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Nissan Qashqai 1.6 Connect Edition TREKHAAK
CAMERA PANO NAVI CRUISE 18"LMV NAP
CLIMA
06/2012 - Benzine - Handgeschakeld

€ 10.600,-
Autogegevens

Merk, model: Nissan Qashqai

Uitvoering: 1.6 Connect Edition TR...

Kenteken: 93-XHJ-2

Kilometerstand: 169.907 km

Bouwjaar: 06/2012

BTW/marge: Marge

Carrosserie: SUV

Brandstof: Benzine

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 1.225 kg

Motor: 1.598 cc, 117 pk (86 kW)

Kleur: Wit

Laksoort: Basis/uni

Bekleding: Stof

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

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 158 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 65 liter
Acceleratie (0-100): 11,9 s
Topsnelheid: 181 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 7,5 l/100km (1 op 13,3)
Brandstofverbruik op de snelweg: 5 l/100km (1 op 20,0)
Energielabel: B
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Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 148 - € 167 per kwartaal

Afleverpakketten
Inbegrepen afleverpakket: Scherpe deal prijs

Hij zorgt voor een ontspannen rijervaring, deze Nissan Qashqai. Het is een auto uit 2012. Met zijn
benzinemotor en handgeschakelde vijfversnellingsbak is dit een prima auto voor nog vele kilometers. Het
glazen panoramadak zorgt voor een onovertroffen uitzicht. Stilstaan met een draaiende motor: duur,
onnodig en slecht voor het milieu. Dus zorgt het start-stopsysteem dat de motor uitgaat bij stilstand, en
weer aan bij rijden. In deze Nissan profiteert u onder andere ook van: 18 inch lichtmetalen velgen,
aluminium dakrailing, extra getint glas, verstelbare lendensteunen, actieve hoofdsteunen, elektrisch
bedienbare ramen achter en elektrisch inklapbare buitenspiegels.

De automatische airconditioning zorgt voor een prettige binnentemperatuur. 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. De cruise control levert een mooie,
gelijkmatige koers. Dat rijdt prettig. U bent in deze Nissan ook voorzien van lederen versnellingspook,
lederen stuur en automatisch dimmende binnenspiegel.

Bent u nieuwsgierig geworden? Bel ons nu of mail ons voor meer informatie.

Aanbieder
Autobedrijf Schoenmakers
Heuvelberg 9
5469 NM Erp

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


