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Nissan Qashqai 1.6 dCi Tekna Zeer luxe! (SR-819-D)
Bouwjaar
Km. stand
Brandstof
Carrosserie
Kleur
Gewicht
Motor
Transmissie
APK
Wegenbelasting
ABS
Achterbank met armsteun
Achterruitverwarming
achteruitrijcamera
Airbag(s)
Alarm
Anti doorSlip Regeling
Automaat
bandenspanningscontrolesysteem
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Boordcomputer
bumpers en spiegels in car.kleur
Centrale deurvergrendeling
DAB ontvanger
Dimlichten automatisch
elektrisch verstelbare bestuurdersstoel
Elektrisch verwarmde stoelen
Elektronisch Sper Differentieel
Getint glas
hill hold functie
Hoofdsteunen
keyless entry
LED dagrijverlichting
lederen stuurwiel en versnellingspook
Mistlampen voor
nieuwstaat
Panoramadak
parkeer assistent
passagiersairbag
rijstrooksensor
signaal vergeten verlichting
Tiptronic-uitvoering
variable interval ruitenwisser
Verwarmde voorruit
zeer mooie en technisch goed
onderhouden auto
onderhoudsboekjes aanwezig

achterbank in delen neerklapbaar
Achterbank neerklapbaar
Achterruitwisser
Airbag
Airbag(s) hoofd
Alarm klasse 1(startblokkering)
APK
Autonomous Emergency Braking
Bandenspanningscontrolesysteem
binnenspiegel automatisch dimmend
Buitenspiegels elektronisch verstelbaar
Bumpers in carrosseriekleur
chroom delen exterieur
Dakrails
dodehoek detectie
Elektrisch verstelbare voorstoel(en)
Elektrische ramen achter
Elektronisch Stabiliteits Programma
Getint warmtewerend glas
hoofd airbag(s) achter
In hoogte verstelbaar stuurwiel
Kofferdragers
LED koplampen
Lichtmetalen velgen
multimedia-voorbereiding
onderhoudsboekjes aanwezig
Parelmoer-lak
Parkeersensor achter
Radio-cd speler
rondomzicht camera
Sportstoelen
Toerenteller
verkeersbord detectie
voorstoelen verwarmd
zeer nette auto
dealer onderhouden

2014-04
47.000 km
Diesel (4.7)
SUV (5 deurs)
Wit
1.380 kg
4 cyl. 1.6 (96kW / 132pk)
Automaat
Ja (05-06-2019)
€ 366,00 - € 388,00 / € 1464,00 - € 1
Achterbank in delen neerklapbaar
Achterklep met ruit
Achterspoiler
Airbag passagier
airco (automatisch)
Anti Blokkeer Systeem
audio-navigatie full map
Autotelefoonvoorbereiding
bestuurdersairbag
Bluetooth telefoonvoorbereiding
Buitentemperatuurmeter
Cd-speler
Cruise control
dealer onderhouden
Electronic climate controle
Elektrisch verwarmde spiegels
Elektrische ramen voor
garantie
grootlicht-assistent
hoofd airbag(s) voor
incl boekjes
Koplampen in hoogte verstelbaar
Lederen bekleding
Middenarmsteun voor
Navigatiesysteem
Open dak
Park Distance Control
Parkeersensor voor
Regensensor
ruitenwisser achter
Stuurbekrachtiging
Traction control
vermoeidheids herkenning
Xenon koplampen
zij airbag(s) voor
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Prijs € 19.995,-

Marge

Inclusief afleverkosten
bijzonderheden: Zeer mooie en luxe Nissan Qashqai in parelmoer wit. De auto is voorzien van de
volgende opties en extra's:, - keyles go, - 360 graden camera's, - panoramadak, - bluethooth bellen en
muziek afspelen, - verkeersbordherkenning, - rijbaandetectie, - verkeersbordenherkenning, - 19 inch
sportvelgen, - stoelverwarming, - xenong, - dagrijverlichting, - cruisecontrol, - half lederen bekleding, voorruitvrwarming, - automaat, - volledige onderhoudsgeschiedenis, En nog heel veel meer. De km
stand kan licht oplopen omdat we zelf met deze auto rijden.

