
	

    
Oferta na dostawę samochodu  Nowy Nissan QASHQAI   :  

  

  

Wariant 1 
NOWY Nissan QASHQAI Euro6 MY19 
silnik: 1.3DIG-T 160KM/270Nm 
Skrzynia biegów: DCT-automatyczna 2 sprzęgłowa 
napęd: 2WD (napęd na oś przednią )  
nadwozie : 5cio drzwiowe  
ilość miejsc: 5  
rok produkcji: 2020 
kolor: czarny metalik ( Z11) 
tapicerka : materiał   
wersja wyposażenia : N-Connecta  
opcje dodatkowe :   
- pakiet STYLE ( panoramiczne okno dachowe z elektrycznie regulowaną 
roletą , przednie reflektory w technologii Full LED z doświetlaniem 
zakrętów)  
- pakiet zimowy ( podgrzewana przednia szyba , podgrzewane przednie fotele) 



	

wyposażenie fabryczne:  
Bezpieczeństwo  
ABS + EBD 
Układ wspomagania hamowania (Brake Assistant)  
ESP   
System Aktywnej Kontroli Zawieszenia:   
_ System Kontroli Ruchów Nadwozia   
_ Aktywna Kontrola Toru Jazdy _  
System wspomagania ruszania pod gorę - USS   Pakiet 
Bezpieczeństwa (pakiet safety) :   
_ Rozpoznawanie znaków drogowych    
_ Inteligentny system elektrycznego hamulca awaryjnego z rozpoznawaniem 
pieszych    
_ Inteligenty system ostrzegania  o niezamierzonej zmianie pasa ruchu    
_ Adaptacyjne światła drogowe    
_ Przednie i tylne czujniki parkowania    
_ Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne     
6 poduszek powietrznych (przednie, boczne oraz kurtynowe)    
Wyłącznik przedniej poduszki pasażera   
Pasy bezpieczeństwa    
Sygnalizator braku zapięcia pasów bezpieczeństwa (światło i brzęczyk)   
Zagłówki oraz 3 punktowe pasy bezpieczeństwa wszystkich foteli tylnych    
ISOFIX przy tylnych zewnętrznych fotelach    
Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem przez dzieci    
System pomiaru ciśnienia w oponach    
Dojazdowe koło zapasowe    
Immobilizer    
Nadwozie  
Reflektory do jazdy dziennej w technologii LED    
Tylne lampy w technologii LED    
Przednie reflektory w technologii halogenowej z manualną  
regulacją wysokości oraz funkcją powitania światłami   
Czujnik zmierzchu   
Przednie lampy przeciwmgłowe      
18" felgi ze stopów metali lekkich ( nowy wzór )   
Lusterka przednie w kolorze nadwozia z kierunkowskazami w technologii LED    
Chromowane obwódki szyb    
Przyciemniane szyby   
Srebrne relingi dachowe    
Zewnętrzne klamki drzwi w kolorze nadwozia    



	

Lusterka zewnętrzne regulowane i podgrzewane elektrycznie    
Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie    
Zderzaki w kolorze nadwozia z czarnymi listwami     
Wnętrze / Komfort  
Dwustrefowa automatyczna klimatyzacja    
Tempomat z ogranicznikiem prędkości    
Wycieraczki szyby przedniej z regulowaną częstotliwością pracy + czujnik 
deszczu  
Lusterka zewnętrzne regulowane i podgrzewane elektrycznie z 
zintegrowanymi kierunkowskazami oraz elektrycznym składaniem    
Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne z przełącznikiem AUTO dla 
wszystkich szyb  
Podświetlane przyciski elektrycznego sterowania szybami dla wszystkich szyb  
Zamykanie i otwieranie szyb z pilota     
Centralny zamek sterowany pilotem   
System I-Key z przyciskiem Start/Stop    
Elektryczny hamulec awaryjny   
Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach   
Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skorą   
Nowy kształt kierownicy ( spłaszczona u dołu )   
Podświetlana obwódka nakładki chroniącej kolana   
Podłokietnik kierowcy ze schowkiem   
Centralnie umieszczony podłokietnik w oparciu tylnej kanapy   
Dzielone, składane oparcie kanapy tylnej (w stosunku 60/40)   
Ręcznie regulowane podparcie odcinka lędźwiowego w fotelu kierowcy i 
pasażera  
Jednobryłowe fotele ( większe siedzisko / lepsze podparcie lędźwi )  
System Stop/Start  Osłony 
przeciwsłoneczne   
Technologia  
System audio z radiem/CD, MP3, AUX, USB i iPod, system Bluetooth   
6 głośników   
Komputer pokładowy z 5" kolorowym ekranem TFT   
System kamer 360° ułatwiające manewrowanie ( przednia+ tylna + boczne) 
Sterowanie systemem audio w kole kierownicy   
NOWY system audio z 7” ekranem dotykowym (multi-touch), Apple CarPlay®/
Android Auto®- ready, tylna kamera cofania  
NOWY NissanConnect z nawigacją i usługami TomTom  

• TomTom Premium Traffic - aktualna informacja o ruchu drogowym (usługa 
bezpłatna przez 5 lat, wymaga udostępnienia transmisji danych telefonu) 



	

• Aktualizacja map za pośrednictwem USB lub telefonu typu smartfon lub Wi-Fi 
(usługa bezpłatna przez 5 lat, do 4 aktualizacji rocznie)  
• Mapy 3D 
• Integracja systemu z aplikacją Door to Door Navi (Nissan Connect) • 
Wyszukiwarka punktów POI, pojedyncza linia wyszukiwania 
• Możliwość połączenia z zewnętrznym Wi-Fi 
• Rozpoznawanie głosu (audio i telefon) 
• Radio z funkcją odsłuchu cyfrowych radiostacji DAB  
Schowki  
Konsola centralna z uchwytami na kubki   
Kieszenie w przednich i tylnych drzwiach   
Kieszenie w oparciach przednich foteli _  
Schowek przedni oraz schowek na okulary z podświetleniem   
System aranżacji przestrzeni bagażowej   
12V gniazdo zasilania w części centralnej konsoli   
  
Cena katalogowa samochodu z opcjami dodatkowymi :  119 790,00 zł 
brutto(samochó∂) + 4280,00 zł ( pakiet STYL ) + 1550,00 zł (pakiet zimowy) + 
2700,00 zł (lakier metalik) = 128 320,00 zł brutto   
  
Cena po rabacie z opcjami dodatkowymi   : 100 000,00 zł brutto* 

  
  
  
 Dane techniczne (podstawowe wymiary/pojemności)  
  

  

Gwarancja:  
  

Długość pojazdu mm 4394 

Rozstaw osi mm 2646 

Pojemność bagażnika l 410 

Pojemność zbiornika paliwa   l 65  

Rectangle



	

Na wszystkie samochodu Nissan udziela gwarancji przez okres :  
36 m-cy lub z limitem 100.000km na mechanikę 36 
m-cy bez limitu km na lakier  
12 lat na perforację nadwozia bez limitu km  
3 lata lub 100.000km programu Assistance  
  
Przeglądy:  
Przeglądy wykonujemy w trybie co 12 m-cy lub 30.000km dla wersji 1.3DIG-T 
w zależności co pierwsze nastąpi.  
  
  
  
  
  
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości pozostaję do Pana dyspozycji.  
  
Z poważaniem,  
  
Bartosz Nawikas  
  
Specjalista ds. sprzedaży flotowej  
	 
flota@yama.pl   
kom. 530 490 268  
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