AZ ÚJ GENERÁCIÓS
NISSAN QASHQAI

Ajánlott fogyasztói ár:

9 400 000 Ft
Az ajánlat
2014.03.01 - 2014.03.31
között érvényes.

Kiegészitı árlista, részletekért érdeklıdjön márkakereskedéseinkben.

Az Új Nissan Qashqai innovatív technológiái
BIZTONSÁG

Ütközés Megelızés

Sávelhagyás-jelzés

Holttér figyelés

Éberségfigyelı rendszer

Keréknyomás ellenırzı rendszer

GONDTALANSÁG

Automata parkolóasszisztens

Közúti jelzések felismerése

360 fokos parkolókamera rendszer

Mozgó tárgyak észlelése

Távolsági-fényszóró asszisztens

DINAMIKA

Aktív nyomvonal-szabályozás

Visszagurulás gátló

ALL-MODE 4x4 meghajtás

Kormányról irányítható Audio
rendszer

Xtronic Aktív Motorfék

AZ ÚJ NISSAN QASHQAI
Felszereltség
Biztonsági felszereltség
Blokkolásgátló fékrendszer (ABS) elektronikus fékerı-elosztóval (EBD)
Elektromos fékasszisztens
ESP elektronikus menetstabilizáló rendszer
Nissan Menetdinamikai Rendszer
 Aktív Menet-szabályozás
 Aktív Nyomvonal-szabályozás
 Xtronic Aktív Motorfék
Visszagurulás gátló
Biztonsági csomag
 Közúti jelzések felismerése
 Automata vészfékezı rendszer
 Sávelhagyás-jelzés
 Automata távolsági-fényszóró kapcsolás
 Elsı és hátsó parkoló szenzor
 Automatikusan sötétedı belsı tükör
Aktív Biztonsági Pajzs
 Automata parkolóaszisztens
 Holttér figyelés
 Mozgó tárgyak észlelése
 Éberségfigyelı rendszer
6 darab, vezetı- és utasoldali, oldal- és függönylégzsákok
Utasoldali légzsák deaktiválás
Elsı biztonsági övek magasságállítással, övfeszítıvel és överı-határolóval
Aktív fejtámlák elöl (ostorcsapás-nyaksérülést csökkentı fejtámla)
Biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztetı rendszer, minden üléssorban
Hátsó fejtámlák minden ülésnél
ISOFIX gyermekülés-rögzítési pontok a második üléssor szélsı ülésein
Gyermek biztonsági zár a hátsó ajtókon
Keréknyomás ellenırzı rendszer
Pótkerék
Elektronikus indításgátló

































Külsı megjelenés
LED-es nappali fény
Bi-LED fényszórók automatikus magasságállítással, idızített kikapcsolással
Elsı ködlámpák króm díszítéssel
19" könnyőfém keréktárcsák (fém megmunkált felülető), 225/45 R19 mérető gumiabroncsokkal
Színrefújt külsı tükrök, irányjelzı lámpa a tükörházban
Krómozott szélvédıkeret
Ezüst színő tetısínek
Panoráma üvegtetı motoros árnyékolóval
Sötétített hátsó oldalablakok és csomagtér-ablak
Színre fújt külsı kilincsek
Színre fújt elsı és hátsó lökhárítók fekete betétekkel
Króm alsó díszléc a csomagtér ajtón
Krómozott elsı kiegészítı szegély
Króm ajtóküszöb csík
"Premier" logóval ellátott aluminium küszöbdísz

















Komfort és kényelem
Kétzónás automata légkondicionáló berendezés
Sebességtartó automatika sebességhatárolóval
Automata esıérzékelı elsı ablaktörlı, állítható intervallummal
ThermaClear főthetı elsı és hátsó szélvédı
Elektronikusan állítható, behajtható, főthetı külsı tükrök
Elsı és hátsó elektromos ablakemelık, komfort-kapcsolással a bal elsı ablakhoz
Távirányítású központi zár
Intelligens kulcs nyomógombos indítással
Elektromos kézifék
Magasságában és mélységében állitható kormányoszlop
Bır bevonatú kormánykerék és váltógomb
Szervókormány állitható kormányellenállással
Diszitı fénycsik a középkonzolon
Középsı kartámasz, tárolóval elöl
Középsı kartámasz hátul, pohártartóval
Osztottan dönthetı hátsó üléstámla (60/40)
Elektromosan, minden irányban állítható vezetıülés
Állítható deréktámasz a vezetıülésen
Részben-bır ülések (bır és más anyag kombinációja, a technológiai korlátok miatt)
Világos Alcantara üléskárpit fekete tetıkárpittal
Főthetı elsı ülések
Stop-Start rendszer
Vezetı- és utas oldali napellenzı megvilágított pipere tükörrel

























Audio es Navigáció
CD-rádiós audio rendszer, MP3, USB- és iPod csatlakozó, Bluetooth vezeték nélküli kihangosító rendszer
6 hangszóró
Fedélzeti számítógép 5"-os színes TFT kijelzıvel
360 fokos parkolókamera rendszer
Multifunkciós kormány
NissanConnect (beépített navigációs rendszer)*








Tárolóhelyek
Középkonzol pohártartóval és tárolóhellyel
Tárolórekeszek az elsı és hátsó ajtókban
Tároló zseb az elsı vezetı- és utasülés hátulján
Dupla rekesző kesztyőtartó, napszemüveg tartó
Multifunkciós csomagtér tálca (karakuri)
12V elektromos csatlakozó









- szériafelszereltség

* Egyes funkciók használatához megfelelı, a rendszerrel kompatibilis mobil eszközre van szükség mely nem tartozik a gépjármőhöz. A telefon és mobilszolgáltatás minıségéért a mobilszolgáltató felel, mely a Nissan hatáskörén kívül áll. A rendszer Bluetooth segitségével csatlakoztatott
eszközt használja, az internet kapcsolat létesitésekor. Bizonyos aplikációk csak korlátozottan elérhetıek.
Az általános iparági gyakorlatnak megfelelıen, a bırülések egyes részei mőbırbıl készülhetnek. Ezen anyag használatával az ülés tartósságának a növelése a cél, mivel az alkalmazott mőbır ellenállóbb a karcolódással szemben, könnyebben tisztítható és nem ráncosodik az idı
múlásával.

ÚJ NISSAN QASHQAI
Technikai adatok
Modell

dCi 130

Karosszéria típusa

5 ajtós csapotthatú

Férıhelyek száma

5

személy

Motor
Motorkód

R9M

Hengerek száma, elrendezése

4, soros

Hengerenkénti szelepszám

4

Hengerőrtartalom

cm³

1 598

Furat x löket

mm

80x79.5

Max. teljesítmény 1)
Max. nyomaték 1)

kW(le)/perc-1

96 (130) / 4000

Nm/perc-1

320 (Nm) / 1750

Üzemanyag

Gázolaj

Üzemanyag ellátás

Common Rail rendszerő közvetlen befecskendezés

Károsanyag-kibocsátási norma

EURO5b+

Erıátvitel
Erıátvitel

6 fokozatú manuális

Hajtott kerekek

4x4

Alváz
Felfüggesztés elöl

Többlengıkaros, külön stabilizátorral,

Felfüggesztés hátul

Többlengıkaros, külön stabilizátorral

Kormánymő

Elektromos szervó rásegítéső, fogasléces

Fékrendszer

Elöl/hátul tárcsafékek, szervó rásegítéssel, ABS-szel, EBD-vel, fékasszisztenssel és visszagurulás gátlóval

Keréktárcsa mérete

19x7.0J könnyőfém

Gumiabroncsok mérete

225/45 R19

Súly
Önsúly min./max2)

kg

Megengedett terhelés2)

kg

512

Jármő megengedett összsúlya

kg

2030

Max. tengelysúly elöl / hátul

kg

1110 / 1005

Vontatható jármő max. tömege / fékezett 4)

kg

1 800

Vontatható jármő max. tömege / fékezetlen 4)

kg

750

Max. tetıterhelés

kg

75

Külsı hosszúság

mm

4380

Külsı szélesség

mm

Külsı magasság

mm

1590

Tengelytáv

mm

2646

Nyomtáv elöl *

mm

1 560

Nyomtáv hátul *

mm

1 560

Szabad Magasság

mm

182

Csomagtér térfogata (max.) (pótkerékkel)

l

401

Üzemanyagtartály térfogata (MT / 4WD)

l

65

1518-1602

Méretek
1806

Menetteljesítmény
Üzemanyag fogyasztás3)
Városban *

l/100 km

5.6

Városon kívül *

l/100 km

4.5

Vegyes *

l/100 km

4.9

CO2-kibocsátás *3)

g/km

129

Végsebesség *

km/h

190

Gyorsulás 0-100 km/h *

s

10.9

Min. fordulókör átmérı (padkák között)

m

10.72

S/S: Stop/Start System
1) Az 1999/99/EC irányelvnek megfelelıen.
2) EK Irányelveknek megfelelı adatok. Az üres tömegre vonatkozó adatok vezetı nélkül, de a hőtıfolyadék, kenıanyagok, üzemanyag, pótkerék és szerszámok figyelembe vételével kerültek megadásra. A hasznos terhelhetıség csökken a jármőbe épített extra felszerelések és tartozékok
számának növekedésével.
3) Az 715/2007/EK irányelvnek megfelelıen (Az extra felszerelések, karbantartás, a vezetési technika, valamint az útállapotok és az idıjárási körülmények befolyásolhatják a közölt hivatalos eredményeket.)
4) A feltüntetett értékek jármővezetı + 4 utas, valamint csomagok és maximális önsúly mellett értendık.

Szín és kárpit kombinációk
Szín
Fekete Z11
Érzéki Vörös NAJ
Bronz CAP
Gyöngyház-fehér QAB
Éjlila GAB

Kárpit
Fényezés típusa
Metál
Metál
Metál

Világos Alcantara
üléskárpit
fekete tetıkárpittal

Metál
Metál

Valamennyi ár Ft-ban értendı, és tartalmazza a mindenkori ÁFÁ-t, valamint a regisztrációs adót. Az árlista tartalma a kiadáskor érvényes állapotot tükrözi. A NISSAN Sales CEE Kft. fenntartja a a jogot az itt közölt információk elızetes értesítés nélküli megváltoztatására. Az árlista
2014.03.01-tól visszavonásig, vagy a következı árlista kibocsátásáig érvényes. A különleges ajánlat 2014.03.01. és 2014.03.31. között megkötött vevıi szerzıdésekre érvényes. Az itt közölt adatok tájékoztató jellegőek, és nem minısülnek szerzıdéses ajánlattételnek. A feltüntetett
bruttó árak az általános forgalmi adó és regisztrációs díj változása esetén módosulhatnak. Az aktuális árakért és további feltételekért érdeklıdjön hivatalos Nissan márkakereskedıjénél.

Nissan Sales CEE Kft.
Infopark sétány 3/B
I1117 Budapest
Magyarország

Az Ön Nissan márkakereskedıje:

