Filipe Frazão automóveis, Lda

13.990 €

Nissan Qashqai 2.0TeknaSport150CvAutomático

Características gerais:
Ano: 2008
Mês: 08
Combustível: Diesel
Registos: 1
Cor: Preto
Potência: 150 cv
Cons. Médio: 7 litros/100Caixa vel.: Automático Lugares: 5
Kms
Equipamento:

Kms: 161.000
Cilindrada: 1995 cc
Origem: Nacional

Segurança e Performance:
ABS
Alerta sobre manutenção
EDS - Bloq. Elec. Diferencial
Fecho central

Alarme
Chave inteligente
ESP - Prog. Estab. Electrónica
Pack desportivo

Sistema controlo de tração
Sistema ISOFIX
Suspensão pneumática

Sistema follow me home
Sistema proteção inteligente
Tração integral

Alerta sobre cintos de segurança
Direcção assistida
Fecho automático de portas
Sistema ajuda ao arranque em
inclinação
Sistema imobilizador
Suspensão desportiva

Exterior e Ambiente:
Acabamentos em alumínio

Jantes de liga-Leve

Airbag:
Airbag cortina dianteiro
Airbag do passageiro

Airbag cortina traseiro
Airbags de joelhos

Airbag do condutor
Airbags laterais

Interior e Conforto:
Apoio de braço dianteiro
Teto panorâmico

Apoio de braço traseiro
Ar condicionado automático
Vidros eléc. dianteiros e traseiros

Bancos:
Bancos desportivos

Bancos dianteiros c/apoio lombar Bancos rebatíveis

Som, Multimédia e Navegação:
Bluetooth
Ecrã consola central
Tomada Elétrica 12V

Computador de bordo
Kit de telefone "Mãos Livres"

Cruise control
Televisão

Câmaras de estacionamento
laterais
Sistema de parqueamento

Sensor de chuva
Sensor de luz

Faróis direcionais

Faróis xenon

Retrovisores c/ reg. eléctrica

Retrovisores c/anti
encandeamento

Sensores:
Câmara de estacionamento
traseira
Sensores de estacionamento
Faróis:
Faróis de nevoeiro
Retrovisores:
Retrovisores aquecidos
Retrovisores c/recolha
automática
Vidros:
Vidros escurecidos
Volante:

Volante desportivo

Volante em pele

Volante multifunções

Notas do vendedor:
Viatura Nacional 1 Só Dono,nunca bateu sempre em garagem,revisão Long Life feita com os filtros todos mudados,livro
de revisões. Suv com Caixa automática com opção de caixa manual e D no modo automático,Classe 1 nas
Portagens,Suv 4x2 e 4x4 com botão para se poder regular conforme se quer,Jip muito económico e confortável,com
consumos na ordem dos 7L/100Km/h, JLL 17 com 4 Pneus Novos,GPS de origem com ecrã central grande e com
câmara de estacionamento com sensores à frente e a tràs com avisador com mostrador no tablier,comandos no
volante,sistema de telefone mãos livres com Bluetooth para emparelhar qualquer telefone,bancos Isofix para
crianças,faróis de nevoeiro,vidros escurecidos atràs com homologação no livrete,Ac automático com regulação dos
graus independente,rádio para 6 Cds,pneu suplente de origem,computador de bordo,tecto panorâmico,bancos
rebativeis, .Com Garantia e retoma o preço acresce.Viatura em filipe frazão automóveis,Av 5 de Outubro Nº111 5400017 Chaves.

