NISSAN QASHQAI
SLEVA 60 000 KČ
NA VŠECHNY VERZE

Prodlouženázáruka na 5 let
/ 150 000 km zdarma!*

ACENTA

• 17" hliníková kola
• A-IVI Display Audio se 7" dotykovou obrazovkou
• Apple Carplay a Android Auto

• Dvouzónová automatická klimatizace
• Přední mlhová světla s chromovými rámečky
• 6 reproduktorů

CZECH LINE

Hlavní prvky výbavy (navíc k ACENTA):
• Vyhřívaná přední sedadla
• Aut. Přepínání dálkových světlometů
• Rozpoznání dopravních značek

• Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým ztmíváním
• Přední a zadní parkovací senzory
• Upozornění na vyjetí z jízdního pruhu

N-CONNECTA

Hlavní prvky výbavy (navíc k CZECH LINE):
• Inteligentní panoramatický kamerový systém
• Multimediální systém NissanConnect
s Apple CarPlay® a Android Auto® 8

• 18" hliníková kola
• Inteligentní klíč a startovací tlačítko
• Přední a zadní parkovací senzory

TEKNA

Hlavní prvky výbavy (navíc k N-CONNECTA):
• 19" hliníková kola
• Sedadla čaluněná kůží Nappa
• Střešní ližiny

• Vyhřívaná přední sedadla
• Adaptivní LED přední světlomety
• Bederní opěrka

Cena po slevě:

od 447 900 Kč
Cena po slevě:

od 469 900 Kč
Cena po slevě:

od 514 900 Kč
Cena po slevě:

od 576 900 Kč

HLAVNÍ PRVKY VÝBAVY

• Multimediální systém Display Audio se 7” dotykovou
obrazovkou a konektivitou Apple CarPlay® a Android Auto®
• Systém automatické aktivace světel
a stěrače s dešťovým senzorem
• 6 reproduktorů
• Výškově nastavitelná sedadla řidiče a spolujezdce
• 17" hliníková kola
• Přední mlhová světla s chromovými rámečky
• Dvouzónová automatická klimatizace
• Automaticky sklápěná zrcátka
• Volant a hlavice řadicí páky s čalouněním z měkké kůže
• LED světlomety denního svícení
• CHASSIS CONTROL: Inteligentní sledování dráhy vozu a
inteligentní ovládání podvozku Nissan
• 5" TFT informační displej řidiče
• Tempomat a omezovač rychlosti
• LED zadní světlomety
• Fuknce Auto Hold (manuální převodovka)
• ABS s EBD a brzdovým asistentem
• Zadní parkovací kamera
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• Vyhřívaná přední sedadla
• Aut. Přepínání dálkových světlometů
• Rozpoznání dopravních značek
• Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým
ztmíváním
G nouzové
G brzdění
G Gs detekcí
G chodců
G
• Inteligentní
• Upozornění
na
vyjetí
z
jízdního
pruhu
G G G G G G
• Přední a zadní parkovací senzory

G G G VOLITELNÁ
G

Sada Roof ( 16 000 Kč)
• Střešní ližiny
• Prosklená střecha
(Nelze kombinovat s položkou Navigace)

• Dojezdová rezerva ( 5990 Kč)

+ Prodloužená záruka o 7 let1
(celkem na 10 let nebo 150 000 km)
(56 660 Kč)

(NAVÍC K CZECH LINE)

(NAVÍC K ACENTA)

G
Design Pack (12 000 Kč)
• Střešní ližiny
• 18" hliníková kola

N-CONNECTA

CZECH LINE

ACENTA

Navigace ( 27 800 Kč)
• NavigačníG
systém
GNissanConnect
G G
(Nelze kombinovat se sadou Roof)

• Dojezdová rezerva ( 5990 Kč)
+ Prodloužená záruka o 7 let1
(celkem na 10 let nebo 150 000 km)
(56 660 Kč)

• Nový multimediální systém NissanConnect se 7" dotykovou
obrazovkou a navigačními službami
• Inteligentní panoramatický kamerový systém
• Monoformní sedadla
• 18" hliníková kola
• Zatmavená skla zadního a zadních bočních oken
• Anténa ve tvaru žraločí ploutve
• Inteligentní klíč a startovací tlačítko
• Vyhřívaná sedadla

TEKNA

(NAVÍC K N-CONNECTA)
• Sedadla čaluněná kůží Nappa
• Vyhřívaná přední sedadla
• 19" hliníková kola
• LED světlomety denního svícení s integrovanými
ukazateli změny směru jízdy
• Adaptivní LED přední světlomety
• Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče
• Střešní ližiny

VÝBAVA
Prosklená střecha (12 000 Kč)
• Střešní ližiny
(Nelze kombinovat s vyhřívanými sedadly)

Prosklená střecha (12 000 Kč)
• Dojezdová rezerva ( 5990 Kč)

• Dojezdová rezerva ( 5990 Kč)

G G

+ Prodloužená záruka o 7 let1
(celkem na 10 let nebo 150 000 km)
(56 660 Kč)

+ Prodloužená záruka o 7 let1
(celkem na 10 let nebo 150 000 km)
(56 660 Kč)

BENZÍNOVÉ MOTORY3
PŘEVODOVKA

MOTOR
DIG-T 140
(240 Nm)
DIG-T 160 DCT
(270 Nm)

SPOTŘEBA PALIVA
EMISE CO2

ACENTA

CZECH LINE

N-CONNECTA

TEKNA

benzín

6-stupňová
manuální

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

507.900 Kč
447.900 Kč

529.900 Kč
469.900 Kč

574.900 Kč
514.900 Kč

636.900 Kč
576.900 Kč

benzín

7-stupňová
automatická DCT

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

585.900 kč
525.900 Kč

607.900 Kč
547.900 Kč

652.900 Kč
592.900 Kč

714.900 Kč
654.900 Kč

-

BARVY
ZÁKLADNÍ

Z10 Červená

PERLEŤOVÉ / SPECIÁLNÍ
- 20.000 Kč

METALICKÉ - 17.500 Kč

BÍLÝ

DALŠÍ INFORMACE
Potřebujete více informací?
Máte dotazy? Tak neváhejte a zeptejte se,
jsme tu pro vás:

326 Bílá

KY0 Stříbrná

KAD Šedá Gunmetal

CAN Bronzová Chestnut

Z11 Černá

8000 kČ
0 kČ

QAB Bílá Pearl

80 023 2323
zakaznickalinka@nissan.cz

RBN Modrá Ink

NAJ Červená Passion

GAB Nightshade

NISSAN QASHQAI CZECH LINE
HLAVNÍ PRVKY VÝBAVY

• Vyhřívaná přední sedadla
• Aut. přepínání dálkových světlometů
• Rozpoznání dopravních značek
• Inteligentní nouzové brzdění s detekcí chodců
• Upozornění na vyjetí z jízdního pruhu
• Zadní parkovací kamera
• Přední a zadní parkovací senzory
ZÁKLADNÍ
ZÁKLADNÍ

RCA Modrá Vivid

*

3letá záruka výrobce + 2 roky rozšířená záruka. Zobrazení jsou pouze ilustrativní. Data a údaje uvedené v této reklamě jsou určené výlučně k informačním účelům a nemohou být považovány za návrh smlouvy. Nabídka je platná od 12.01.2021 do odvolání. Prodloužená 2letá záruka
se poskytuje nad rámec záruky výrobce, poskytované společností NISSAN na dobu 3 let nebo na 100 000 km (podle toho, co nastan e dříve), a znamená pojištění technických závad, poskytované společností NISSAN International Insurance Ltd. Pojištění technických závad se vztahuje
na dobu trvání (+ 2 roky navíc k záruce výrobce) a/nebo počet najetých kilometrů (+ 50 000 km) nad rámec doby trvání a počtu najetých kilometrů zahrnutých v záruce výrobce tak, jak je stanoveno v pojistné smlouvě; doba trvání a počet najetých kilometrů tedy celkově v rámci
nabídky činí 5 let a maximálně 150 000 km (podle toho, co nastane dříve). Podrobné informace o krytí doby trvání a počtu naje tých kilometrů v rámci rozšířené záruky vám poskytnou naši autorizovaní prodejci. Podrobný popis produktu a podmínky naleznete ve všeobecných
pojistných podmínkách, které jsou k dispozici na webových stránkách www.nissan.cz.
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3letá záruka výrobce + 7 let rozšířená záruka. Zobrazení jsou pouze ilustrativní. Data a údaje uvedené v této reklamě jsou ur čené výlučně k informačním účelům a nemohou být považovány za návrh smlouvy. Program Nissan Budoucnost pod kontrolou se vztahuje na Crossovery
značky Nissan (Juke, X-Trail, Qashqai) ve vybraných verzích a stupních výbavy. Tento program je platný od 07. 08. 2020 do odvolání. Balíček 10leté záruky zahrnuje záruku výrobce, poskytovanou společností NISSAN na dobu 3 let nebo na 100 000 km (podle to ho, co nastane dříve), a
pojištění technických závad, poskytované společností NISSAN International Insurance Ltd. Pojištění technických závad se vztah uje na dobu trvání (+ 7 let navíc k záruce výrobce) a/nebo počet najetých kilometrů (+ 50 000 km) nad rámec doby trvání a počtu n ajetých kilometrů
zahrnutých v záruce výrobce tak, jak je stanoveno v pojistné smlouvě; doba trvání a počet najetých kilometrů tedy celkově v r ámci balíčku činí 10 let a maximálně 150 000 km (podle toho, co nastane dříve). Podrobné informace o krytí doby trvání a počtu n ajetých kilometrů v rámci
rozšířené záruky vám poskytnou naši autorizovaní prodejci. Podrobný popis produktu a podmínky naleznete ve všeobecných pojist ných podmínkách, které jsou k dispozici na webových stránkách www.nissan.cz
2

Balíček údržby je inovativní produkt údržby a servisu, který pro dané vozidlo na dobu trvání stanovenou ve smlouvě o údržbě z ahrnuje náhradní díly NISSAN, provozní kapaliny a údržbové práce prováděné autorizovanými prodejci nebo (zprostředkovaně) servisními partnery
společnosti NISSAN v rámci pravidelné autorizované údržby NISSAN. Tato smlouva je platná pro území České republiky. Služby v rámci balíčku údržby lze využít u jakéhokoliv autorizovaného prodejce/servisního partnera NISSAN, řádně zaregistrovaného v České republice v době
provádění údržbových prací v rámci balíčku. Podrobné podmínky balíčku údržby a informace o náhradních dílech a hodinových saz bách jsou uvedeny ve smlouvě o údržbě. Tyto informace nejsou vyčerpávající, podrobné informace vám poskytne autorizovaný prodejce společnosti
NISSAN nebo je naleznete na webových stránkách www.nissan.cz.
3 Všechny

ceny jsou uvedeny v Kč a obsahují příslušnou sazbu DPH. Obsah tohoto ceníku odráží stav platný v době jeho vydání. Gr and Automotive Central Europe Kft. si vyhrazuje právo ke změně zde uvedených informací bez předchozího upozornění. (Uvedená data jsou pouze pro
informační účely a nebudou považována za součást smluvního návrhu). Zobrazení jsou pouze ilustrativní. Tento ceník je platný od 01.03.2021 do odvolání nebo vydání nového ceníku. Uvedené údaje a ceny jsou pouze pro informační účely, nezávazné a nemohou být považovány za
návrh smlouvy. Všechny ceny jsou doporučenými maloobchodními cenami, jsou uvedeny v Kč a obsahují příslušnou sazbu DPH. Grand Automotive Central Europe Kft. si vyhrazuje právo na změnu cen, specifikací, modelů, stupňů výbavy, technických dat a dalších zde uvedených
informací bez předchozího upozornění. Prosím vezměte na vědomí, že některé prvky výbavy a konfigurace nemusí být dostupné, vy obrazení nemusí být úplné a přesně odpovídat Vámi zvolené variantě vozidla, barvy se mohou mírně lišit od skutečných barev použi tých laků a
interiérových dekorů, a že uvedené údaje nemusí být přesné v důsledku písařských chyb. Pro aktuální informace o cenách, stupn ích výbavy, možností konfigurace, nabídce dílů a příslušenství a dalších podmínkách se před objednáním vozidla obraťte na autorizované dealery Nissan.
Hodnoty spotřeby paliva a emisí jsou uvedeny v souladu s platnou evropskou směrnicí. Z důvodu uvedení nové celosvětově harmon izované testovací procedury pro osobní vozy (WLTP = Worldwide Light vehicles Test Procedure) se mohou uvedené technické údaje př ed registrací
vozidla změnit. Volitelná výbava a příslušenství společně s dalšími faktory mohou mít vliv na spotřebu paliva a emise. Uveden é motorizace nemusí být plně dostupné kvuli změnám v nabídce motorizací v rámci portfolia značky Nissan. Pro informace o dostupn osti a termínu dodání se
obraťte na autorizované dealery Nissan.
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Apple CarPlay je aplikace poskytovaná společností Apple Inc. Apple CarPlay je také ochrannou známkou společnosti Apple Inc. P ožadavky zařízení Apple CarPlay: vyžaduje iAP2, iPhone 5 či novější model (konektor Lightning) a systém iOS 8.3 nebo novější a vyžaduje připojení přes
USB. Pro seznam zemí, kde je aplikace dostupná, prosím navštivte tyto stránky: https://www.apple.com/cz/ios/feature -availability/#applecarplay-applecarplay . Android Auto je aplikace poskytovaná společností Google. Android Auto je kompatibilní pouze s tele fony se systémem
Android verze 5.0 (Lollipop) či vyšší a vyžaduje připojení přes USB. Pro seznam zemí, kde je aplikace dostupná, prosím navšti vte tyto stránky: https://www.android.com/auto/. Společnost Nissan neodpovídá za škodu, ztrátu nebo zranění vzniklé v souvislosti s užíváním aplikací Apple
CarPlay a Android Auto. Z důvodů, které společnost Nissan nedokáže ovlivnit, nemusí být aplikace Apple CarPlay a Android Auto dostupné ve vaší zemi, nebo nemusí správně fungovat všechny jejich funkce. Společnost Nissan neodpovídá za nedostupnost nebo neúplnost funkcí
aplikace Apple CarPlay a/nebo aplikace Android Auto ve vašem vozidle

