
NISSAN QASHQAI
MET AUTONOOM NOODREMSYSTEEM
EN VOETGANGERSHERKENNING.

TECH THAT MOVES

Super uitgerust :
• NissanConnnect

infotainmentsysteem
• Apple CarPlay® & Android Auto®

•  Zilverkleurige dakrails
•  Panoramisch glazen dak

vanaf € 20.990(1)

Voorwaardelijke recyclagepremie
van € 2.600 inbegrepen(2)

ONTDEK DE
NISSAN QASHQAI
URBAN EDITION

•  Metaalkleur
•  Achteruitrijcamera

•  17” lichtmetalen velgen

(1) Vanaf prijs bestaat uit een stockkorting (€ 2.400), een speciale Urban Edition korting (€ 2.050) en een voorwaardelijke recyclagepremie (€ 2.600), berekend voor een Nissan QASHQAI Urban Edition DIG-T 140 uit stock op basis van de aanbevolen catalogusprijs van € 28.040. 
(2) Recyclagepremie: uit respect voor het milieu verbindt Nissan zich ertoe je oude voertuig te recycleren en biedt Nissan je een recyclagepremie bij aankoop van een nieuwe Nissan QASHQAI. Niet cumuleerbaar met enige andere overname- of recyclagepremie. Het niet meer 
in gebruik zijnde voertuig moet minstens zes maanden ingeschreven zijn op naam van de eigenaar van de nieuwe Nissan en moet volledig zijn met inbegrip van alle wettelijke boorddocumenten. De factuur en het inschrijvingsbewijs van de nieuwe Nissan moeten op dezelfde 
naam en hetzelfde adres staan als het oude niet meer in gebruik zijnde voertuig. Aanbiedingen (1) en (2) zijn enkel geldig voor particulieren van 01/06/2019 t.e.m. 30/06/2019 bij de deelnemende Nissan-concessiehouders op geselecteerde stockwagens. Getoond model: Nissan 
QASHQAI Tekna+. Adverteerder: Nissan Belux n.v. (invoerder), Bist 12, 2630 Aartselaar – BTW BE0838.306.068 – RPR Antwerpen - beluxnl@nissan-services.eu. Afbeeldingen niet bindend. Milieu-informatie: K.B. 19/03/2004: www.nissan.be

QASHQAI  100-138 G/KM   3,8 - 5,8 L/100 KM (NEDC)

Het autonome noodremsysteem
met voetgangersherkenning

controleert continu voertuigen
en voetgangers, waarschuwt je en

remt automatisch in geval van gevaar.

INTELLIGENT DISTANCE
CONTROL

EMERGENCY 
BRAKING

ONTDEK AL ONZE MODELLEN TIJDENS DE OPENDEURDAGEN VAN 11 T.E.M. 15 JUNI

(1) Vanaf prijs bestaat uit een stockkorting (€ 2.400), een speciale Urban Edition korting (€ 2.050) en een voorwaardelijke recyclagepremie (€ 2.600), berekend voor een Nissan QASHQAI Urban Edition DIG-T 140 uit stock op basis van de aanbevolen catalogusprijs van
€ 28.040. (2) Recyclagepremie: uit respect voor het milieu verbindt Nissan zich ertoe je oude voertuig te recycleren en biedt Nissan je een recyclagepremie bij aankoop van een nieuwe Nissan QASHQAI. Niet cumuleerbaar met enige andere overname- of recyclagepremie.
Het niet meer in gebruik zijnde voertuig moet minstens zes maanden ingeschreven zijn op naam van de eigenaar van de nieuwe Nissan en moet volledig zijn met inbegrip van alle wettelijke boorddocumenten. De factuur en het inschrijvingsbewijs van de nieuwe Nissan
moeten op dezelfde naam en hetzelfde adres staan als het oude niet meer in gebruik zijnde voertuig. Aanbiedingen (1) en (2) zijn enkel geldig voor particulieren van 01/06/2019 t.e.m. 30/06/2019 bij de deelnemende Nissan-concessiehouders op geselecteerde
stockwagens. Getoond model: Nissan QASHQAI Tekna+. Adverteerder: Nissan Belux n.v. (invoerder), Bist 12, 2630 Aartselaar – BTW BE0838.306.068 – RPR Antwerpen - beluxnl@nissan-services.eu. Afbeeldingen niet bindend. Milieu-informatie: K.B. 19/03/2004: www.nissan.be

ONTDEK AL ONZE MODELLEN TIJDENS DE OPENDEURDAGEN VAN 11 T.E.M. 15 JUNI

Vaartstraat 39, 2520 Ranst, Tel: 03 485 50 61, www.garage-robert.be
Garage Robert


