NOWY QASHQAI TEKNA
DIG-T 158 Mild Hybrid Xtronic - Automatyczna 2WD DIG-T 158 Mild Hybrid Xtronic 2WD Tekna

Cena Całkowita

165 200 zł

PODSUMOWANIE SAMOCHODU
WERSJA WYPOSAŻENIA
DIG-T 158 Mild Hybrid Xtronic 2WD Tekna

160 400 zł *
2 700 zł

KOLOR LAKIERU

Szary

TAPICERKA

Tapicerka materiałowa z
elementami czarnej skóry ekologicznej

Wliczone

KOŁA

19" ze stopów metali lekkich

Wliczone

OPCJE

Pakiet Zimowy

2 100 zł

Pakiet Stylistyczny+

Wliczone

Pakiet NissanConnect

Wliczone

Pakiet Technologiczny (Xtronic)

Wliczone

6 głośników

Wliczone

Cena Całkowita

165 200 zł
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DANE TECHNICZNE
ZUŻYCIE PALIWA
Zużycie paliwa - Cykl mieszany (WLTP) (l/100 km)

6,4

Emisja CO₂ - Cykl mieszany (WLTP) (g/km)

144

SILNIK

Nazwa silnika

Moc, KM

Pojemność silnika, cm³

Rodzaj paliwa

Maks. moment obrotowy, Nm. / obr.

DIG-T 158 Mild Hybrid

158

1332

Benzyna

270 / 1800 - 3750

SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA
NISSAN INTELLIGENT MOBILITY
Inteligentna kamera 360ᵒ
Funkcja wykrywania ruchomych obiektów
Rozpoznawanie znaków drogowych
Dostosowanie prędkości do obowiązujących ograniczeń
Asystent prędkości na zakrętach i skrzyżowaniach
Asystent jazdy z niską prędkością

Inteligentny system zapobiegania kolizjom podczas cofania
Inteligentny system zapobiegający kolizjom przy wykryciu obiektów w martwym polu
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Czujnik martwego pola
Ostrzeżenie o zagrożeniu w ruchu poprzecznym
Inteligentny hamulec awaryjny z funkcją wykrywania pieszych/rowerzystów
Inteligentny system ostrzeżeń kierowcy o zmęczeniu
Inteligentny system ostrzegania przed kolizją
Ostrzeżenie o opuszczeniu pasa ruchu
System zapobiegający niekontrolowanej zmianie pasa ruchu

System utrzymania auta w pasie ruchu

Inteligentny tempomat

Asystent jazdy w korkach

BEZPIECZEŃSTWO
Tylna kamera

Przednie i tylne czujniki parkowania

Elektromechaniczny hamulec postojowy

System Auto Hold
System monitorowania ciśnienia w oponach
ABS z EBD (elektroniczny rozdział siły hamowania)

System stabilizacji toru jazdy
Asystent ruszania pod górę

System eCall

Immobiliser

System alarmowy Thatcham
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Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
Kurtyny powietrzne dla dwóch rzędów siedzeń
Centralna poduszka powietrzna pomiędzy kierowcą a pasażerem
Regulowane przednie zagłówki
Pasy bezpieczeństwa z przodu z czujnikiem obciążenia i napinaczem
Przednie pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości
3 zagłówki dla tylnego rzędu siedzeń
Trzy 3-punktowe tylne pasy bezpieczeństwa z ogranicznikiem napięcia i napinaczem
Przypomnienie o zapięciu pasów kierowcy / pasażera i tylnego siedzenia
Uchwyt ISOFIX na zewnętrznych miejscach tylnej kanapy
Centralny zamek z funkcją zdalnego ryglowania drzwi
Tylne drzwi z blokadą dziecięcą
Dojazdowe koło zapasowe

SYSTEM AUDIO I NAWIGACJA
System audio AM/FM z DAB
Wireless Apple CarPlay®
Android Auto®
Bluetooth® (rozmowy telefoniczne i przesyłanie muzyki)

System multimedialny NissanConnect z 9-calowym ekranem dotykowym

Nawigacja NissanConnect
Mapy TomTom® z funkcją Live Trafc
Usługi Google Maps: wyszukiwanie, pogoda, mapy 3D i Google Street View
Telematyka: powiadomienia i usługi łączności
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Usługi zdalnego sterowania - zamki do drzwi, światła, klakson i lokalizator samochodu
Wirtualny asystent Amazon Alexa® i Google Assistant™
6 głośników
Bezprzewodowa ładowarka do telefonu

Gniazdo USB (typ A i typ C) z przodu
Gniazda do ładowania USB (typ A oraz C) dla pasażerów tylnej kanapy

WYGLĄD ZEWNĘTRZNY
Listwy boczne nadwozia

Klamki w kolorze nadwozia
Osłony lusterek w kolorze nadwozia
Przyciemniane szyby z tyłu
Antena „Płetwa rekina“
Panoramiczny dach z elektrycznie regulowaną zasłoną

Relingi dachowe

Tylny spojler dachowy
Tylna osłona stylizująca
Chromowane wykończenie szyb bocznych
Zderzaki częściowo lakierowane w kolorze nadwozia

WYGLĄD WEWNĘTRZNY
Fotel kierowcy z regulacją wysokości
Fotel pasażera z regulacją wysokości

Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
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Elektrycznie regulowane 2-kierunkowe podparcie lędźwi na fotelu kierowcy
Manualnie regulowane 2-kierunkowe podparcie lędźwi na siedzeniu pasażera
Skórzana kierownica
Łopatki zmiany biegów
Osłona przeciwsłoneczna kierowcy i pasażera z podświetlanym lusterkiem
Oświetlenie ambientowe rozbudowane (boczki drzwi, deska rozdzielcza, konsola centralna)
Wyświetlacz Head-Up 10,8"
Kieszeń w fotelu kierowcy
Kieszeń w fotelu pasażera

Przednie drzwi z uchwytami na butelki

Tylne drzwi z uchwytami na butelki
Oświetlenie przestrzeni bagażowej
Chromowane klamki wewnętrzne

Cyfrowe zegary TFT 12,3"

Czarna podsuftka

WIDOCZNOŚĆ I KLIMATYZACJA
Światła LED do jazdy dziennej
Refektory przednie LED z asystentem świateł drogowych
System automatycznego poziomowania refektorów
Światła przeciwmgielne LED
Tylne światła LED
Asystent świateł drogowych
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Funkcja „Follow Me Home“
Ramiona wycieraczek z wbudowaną dyszą spryskiwacza „Splash-Free“

Wycieraczki z czujnikiem deszczu
Tylna wycieraczka włączająca się automatycznie podczas cofania
Automatyczna dwustrefowa klimatyzacja z fltrem przeciwpyłkowym

KOMFORT
Elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tyłu z automatycznym opuszczaniem/podnoszeniem i obsługą
zdalną

Dwupłaszczyznowa regulacja ustawienia kierownicy

Kierownica wielofunkcyjna
Wspomaganie układu kierowniczego (zależne od prędkości)

Tryby jazdy (Sport, Normal, Eco)
Podłokietnik w centralnej konsoli
Komputer pokładowy

System Stop/Start

Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne z kierunkowskazem LED
Lusterka składane automatycznie
Tylna kanapa składana i dzielona w stosunku 60/40
Podłokietnik tylnego siedzenia z 2 uchwytami na napoje

Przednie uchwyty na napoje
Półki pozwalające na regulowanie wysokości i dzielenie podłogi bagażnika

Uruchamianie silnika przyciskiem

Inteligentny system I-Key
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Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne
Gniazda 12 V (z przodu i w bagażniku)
Elektryczne i bezdotykowe otwieranie klapy bagażnika

Zużycie paliwa i emisje CO2 podano zgodnie z obowiązującymi przepisami europejskimi. Przedstawione dane techniczne są zgodne z nową procedurą testową WLTP
(Worldwide Harmonized Test Procedure for light vehicles) stosowaną do obliczania zużycia paliwa oraz emisji CO2. Dane testowanych samochodów, porównywane
są wyłącznie według tych samych procedur.Rzeczywiste wyniki mogą różnić się w zależności od czynników takich jak warunki pogodowe, styl jazdy, obciążenie
pojazdu lub wszelkie akcesoria zamontowane po rejestracji pojazdu. Lista silników w ofercie może być ograniczona dostępnością w związku ze zmianami w
asortymencie silników Nissana. Sprawdz dostępność oraz datę dostawy samochodu u Dealera Nissana.
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