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Nissan Qashqai 1.2 N-Connecta NAVI CRUISE
18'LMV PANORAMADAK CAMERA SENSOREN
NAP
07/2017 - Benzine - Handgeschakeld

€ 15.945,-
Autogegevens

Merk, model: Nissan Qashqai

Uitvoering: 1.2 N-Connecta NAVI CR...

Kenteken: PL-285-G

Kilometerstand: 134.182 km

Bouwjaar: 07/2017

BTW/marge: BTW

Carrosserie: SUV

Brandstof: Benzine

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 1.250 kg

Motor: 1.197 cc, 116 pk (85 kW)

Kleur: Zwart

Laksoort: Basis/uni

Bekleding: Stof

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Cruise Control, Lichtmetalen velgen,
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)
Fijnstofuitstoot: 0,5 mg/km
Energielabel: C
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Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 148 - € 167 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)

Een keurige auto, dat is deze Nissan Qashqai, die 134182 kilometer heeft gelopen. Hij heeft een
benzinemotor en een handgeschakelde zesversnellingsbak. Geniet van de lichtinval en het uitzicht van het
grote glazen panoramadak. Verder is de Nissan uitgerust met: 18 inch lichtmetalen velgen, aluminium
dakrailing, extra getint glas, verstelbare lendensteunen, elektrisch inklapbare buitenspiegels en in delen
neerklapbare achterbank.

De geluidsinstallatie met bluetooth audiostreaming staat garant voor onovertroffen klankweergave. Het
spreekt voor zich dat een auto als deze ook van automatische airconditioning is voorzien. Het drukke
verkeer eist onderweg al uw aandacht op. Daarom is het goed dat deze Nissan is voorzien van diverse
systemen die u assisteren tijdens de rit. Een automatisch inschakelbare verlichting neemt het waar als het
donker wordt of gaat schemeren, en schakelt dan automatisch de verlichting in. Op dezelfde manier "ziet"
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de regensensor de eerste spatjes regen en schakelt dan de ruitenwissers in, en als het harder gaat regenen
zet hij de ruitenwissers ook in een snellere stand. En de parkeersensoren voor en achter helpen u om strak
en veilig in te parkeren. Lange stukken vermoeiend? Niet met de cruise control! Ook verstelbaar stuur en
automatisch dimmende binnenspiegel horen tot de voorzieningen op deze auto.

Zoals u mag verwachten van deze Nissan Qashqai is hij uitgerust met een reeks aan actieve
veiligheidssystemen. Onderweg fungeert de verkeersbord-detectie als het ware als uw bijrijder en
attendeert u op de verkeersborden langs de weg. Veiligheid voorop: sensoren van de lane assist scannen
de rijstrookstrepen en waarschuwen als u onbedoeld over de lijn gaat.

Om deze auto zelf te ervaren, hoeft u alleen maar contact met ons op te nemen. Mailt of belt u ons direct?

Aanbieder
Autobedrijf Schoenmakers
Heuvelberg 9
5469 NM Erp

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


