TOKIO LIMITÁLT SZÉRIA

7 200 000 Ft

4 hengeres 140 lóerős motor
Apple Carplay/ Android Auto mobilcsatlakozás és -tükrözés
Fűthető első ülések
Tolatókamera
Első és hátsó parkolószenzor
A felszereltségi szint főbb elemei (N-Connecta szinten felül):
• 19”-os könnyűfém keréktárcsák
Közúti jelzések felismerésel

TEKNA

• Nappabőr ülések
• Tetősínek

• Tetősínek

FŐ FELSZERELTSÉGEK:
ACENTA
• Nissan Menetdinamikai Rendszer
(Intelligens Menetszabályozás és
Intelligens Nyomvonal-szabályozás)
• Visszagurulás-gátló asszisztens
(manuális váltó esetén)
• CD-rádiós audiorendszer, MP3,
USB- és iPod-csatlakozó, Bluetooth
vezeték nélküli kihangosító rendszer
• 5"-os nagyfelbontású TFT
műszercsoport-kijelző
• DAB digitális rádió
• 6 hangszóró
• 17”-os könnyűfém keréktárcsák
• LED-es nappali menetfény (DTRL)
• Jellegzetes LED-lámpák hátul
• Kétzónás automata légkondícionáló
berendezés pollenszűrővel
• Stop/Start Rendszer
• Elektromosan állítható, fűtött,
színre fújt külső tükrök
• Esőérzékelős ablaktörlők

• A-IVI infotainment rendszer 7''
inches érintőképernyővel, Apple
CarPlay®/Android Auto®2
Okostelefon tükrözési lehetőség
• 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)
• Tolatókamera
• Biztonsági övek bekapcsolására
való figyelmeztetés
• ISOFIX csatlakozó pontok hátul
• Elektromos kézifék
• Defektjavító készlet

COMFORT
(ACENTA FELSZERELTSÉGI SZINTEN FELÜL)

• Fűthető első ülések
• Távolsági fényszóró asszisztens (HBA)
• Közúti jelzések felismerése (TSR)
• Automatikusan sötétedő belső visszapillantó tükör
• Intelligens vészfékezési rendszer gyalogosfelismeréssel
• Intelligens sávelhagyás-jelzés (LDW)
• Első és hátsó parkolóradar

N-CONNECTA (Winter Edition)
(COMFORT FELSZERELTSÉGI SZINTEN FELÜL)

• Új NissanConnect TomTom navigációs szoftverrel és 7”
érintőkijelzővel
• Intelligens 360 fokos parkolókamera
• Monoform kialakítású ülések, kemény támlával
• 18”-os könnyűfém keréktárcsák
• Sötétített hátsó oldalablakok és csomagtérablak
• Cápauszony antenna
• Intelligens kulcs nyomógombos indítással
• Hátsó USB csatlakozó

TEKNA
(N-CONNECTA FELSZERELTSÉGI SZINTEN FELÜL)
• Nappabőr ülések 4
• Fűtött első ülések
• 19"-os könnyűfém keréktárcsák
• LED-fényszórók sebességfüggő elsőfényszóró-rendszerrel
• Tetősínek
• LED-es nappali menetfény (DTRL) irányjelzővel

OPCIONÁLIS FELSZERELTSÉGEK
Design csomag (150 000 Ft)
• Tetősínek
• 18"-os könnyűfém RRC kerekek
Helytakarékos pótkerék (84 900 Ft)

Tető csomag (200 000 Ft)
• Panoráma Üvegtető + Tetősínek

Summer Edition
• Panoráma Üvegtető + Tetősínek (150 000 Ft) 6

Tech Csomag (280 000 Ft)
• NissanConnect Navigáció

Helytakarékos pótkerék (84 900 Ft)

Panoráma Üvegtető (150 000 Ft)
Helytakarékos pótkerék (84 900 Ft)

Helytakarékos pótkerék (84 900 Ft)
+7 év kiterjesztett garancia3
(összesen 10 év vagy 150 000 km)
(622 900 Ft )

garancia3

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

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

+7 év kiterjesztett garancia 3
(összesen 10 év vagy 150 000 km)
(622 900 Ft )

BENZIN MOTOROK5
VÁLTÓ

FOGYASZTÁS
CO2 KIBOCSÁTÁS

ACENTA

benzin

6-sebességes
manuális

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

7.045.000 Ft

benzin

7-sebességes
automata DCT

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

7.935.000 Ft

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

N-CONNECTA

TEKNA

7.320.000 Ft

7.885.000 Ft

8.645.000 Ft

8.210.000 Ft

8.775.000 Ft

9.535.000 Ft

COMFORT

-

KAROSSZÉRIA SZÍNEK
ALAP - 0 Ft

METÁL - 170.000 Ft

NORMÁL - 80.000 Ft

GYÖNGYHÁZ - 210.000 Ft

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
További információra van szüksége?
Kérdése van? Forduljon hozzánk az
alábbi elérhetőségeken:

Z10 Piros

326 Fehér

KY0 Ezüst

KAD Szürke

Z11 Fekete

CAN Gesztenyebarna

QAB Gyöngyház fehér

+36 1 371 54 93
ugyfelszolgalat@nissan.hu
RBN Indigó kék

NAJ Érzéki vörös

GAB Éjlila

RCA Élénk kék

NISSAN QASHQAI COMFORT CSOMAG
• Fűthető első ülések
• Távolsági fényszóró asszisztens (HBA)
• Közúti jelzések felismerése (TSR)
• Automatikusan sötétedő visszapillantó tükör
• Intelligens vészfékezési rendszer gyalogosfelismeréssel
• Sávelhagyásjelzés (LDW)
• Első és hátsó parkolóradar

TÁJÉKOZTATÓ

1, Jelen finanszírozási ajánlat kizárólag az MKB-Euroleasing Autólízing Zrt. mint finanszírozást nyújtó társaság (továbbiakban: finanszírozó) forint alapú, rögzített kamatozású, nyíltvégű és zártvégű pénzügyi lízing ajánlata, amely minimum 30% kezdő lízingdíj, valamint minimum 24
hónap és maximum 60 hónap futamidő esetén érvényes. A folyósítás feltétele a pozitív hitelbírálat. Az ügyfelet terheli nyíltvégű pénzügyi lízing esetén fizetendő visszterhes vagyonszerzési illeték összegének 25%-a, mely a gépjármű forgalomba helyezésekor esedékes. A THM
meghatározása az aktuális Üzletszabályzatban foglalt feltételek, illetve hatályos jogszabályok figyelembevételével történik, a feltételek változása esetén ennek mértéke módosulhat. A konkrét ajánlatban és szerződésben a THM megjelenítése finanszírozó részéről a jogszabály
rendelkezései szerint legalább 1 tizedesjegyig kerekítve történik. A finanszírozó az Üzletszabályzatában feltüntetett díjak érvényesítésére jogosult, továbbá a finanszírozással kapcsolatos, harmadik személy részére fizetendő költségeket (pl. hitelbiztosítéki nyilvántartásba vételi díj)
jogosult az ügyfélre továbbhárítani. Zártvégű pénzügyi lízing esetén a THM: 2,38%-4,71%, míg nyíltvégű pénzügyi lízing esetén a THM: 1,62%-3,11%. A THM nem tükrözi a finanszírozás kamatkockázatát és nem tartalmazza a casco biztosítás díját. A finanszírozás teljes futamideje
alatt Casco biztosítás fenntartása szükséges. Az akció kizárólag új Nissan Juke, X-Trail, Qashqai és Micra gépjárművekre érvényes. 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 2021. március 31. napjáig vagy visszavonásig tart.
Reprezentatív példa:

Reprezentatív példa nyiltvégű pénzügyi lízing esetén:
bruttó vételár: 7.300.000,-Ft, futamidő: 48 hónap,
nettó finanszírozott összeg: 3.457.110,-Ft+ÁFA, havi
törlesztő részlet: 52.348,-Ft+a havi lízingtőke ÁFA
tartalma, nettó önerő kalkulált összege: 2.304.740,Ft+ÁFA, THM: 2,0%, maradványérték: 1.152.370,Ft+ÁFA, rögzített kamatozású ügyleti kamat: 2,22%,
lízingbevevő által fizetendő teljes összeg vételi jog
gyakorlásával: 3.665.074,-Ft+ÁFA, lízingbevevő által
fizetendő teljes összeg vételi jog gyakorlása nélkül:
2.512.704,-Ft+ÁFA, casco biztosítás megkötése és
fenntartása mellett.
*Regisztrációs adót tartalmazza

Reprezentatív példa zártvégű pénzügyi lízing esetén: bruttó
vételár: 7.300.000,-Ft, futamidő: 48 hónap, finanszírozott
összeg: 4.380.000,-Ft, havi törlesztő részlet 96.563,-Ft,
bruttó önerő kalkulált összege: 2.920.000,-Ft, THM: 2,8%,
rögzített kamatozású ügyleti kamat: 2,7%, lízingbevevő által
fizetendő teljes összeg: 4.635.024,-Ft, casco biztosítás
megkötése és fenntartása mellett.
*Regisztrációs adót tartalmazza

2, Az Apple CarPlay az Apple Inc. bejegyzett védjegye. Apple CarPlay a következő eszközökkel kompatibilis: iAP2, iPhone 5 vagy 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 rendszer nem elérhető egy adott országban vagy nem az összes funkciója, ezért a Nissan nem vállal felelősséget az Apple CarPlay és/vagy Android Auto
elérhetőségéért vagy hiányos jellemzői miatt az Ön autójában
3, Valamennyi ár Ft-ban értendő és tartalmazza a vonatkozó biztosítási adó mértékét. A termék tárgyi adómentes szolgáltatás, ezért ÁFA nem terheli. Az árlista tartalma a kiadáskor érvényes állapotot tükrözi. A Nissan International Insurance Ltd. fenntar tja a jogot az itt közölt
információk előzetes értesítés nélküli megváltoztatására. Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek szerződéses ajánlattételnek. Az Ön gépjárművéhez elérhető termékekről az ügyféltérben található számítógépen, az internetes értékesítési felületen
tájékozódhat. Az internetes értékesítési felület használatát illetően kérjük, érdeklődjön Kollégánktól. A NISSAN Kiterjesztett Garanciabiztosítás biztosítási termék, a biztosítás pontos feltételeiről az ügyféltérben elérhető Ügyféltájékoztató valamint a z Általános Szerződési Feltételek
segítségével tájékozódhat.
4, Az általános iparági gyakorlatnak megfelelően, a bőrülések egyes részei műbőrből készülhetnek. Ezen anyag használatával azülés tartósságának a növelése a cél, mivel az alkalmazott műbőr ellenállóbb a karcolódással szemben, könnyebben tisztítható és nem ráncosodik az idő
múlásával.
5, 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 2020.02.08- től visszavonásig érvényes. Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek szerződéses ajánlattételnek. A feltüntetett bruttó árak az általános forgalmi adó és regisztrációs díj változása 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 WLTP 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 függvényében, mint az időjárási viszonyok, a vezetési stílus, a jármű terhelése vagy a regisztráció után felszerelt tartozékok. A bemuta tott motorizációk a Nissan
motorok változásai miatt a rendelkezésre állási korlátozások hatálya alá tartozhatnak. Ellenőrizze a Nissan márkakereskedőjének elérhetőségét és szállítási dátumát.
Egyes verziók korlátozottan érhetők el. További informacióért kérjük forduljon markakereskedőjéhez.
6, Summer Edition (Panoráma Üvegtető Opció) választása esetén az első fűthető ülések nem elérhetőek.

