Centrale
deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch
bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lichtmetalen velgen, Mistlampen voor,
Navigatiesysteem, Parkeersensor, Stoelverwarming voor, Stuurbekrachtiging, Trekhaak

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 240 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 55 liter
Acceleratie (0-100): 10,5 s
Topsnelheid: 193 km/u

Milieu
Energielabel: C

Financiële informatie
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Motorrijtuigenbelasting: € 171 - € 193 per kwartaal

Beschikbare afleverpakketten:
- Scherpe deal prijs (inbegrepen):
- Pakket 1 (€ 295 meerprijs): 

- 1 Maand garantie op motor er versnellingsbak
- Minimaal 6 maanden APK
- Algehele controle (olie, vloeistoffen en remmen)
- Tenaamstelling nieuwe auto
- Vrijwaring inruilauto

Dit afleverpakket bevat (in plaats van afleverpakket "Scherpe deal prijs"): algehele controle, minimaal 6
maanden APK ! (1 maand garantie)
- Pakket 2 (€ 495 meerprijs): 

- 3 Maanden garantie op motor / versnellingsbak / airco
- Minimaal 6 maanden APK
- Kleine beurt + algehele controle (olie, vloeistoffen en remmen)
- Was en poetsbeurt
- Tenaamstelling nieuwe auto
- Vrijwaring inruilauto

Dit afleverpakket bevat (in plaats van afleverpakket "Scherpe deal prijs"): kleine beurt + algehele controle
+ minimaal 6 maanden APK ! (3 maanden garantie)
- Pakket 3 (€ 695 meerprijs): 
6 maanden volledige garantie
Grote onderhoudsbeurt
APK minimaal 6 maanden
Dit afleverpakket bevat (in plaats van afleverpakket "Scherpe deal prijs"): algehele controle, minimaal 6
maanden APK ! (1 maand garantie); Nieuwe APK
- Pakket 4 (€ 995 meerprijs): 
12 maanden Bovag garantie
Onderhoudsbeurt volgens fabrieksopgaaf
APK minimaal 6 maanden
Dit afleverpakket bevat (in plaats van afleverpakket "Scherpe deal prijs"): BOVAG garantie (12 maanden);
algehele controle, minimaal 6 maanden APK ! (1 maand garantie)

Innovatief design, doordachte techniek en een hoog kwaliteitsniveau zijn typische kenmerken van de
Japanse automerken. Dat is te merken aan deze Nissan Qashqai, een auto uit 2019 die 39479 kilometer
heeft gelopen. Met zijn benzinemotor en handgeschakelde zesversnellingsbak is dit een prima auto voor
nog vele kilometers. Een koude start op frisse dagen? Niet met de behaaglijke stoelverwarming. Ook 17
inch lichtmetalen velgen, LED-achterlichten, verstelbare lendensteunen, elektrisch bedienbare ramen
achter, elektrisch inklapbare buitenspiegels, LED-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank zijn
aan boord.

Voor storingvrije digitale radio-ontvangst zorgt de DAB-ontvanger. Net als een smartphone of een slimme
speaker kunt u deze auto bedienen met stemcommando's. U weet altijd waar u moet zijn, dankzij het full
map navigatiesysteem. En natuurlijk is er ook gedacht aan airconditioning. Een vergeten muurtje, een
verborgen paaltje? Dat gebeurt niet meer, dankzij de achteruitrijcamera. Achter het stuur van deze Nissan
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bent u niet alleen. De auto kijkt als het ware met u mee tijdens de rit. De regensensor schakelt de
ruitenwissers in als het nodig is en de automatisch inschakelbare verlichting doet de lichten voor u aan. Stel
de cruise control in op de gewenste snelheid en u rijdt comfortabel en zuinig. Deze auto is voorzien van
verstelbaar stuur, automatisch dimmende binnenspiegel en centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening.

De Nissan Qashqai is uw trouwe partner onderweg, want hij houdt continu voor u de situatie op en om de
weg in de gaten. Volautomatische veiligheidssystemen kunnen daarbij ingrijpen om u voor gevaarlijke
situaties te behoeden. U rijdt ook veiliger omdat deze auto voor u de verkeersborden langs de weg kan
lezen. De belangrijkste borden worden op uw instrumentarium geprojecteerd, zodat u ze niet kunt missen.
De brake assist zorgt voor een kortere remweg tijdens een noodstop. Een camera houdt de juiste koers
binnen de rijstrook in de gaten en het Lane-keeping systeem corrigeert bij afwijkingen.

Uiteraard is een proefrit altijd mogelijk. Bel onze verkoper voor een afspraak!

Aanbieder
Autobedrijf Schoenmakers
Heuvelberg 9
5469 NM Erp

Tel: 0492 351 030
E-mail: verkoop@schoenmakersautos.nl


