NISSAN QASHQAI
Elérhetőbb, mint bármikor!
Nissan Qashqai
most 5 990 000 Ft-tól

Vagy válassza 10 éves
garanciacsomaggal!
VISIA

A felszereltségi szint főbb elemei:
• 16”-os acél keréktárcsák
• Manuális légkondicionáló berendezés
• Sebességtartó automatika sebességhatárolóval

• LED-es nappali menetfény
• Elektromosan állítható, fűtött, színre fújt külső tükrök

ACENTA

A felszereltségi szint főbb elemei (Visia szinten felül):
• 17”-os könnyűfém keréktárcsák
• Apple CarPlay®/Android Auto®2
Okostelefon tükrözési lehetőség

• Kétzónás automata légkondicionáló berendezés
• Első ködlámpák

UEFA SZUPER KUPA
FINANSZÍROZÁSI AJÁNLAT

FIX 0% THM-TŐL1

Kedvezményes ár:

5 990 000 Ft-tól
Kedvezményes ár:

6 790 000 Ft-tól

FŐ FELSZERELTSÉGEK:
VISIA
• Nissan Menetdinamikai Rendszer
• Visszagurulás gátló és álló Helyzeti
Asszisztens
• Pótkerék2
• CD-rádiós audiorendszer, MP3,
USB- és iPod-csatlakozó, Bluetooth
vezeték nélküli kihangosító rendszer
• 5”-os TFT műszercsoport-kijelző
• DAB digitális rádió
• 4 hangszóró
• 16”-os acél keréktárcsák
• LED-es nappali menetfény (DTRL)
• Jellegzetes LED-lámpák hátul
• Manuális légkondicionáló
berendezés pollenszűrővel
• Stop/Start Rendszer
• Elektromosan állítható, fűtött,
színre fújt külső tükrök
• Első és hátsó elektromos ablakok

● 6 légzsák (vezető- és utasoldali,
oldallégzsákok elől,
függönylégzsákok)
● Sebességtartó automatika
sebességhatárolóval
● Gumiabroncs nyomás ellenőrzés
(TPMS) és megjelenítés
● Blokkolásgátló fékrendszer (ABS) +
elektronikus fékerő-elosztó (EBD) +
fékasszisztens (BA)
● Visszagurulás-gátló asszisztens
● Biztonsági övek bekapcsolására
való figyelmeztetés
● 3 db hátsó fejtámla
● ISOFIX csatlakozó pontok hátul
● Elektromos kézifék

ACENTA
(VISIA FELSZERELTSÉGI SZINTEN FELÜL)

• Új NissanConnect 7" érintőkijelzővel, okostelefon
csatlakozási lehetőséggel, Apple CarPlay®/Android
Auto®***, Tolatókamera 3
• Automata ablaktörlők és esőérzékelő
• 6 hangszóró
• Magasságában állítható vezető- és első utasülés
• 17”-os könnyűfém keréktárcsák
• Első ködlámpák
• Kétzónás automata légkondicionáló berendezés
• Automatikusan behajtható tükrök
• Puha bőrbevonatú kormánykerék és sebességváltógomb

N-CONNECTA
(ACENTA FELSZERELTSÉGI SZINTEN FELÜL)

• Új NissanConnect TomTom navigációs szoftverrel és 7”
érintőkijelzővel
• Távolsági fényszóró asszisztens (HBA)
• Közúti Jelzések Felismerése (TSR)
• Automatikusan sötétedő visszapillantó tükör
• Intelligens sávelhagyás-jelzés és -megelőzés (LDW)
• Intelligens vészfékezési rendszer (gyalogos felismeréssel)
• Első és hátsó parkolóradar
• Intelligens 360 fokos parkolókamera
• Monoform kialakítású ülések, kemény támlával
• 18”-os könnyűfém keréktárcsák
• Sötétített hátsó oldalablakok és csomagtérablak
• Cápauszony antenna
• Tetősínek
• Intelligens kulcs nyomógombos indítással

TEKNA
(N-CONNECTA FELSZERELTSÉGI SZINTEN FELÜL)
• Intelligens Parkolóasszisztens
• Keresztirányú forgalom figyelmeztetés
• Intelligens éberségfigyelő rendszer
• Intelligens holttér-figyelő
• Bőrbetétes ülések 7
• Fűtött első ülések
• 19"-os könnyűfém keréktárcsák
• LED-fényszórók sebességfüggő elsőfényszóró-rendszerrel
• Forgalmi Torlódás Asszisztens (automata váltó esetén)
• Intelligens sebességtartó automatika

OPCIONÁLIS FELSZERELTSÉGEK
Biztonsági csomag (300.000 Ft)
• Közúti Jelzések Felismerése
• Intelligens Visszapillantó tükör
• Sávelhagyásjelzés
• Intelligens vészfékezési rendszer
• Első és hátsó parkolóradar

+7 év kiterjesztett garancia3
(összesen 10 év vagy 150 000 km)
(622 900 Ft )

Technológia csomag (415.000 Ft)
• Távolsági fényszóró asszisztens
• Közúti Jelzések Felismerése
• Intelligens visszapillantó tükör
• Sávelhagyásjelzés
• Első és Hátsó parkolóradar
• Intelligens vészfékezési asszisztens
• Sötétített hátsó oldalablakok és csomagtérablak
• Új NissanConnect TomTom navigációs szoftverrel és 7”
érintőkijelzővel

ProPILOT csomag (280.000 Ft) - autómata valtó esetén
• Forgalmi Torlódás Asszisztens
• Intelligens sebességtartó automatika
• Intelligens Sávtartó Asszisztens
• Intelligens Parkolóasszisztens
• Keresztirányú forgalom figyelmeztetés
• Intelligens éberségfigyelő rendszer
• Intelligens holttér-figyelő
Intelligens Vezetési Asszisztens csomag (280.000 Ft) manuális valtó esetén

Téli csomag (95.000 Ft)
• Fűtött első ülések
• Fűthető szélvédő

+7 év kiterjesztett garancia3
(összesen 10 év vagy 150 000 km)
(622 900 Ft )

• Intelligens sebességtartó automatika
• Intelligens Sávtartó Asszisztens
• Intelligens Parkolóasszisztens
• Keresztirányú forgalom figyelmeztetés
• Intelligens éberségfigyelő rendszer
• Intelligens holttér-figyelő
Stílus csomag (315.000 Ft)
• Üvegtető
• LED-es nappali menetfény irányjelzőkkel
• LED-fényszórók
• Adaptív Elsőfényszóró-rendszerrel
Prémium csomag (410.000 Ft)
• Fűtött első ülések
• Fűthető szélvédő
• Üvegtető
• LED-es nappali menetfény irányjelzőkkel
• LED-fényszórók
• Adaptív Elsőfényszóró-rendszerrel
+7 év kiterjesztett garancia 3
(összesen 10 év vagy 150 000 km)
(622 900 Ft )

Prémium Plusz csomag (325.000 Ft)
• Prémium BOSE hangrendszer 8 hangszóróval
• Üvegtető
• Fűthető szélvédő
Sport csomag 7 (280.000 Ft)
• Teljes fényezés az első lökhárítón
• Hátsó lökhárító új dizájnnal, ezüst díszítőelemmel
• Ezüst oldalsó ajtóborítás
• Ezüst tükörborítás
• WIND könnyűfém keréktárcsák
• Fekete tetőkárpit
TEKNA+ csomag 6 (1.045.000 Ft)
• Prémium BOSE hangrendszer 8 hangszóróval
• Üvegtető
• Nappabőr ülések 3D párnázással 5
• Memória funkcióval ellátott külső tükrök
• Fűthető szélvédő
• Vezetőülés memóriával
• Teljes fényezés az első lökhárítón
• Hátsó lökhárító új dizájnnal, ezüst díszítőelemmel
• Ezüst oldalsó ajtóborítás
• Ezüst tükörborítás
• WIND könnyűfém keréktárcsák
• Fekete tetőkárpit
+7 év kiterjesztett garancia3
(összesen 10 év vagy 150 000 km)
(622 900 Ft )

BENZIN MOTOROK8
MOTOR

VÁLTÓ

FOGYASZTÁS
CO2 KIBOCSÁTÁS

DIG-T 140
(240 Nm)

benzin

6-sebességes
manuális

7.0-7.3 l/100km
158-164 g/km

DIG-T 160
(260 Nm)

benzin

6-sebességes
manuális

DIG-T 160 DCT
(270 Nm)

benzin

7-sebességes
automata DCT

VISIA

ACENTA

N-CONNECTA

TEKNA

6.290.000 Ft

7.299.000 Ft

8.139.000 Ft

8.949.000 Ft

7.0-7.3 l/100km
158-164 g/km

-

7.794.000 Ft

8.634.000 Ft

9.444.000 Ft

7.0-7.3 l/100km
158-163 g/km

-

8.419.000 Ft

9.259.000 Ft

10.129.000 Ft

DÍZEL MOTOROK8

dCi 115
(260 Nm)

dízel

6-sebességes
manuális

FOGYASZTÁS
CO2 KIBOCSÁTÁS
5.4-5.6 l/100km
142-148 g/km

dCi 115 DCT
(260 Nm)

dízel

7-sebességes
automata DCT

5.3-5.4 l/100km
138-143 g/km

7.729.000 Ft

8.738.000 Ft

9.578.000 Ft

10.488.000 Ft

dCi 150
(340 Nm)

dízel

6-sebességes
manuális

5.5-5.7 l/100km
144-149 g/km

7.825.000 Ft

8.834.000 Ft

9.674.000 Ft

10.484.000 Ft

dCi 150 4x4
(340 Nm)

dízel

6-sebességes
manuális

5.9-6.1 l/100km
155-160 g/km

-

9.459.000 Ft

10.299.000 Ft

11.109.000 Ft

automata CVT - XTRONIC

6.6-6.9 l/100km
174-182 g/km

-

10.084.000 Ft

10.924.000 Ft

11.794.000 Ft

MOTOR

VÁLTÓ

dCi 150 4x4 XTRONIC
dízel
(340 Nm)

VISIA

ACENTA

N-CONNECTA

TEKNA

7.104.000 Ft

8.113.000 Ft

8.953.000 Ft

9.763.000 Ft

KAROSSZÉRIA SZÍNEK
ALAP - 0 Ft

Z10 Piros

NORMÁL - 80.000 Ft

326 Fehér

GYÖNGYHÁZ - 210.000 Ft

METÁL - 170.000 Ft

KY0 Ezüst

KAD Szürke

RBN Indigó kék

Z11 Fekete

NAJ Érzéki vörös

CAN Gesztenyebarna

GAB Éjlila

QAB Gyöngyház fehér

RCA Élénk kék

NISSAN JÖVŐÁLLÓ PROGRAM – ÚJ CROSSOVEREKRE

Nissan QASHQAI Jövőálló verzió 10 éves granaciacsomaggal és 3 év ingyenes karbantartással
DIG-T 140 6MT 2WD Tekna + Premium Plus csomag + Sport Csomag
Kedvezményes ár:

9 739 000 Ft

10 ÉVES GARANCIACSOMAG9
A Nissan Jövőálló Programban a fent emlitett verzió esetén 10 éves garanciacsomagot adunk: 3 év/100 ezer km gyártói garanciát
és ezen felül + 7 év/50 ezer km kiterjesztett garancia biztosítást, így együtt a garanciacsomag 10 év vagy 150.000km-ig él.
Biztonság és nyugalom hosszú időre

A váratlan költségeket minimalizálja
Átruházható az autó továbbértékesítése esetén

3x INGYENES ÉVES KARBANTARTÁS10
A Nissan Jövőálló Programban a fent említett verzióra első három, éves karbantartást költségmentesen biztosítjuk.
Költségmentesség - mind az alkatrészekre, mind a munkadíjakra
Nissan gyári alkatrészeket használunk fel
Átruházható az autó továbbértékesítése esetén
Legnagyobb szakértelemmel tartjuk karban autóját

TÁJÉKOZTATÓ

Egyes verziók korlátozottan érhetők el. További informacióért kérjük forduljon márkakereskedőjéhez.
1, Jelen finanszírozási ajánlat kizárólag az MKB-Euroleasing Autólízing Zrt. mint finanszírozást nyújtó társaság (továbbiakban: finanszírozó) forint alapú, rögzített kamatozású, zártvégű pénzügyi lízing ajánlata, amely minimum 40% kezdő lízingdíj, valam int 24 hónap és 48 hónap
futamidő esetén érvényes. A folyósítás feltétele a pozitív hitelbírálat. Ügyfelet terheli a gépjármű tulajdonjogának a futami dő végén történő megszerzésére tekintettel fizetendő visszterhes vagyonszerzési illeték. A THM meghatározása az aktuális Üzletszabályzatban foglalt
feltételek, illetve hatályos jogszabályok figyelembevételével történik, a feltételek változása esetén ennek mértéke módosulha t. A konkrét ajánlatban és szerződésben a THM megjelenítése finanszírozó részéről a jogszabály rendelkezései szerint legalább 1 tizedesjegyig kerekítve
történik. THM: 0,0%. A THM nem tükrözi a finanszírozás kamatkockázatát és nem tartalmazza a casco biztosítás díját. A finansz írozás teljes futamideje alatt Casco biztosítás fenntartása szükséges. A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül szerződéses ajánlatnak, továbbá a
finanszírozó fenntartja a finanszírozási kondíciók változtatásának, valamint az akció visszavonásának jogát. Az akció időtart ama 2020. augusztus 15-től 2020. szeptember 30. napjáig vagy a készlet erejéig tart. Az akció kizárólag Nissan Crossover modellekre (Juke, Qashqai, X-trail)
érvényes. Részletekért forduljon az akcióban részt vevő márkakereskedésekhez, amelyek közvetítőként a finanszírozó képviselet ében járnak el.
Reprezentatív példa számítás:
Bruttó Vételár (Ft):

7 000 000.-

Futamidő (hó):

48

Finanszírozott összeg (Ft):

4 200 000.-

Havi törlesztő részlet (Ft):

87 500

Bruttó* önerő kalkulált összege (Ft):

2 800 000.-

THM (%):

0%

Fogyasztó által fizetendő teljes
összeg
Havi törlesztőrészletek összege (Ft):

4 200 000.-

Rögzített kamatozású ügyleti
kamat (%):
Teljes összegben foglalt díj,
jutalék, költség, adó:

0%

4 200 000.-

0 HUF

* Az ÁFA mértéke a jelen hirdetmény kiadásakor 27%, azonban a futamidő alatt változhat. A gazdálkodó szervezetek általi ÁFA visszaigénylés
lehetőségének feltételeit és mértékét a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések tartalmazzák

2, Prémium Plusz csomagban és Tekna+ felszereltségi szinten nem elérhető
3, Az Apple CarPlay az Apple Inc. bejegyzett védjegye. Apple CarPlay a következő eszközökkel kompatibilis: iAP2, iPhone 5 vag y újabb készülék (Lightning-csatlakozó), iOS 8.3 vagy újabb operációs rendszerrel és USB kapcsolat szükséges. Az Apple CarPlay elérhetősége piaconként
eltérő. Az Apple Carplay részleteiről érdeklődjön a következő oldalon: https://www.apple.com/hu/ios/feature -availability/#applecarplay-applecarplay. Az Android Auto a Google bejegyzett védjegye. Az Android Auto a következő eszközökkel kompatibilis: Android 5.0 (Lollipop) vagy
újabb rendszert futtató telefonokkal használható. USB-kapcsolat szükséges. Az Android Auto elérhetőségét a következő linken ellenőrizheti: https://www.android.com/auto/. A Nissan nem vállal felelősséget az Apple CarPlay és/vagy Android Auto használatából eredő bárminemű
kár, veszteség vagy sérülésért. Nissan befolyásán kívül eső okokból, előfordulhat, hogy az Apple CarPlay és Android Auto rend szer nem elérhető egy adott országban vagy nem az összes funkciója, ezért a Nissan nem vállal felelősséget az Apple CarPlay és/v agy Android Auto
elérhetőségéért vagy hiányos jellemzői miatt az Ön autójában
4, Valamennyi ár Ft-ban értendő és tartalmazza a vonatkozó biztosítási adó mértékét. A termék tárgyi adómentes szolgáltatás, ezé rt ÁFA nem terheli. Az árlista tartalma a kiadáskor érvényes állapotot tükrözi. A Nissan International Insurance Ltd. fenntartja a jogot az itt közölt
információk előzetes értesítés nélküli megváltoztatására. Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek szerz ődéses ajánlattételnek. Az Ön gépjárművéhez elérhető termékekről az ügyféltérben található számítógépen, az internetes értékesít ési felületen
tájékozódhat. Az internetes értékesítési felület használatát illetően kérjük, érdeklődjön Kollégánktól. A NISSAN Kiterjesztet t Garanciabiztosítás biztosítási termék, a biztosítás pontos feltételeiről az ügyféltérben elérhető Ügyféltájékoztató valamint az Általános Szerződési Feltételek
segítségével tájékozódhat.
5, Az általános iparági gyakorlatnak megfelelően, a bőrülések egyes részei műbőrből készülhetnek. Ezen anyag használatával az ülés tartósságának a növelése a cél, mivel az alkalmazott műbőr ellenállóbb a karcolódással szemben, könnyebben tisztítható és nem ráncosodik az idő
múlásával.

6, A Tekna+ csomga csak DIGT160 és dCi 150 motorok esetében érhető el.
7, A csomag választása esetén csak a következő fényezések választhatóak: Metál fekete (Z11), Szürke (KAD). Érzéki vörös (NAJ) . Gyöngyház fehér (QAB), Élénk kék (RCA)
8, A Listaár és a Karosszéria színek árai Ft-ban értendő, és tartalmazza a mindenkori ÁFÁ-t, valamint a regisztrációs adót. Az árlista tartalma a kiadáskor érvényes állapotot tükrözi. A Grand Automotive Central Europe Kft. fenntartja a jogot az itt közölt információk előzetes értesítés
nélküli megváltoztatására. Az árlista a 2020.08.07- tól visszavonásig érvényes. Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek szerződéses ajánlattételnek. A feltüntetett bruttó árak az általános forgalmi adó és regisztrációs díj változás a esetén módosulhatnak. Az
aktuális árakért és további feltételekért érdeklődjön hivatalos Nissan márkakereskedőjénél.
A fogyasztási és kibocsátási értékek az alkalmazandó európai előírásoknak megfelelően lettek megadva. A bemutatott számok WLT P adatok. A WLTP egy új teszt, amelyet az üzemanyag-fogyasztásra és a CO2 kibocsátási adatokra használnak. Csak azokat a járműveket hasonlítsa
össze, amelyeket azonos műszaki eljárásokkal teszteltek. A tényleges vezetési eredmények változhatnak olyan tényezők függvény ében, mint az időjárási viszonyok, a vezetési stílus, a jármű terhelése vagy a regisztráció után felszerelt tartozékok. A bemutatott motorizációk a Nissan
motorok változásai miatt a rendelkezésre állási korlátozások hatálya alá tartozhatnak. Ellenőrizze a Nissan márkakereskedőjén ek elérhetőségét és szállítási dátumát.
Egyes verziók korlátozottan érhetők el. További informacióért kérjük forduljon markakereskedőjéhez.
9, 3 év gyártói + 7 év kiterjesztett garancia. A NISSAN Jövőálló Program NISSAN Crossoverek (NISSAN Qashqai, Juke vagy X -Trail) bármely modellverzió választása esetén elérhető. A 10 éves garanciacsomag a NISSAN által biztosított gyártói 3 év vagy 100.000 km garanciából (amelyik
hamarabb bekövetkezik) és a NISSAN International Insurance Ltd. által biztosított műszaki meghibásodással kapcsolatos biztosí tásból tevődik össze. A műszaki meghibásodással kapcsolatos biztosítás- a biztosítási kötvényben meghatározott – a Gyártói jótállás időtartamát és
futásteljesítményt meghaladó – meghosszabbított időtartamig (gyári garancia időszak feletti +7 év) és/vagy futásteljesítmény eléréséig (+50000 km), mellyel így a csomag által biztosított időszak és km összességében 10 év illetve maximum 150.000 km (amel yik hamarabb
bekövetkezik). A kiterjesztett garancia időszakra, illetve futásteljesítményre vonatkozó fedezet részleteiről érdeklődjön már kakereskedésinkben, illetve a termék részletes leírását és további feltételeit a biztosítási kötvényhez tartozó általános szerződési feltételek tartalmazza.
10, A Karbantartási Csomag egy olyan innovatív szervizszolgáltatási termék, mely az karbantartási szerződésben rögzített járm űre és intervallumra magában foglalja a hivatalos NISSAN tervszerű karbantartásokhoz szükséges NISSAN gyári alkatrészeket, folyadékokat valamint a
hivatalos NISSAN márkakereskedő / jóváhagyott NISSAN márkaszerviz (szolgáltatási segéd) által végzett karbantartási munkálatokat is. A szerződés területi hatálya: Magyarország. A karbantartási csomag szolgáltatásai igénybe vehetők bármely – a csomag tartalma szerinti
vonatkozó karbantartás elvégezésnek idején Magyarországon jegyzett - hivatalos NISSAN Márkakereskedésben / jóváhagyott NISSAN márkaszervizben. A karbantartási csomag részletes feltételeit továbbá az intervallumra vonatkozó alkatrész -keretet és munkaórák adatait

