
DOTĂRI

Benzina:

1.3 l 138CP 2WD, transmisie manuală 6 trepte

1.3 l 156CP 2WD, transmisie automată DCT

DOTARI STANDARD:

ACENTA

Exterior Confort
Bară de protecție în culoarea caroseriei Sistem Stop&Start motor 

Mânere exterioare uşi în culoarea caroseriei Frână de mâna electronică

Oglinzi laterale în culoarea caroseriei Închidere centralizată cu telecomandă

Aer condiţionat automat cu reglare dual-zone

Tapiţerie scaune- negru textil

Oglinzi laterale cu pliere automată

Lumini de zi cu LED

Faruri cu halogen

Contur cromat pentru geamuri

Jante aliaj 17" Cameră de luat vederi pentru marşarier

Proiectoare de ceaţă Sistem Bluetooth pentru conectare telefon mobil

Cruise control + limitator de viteză

Comenzi audio/cruise control/Bluetooth pe volan

Interior Opţiune setare direcţie în modurile Normal/Sport

Faruri cu aprindere automată

Ştergătoare parbriz cu senzor de ploaie

Mânere interioare uşi cromate Siguranţă
Computer de bord Advanced Drive-Assist cu ecran color TFT 5'' Airbag-uri șofer + pasager

Indicator temperatura exterioară Airbag-uri laterale + tip cortină

Scaun şofer reglabil pe înălţime și lombar Tetiere față active

Scaun pasager cu reglaj pe înălțime ABS + EBD + asistenţă la frânare

Cotiera faţă Sistem ISOFIX pentru scaun copil (2 x banchetă spate)

Torpedo iluminat

Cotieră centrală spate cu suport pentru pahare

Banchetă fracționabilă 60/40 Sistem de monitorizare a presiunii din pneuri

Volan reglabil manual pe înălțime și adâncime Roată de rezervă temporară

Volan îmbrăcat în piele Sistem de imobilizare NATS

Schimbător viteze îmbrăcat în piele

ACENTA COMFORT, suplimentar faţă de ACENTA

Confort Siguranţă
Scaune faţă încălzite

Senzori de parcare faţă + spate

N-CONNECTA, suplimentar faţă de ACENTA COMFORT

Exterior Confort

Geamuri laterale spate şi lunetă fumurii Cheie inteligentă + buton start/stop motor

Grilă inferioară faţă argintiu satinat

Scut ornamental spate argintiu

Antenă tip "Shark"

Jante aliaj 18" 

Interior Port USB x 2 în consola centrală, pentru pasagerii din spate

Oglindă retrovizoare cu efect anti-orbire Sistem modular pentru portbagaj

Scaune stil monoform, tapiţerie scaune premium negru textil

Scaune faţă încălzite 

Iluminare interioară "spicy"

N-CONNECTA PANORAMIC, suplimentar faţă de N-CONNECTA

Confort

Plafon panoramic + Bare longitudinale de plafon

TEKNA, suplimentar faţă de N-CONNECTA

Exterior Interior
Faruri LED cu sistem adaptiv de iluminat Parasolar faţă cu oglindă şi iluminare

Jante aliaj 19" Scaune stil monoform, tapiţerie scaune piele Nappa- negru

Bare longitudinale de plafon argintii 2 lămpi de plafon pentru pasagerii spate

Confort

Scaun şofer reglabil electric

Scaun pasager cu reglaj lombar

Plafon panoramic

1)
 include harta României; display-ul şi ghidarea vocală nu sunt disponibile în limba română

1)
 Noul NissanConnect include harta Romaniei; display-ul şi ghidarea vocală sunt disponibile în limba română

CULORI CAROSERIE:

 - metalizate: 

gri Silver (KY0), gri Metallic Grey (KAD), negru Black (Z11), roşu Magnetic Red (NAJ), maro Chestnut Bronze (CAN)

violet Nightshade (GAB), albastru Ink Blue (RBN), albastru Vivid Blue (RCA)

 - perlate: 

alb White Pearl (QAB), 

 - solide: 

alb White (326), roşu Red (Z10)

     Motor/Echipare
Acenta 

Comfort
N-Connecta Tekna

NISSAN QASHQAI MY19 

Euro6D full

N-Connecta 

Panoramic

Noul Nissan Connect cu ecran 7" touchscreen: include sistem 

audio cu radioCD şi navigaţie (TomTom) + port USB + Bluetooth, 

control al dispozitivelor auxiliare conectate prin comenzile 

sistemului audio, conectare Smart Phone + Around View Monitor 

(sistem de asistenţă la parcare cu vedere 360°)

Acenta

Nissan Safety Shield (Asistență pentru lumini Fază Lungă / 

Recunoastere Indicatoare Rutiere / Avertizare Depășire Bandă / 

Sistem Inteligent de Frânare de Urgență cu funcție de 

Recunoaștere Pietoni) 

Sistem Chassis Control (cu control activ al direcţiei şi control activ 

al rulării)

● ●

Geamuri electrice cu comandă one touch faţă+spate şi 

închidere/deschidere din telecomandă

Sistem audio cu ecran 7" touchscreen: radioCD + DAB + 6boxe + 

port USB + Bluetooth, cu control al dispozitivelor auxiliare conectate 

prin comenzile sistemului audio, conectare Smart Phone

●
●●

● ●●-

Document realizat la data de 5 noiembrie 2020. Conţinutul acestui material este exact şi actualizat la data tipăririi. În cadrul politicii sale de îmbunataţire continuă a produselor, Nissan îşi 

rezervă dreptul de a aduce modificări în orice moment preţurilor, specificaţiilor vehiculelor descrise şi prezentate. Aceste modificări sunt notificate partenerilor autorizaţi Nissan în cel mai 

scurt timp. Consultaţi partenerul autorizat local pentru a primi cele mai recente informaţii. Toate drepturile sunt rezervate. Reproducerea sub orice formă sau mijloace a unei parţi sau a 

întregului material este interzisă fără o autorizare prealabila scrisă din partea Renault Commercial Roumanie. Vizitaţi www.nissan.ro 

ESP + HSA (asistenţă la pornirea din rampă)+ Auto Hold (sistem 

automat de menținere a vehicului staționar)

Garantie: 3 ani sau 100.000 km

●

Oglinzi laterale reglabile electric şi încălzite, cu semnalizator 

pentru schimbarea direcţiei de mers

Consolă centrală cu capacitate de stocare de 6,1 litri și 
suport pentru 2 pahare
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VERSIUNI STANDARD:

T
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MODEL Caroserie Motor Tracţiune Transmisie Nivel de echipare

Preţ fără 

TVA* 

(Euro)

Preţ cu 

TVA* 

(Euro)

Qashqai 5 usi 1.3 l 138CP Euro6D full 2WD manuală Acenta 18.403 21.900

Qashqai 5 usi 1.3 l 138CP Euro6D full 2WD manuală Acenta Comfort 19.076 22.700

Qashqai 5 usi 1.3 l 138CP Euro6D full 2WD manuală N-Connecta 20.706 24.640

Qashqai 5 usi 1.3 l 138CP Euro6D full 2WD manuală N-Connecta Panoramic 21.378 25.440

Qashqai 5 usi 1.3 l 138CP Euro6D full 2WD manuală Tekna 22.261 26.490

Qashqai 5 usi 1.3 l 156CP Euro6D full 2WD automată DCT Acenta Comfort 20.840 24.800

Qashqai 5 usi 1.3 l 156CP Euro6D full 2WD automată DCT N-Connecta 22.471 26.740

Qashqai 5 usi 1.3 l 156CP Euro6D full 2WD automată DCT N-Connecta Panoramic 23.143 27.540

Qashqai 5 usi 1.3 l 156CP Euro6D full 2WD automată DCT Tekna 24.025 28.590

** Preţurilor afişate li se adaugă un set de covoraşe de cauciuc în valoare de 61 Euro cu TVA inclus (51 Euro fără TVA).

CULORI CAROSERIE:
Preţ fara 

TVA (Euro)

Preţ cu 

TVA (Euro)

 - metalizate: 412 490

 - perlate: 412 490

 - solide: 

1)
 Noul NissanConnect include harta Romaniei; display-ul şi ghidarea vocală sunt disponibile în limba română

Versiuni şi Preţuri NISSAN QASHQAI MY19 

Euro6D full

Document realizat la data de 5 noiembrie 2020. Continutul acestui material este exact si actualizat la data tiparirii. In cadrul politicii sale de imbunatatire continua 

a produselor, Nissan isi rezerva dreptul de a aduce modificari in orice moment preturilor, specificatiilor vehiculelor descrise si prezentate. Aceste modificari sunt 

notificate partenerilor autorizati Nissan in cel mai scurt timp. Consultati partenerul autorizat local pentru a primi cele mai recente informatii. Toate drepturile sunt 

rezervate. Reproducerea sub orice forma sau mijloace a unei parti sau a intregului material este interzisa fara o autorizare prealabila scrisa din partea Renault 

Commercial Roumanie. Vizitati www.nissan.ro 

2
W

D

* Suplimentar faţă de preţul indicat în tarif, se va considera pachetul legislativ obligatoriu conform Ord.2218/2005 în valoare de 58 Euro cu TVA 

inclus (49 Euro fără TVA)
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Fisa Produs - Tarif Nissan QASHQAI MY19 Euro 6Dfull nr.1 din 6.11.2020.xls

VERSIUNI SI PRETURI
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MOTOR

cm³

kW

CP

PS

Turaţie motor la putere maximă rot/min

Nm/min-1

TREN DE RULARE

Sistem Stop/Start

ŞASIU

Suspensii faţă

spate

MASE ŞI DIMENSIUNI

kg

kg

kg

mm

mm

Ecartament faţă mm

spate mm

m

Capacitate de tractare (remorcă cu frânare) kg

L

L

L

OFF-ROAD

grade

mm

PERFORMANTE Acenta N-Connecta Tekna Acenta N-Connecta Tekna

Urban                       l/100km 7,1 7,1 7,3 6,4 6,4 6,5

Extra urban               l/100km 5 5 5,1 5 5 5,1

Mixt                                  l/100km 5,8 5,8 5,9 5,5 5,5 5,6

Consum 3) - valori WLTP Mixt                                  l/100km 6,3 6,3-6,4 6,8 6,4 6,4-6,5 6,7

Emisii CO2 3) - valori NEDC-BT Mixt                                  l/100 kmg/km 132 132 135 127 127 129

Emisii CO2 3) - valori WLTP Mixt                                  l/100 kmg/km 154-155 155 161-162 159 159 162-163

km/h TBC TBC TBC TBC TBC TBC

sec TBC TBC TBC TBC TBC TBC

TBC= To be confirmed (valori in curs de omologare) PS= metric horse power

1) Conform reglementarilor 1999/100/EC

2) In concordanta cu Directivele CE. Conditiile de masurare sunt fara sofer, incluzand lichid de racire, ulei, benzina, roata de rezerva si scule. Sarcina utila se va micsora in functie de echipamentele optionale si accesoriile montate.

-

10,7

1500

1825

491

156

18,8° / 26,3°

180

Euro 6D full

1.3 l benzină 156CP (Euro6D)

automata 7 trepte cu dublu ambreiaj (DCT)

2646

4394/1806/1590

1560

1560

1334/1364

55

401/ 1569

65

Sistem Stop/Start

2WD

1560

1560

17x7.0J, 18x7.0J, 19x7.0J

215/60R17, 215/55 R18, 225/45R19

1320/1349

2646

4394/1806/1590

4, în linie

4

1332

116

270/1800-3750

Masă totală

Sarcina utilă maximă 2)

Lungime/ Lăţime/ Înălţime

Consum 3) - valori NEDC-BT

Viteză maximă

10,7

1810

490

1300

401/ 1569

Acceleraţie 0 - 100 km/h

Unghi de atac / unghi de degajare

Capacitate rezervor AdBlue -

18,8° / 26,3°

180

Direcţie

Frâne

Dimensiuni roţi

Dimensiuni pneuri

Capacitate rezervor carburant

Gardă la sol

Ampatament

Diamentru min. de intoarcere (intre borduri)

Capacitate portbagaj (max. bancheta spate pliata)

Masă proprie min./max. 2)

Nivel emisii

Transmisie

Sistem Stop/Start

manuală 6 trepte

Euro 6D full

Tracţiune 2WD

Tip carburant

Filtru de particule (DPF) GPF

Benzina Benzina

GPF

1332

Nr. valve

Putere maximă 1)

Cuplu maxim 1)

103

260/1750-3750

138

140

Specificaţii Tehnice

Caroserie

1.3 l benzină 138CP (Euro6D)

Cilindree

5 uşi

Nr. de locuri

Nr.de cilindri, configuraţie 4, în linie

5

4

158

Discuri faţă/ spate, asistate electric cu ABS, EBD si Asistenţă la Frânarea de Urgenţă

Asistată electric cu control electronic (EPAS)

Independente multibraţ

McPherson, cadru faţă montat rigid pe caroserieMcPherson, cadru faţă montat rigid pe caroserie

Discuri faţă/ spate, asistate electric cu ABS, EBD şi Asistenţă la Frânrea de Urgenţă

Asistată electric cu control electronic (EPAS)

Bara de torsiune

3) Datele referitoare la consumul de carburant şi emisii CO2 sunt obţinute în urma testelor în laborator, în acord cu legislaţia Uniunii Europene si sunt destinate comparării cu valorile altor vehicule. Cifrele pot să nu reflecte rezultatele în condiţii reale. Echipamentele opţionale, 

întreţinerea, stilul de condus şi condiţiile meteorologice pot afecta rezultatele oficiale. Datele pentru vehicule indicate cu NEDC-BT au fost obţinute în condiţiile de testare în noul ciclu WLTP şi convertite în valori echivalente conform ciclului de testare NEDC, pentru comparație.

 NISSAN QASHQAI

4500-6000 5500

5 uşi

5

17x7.0J, 18" 7.0J, 19x7.0J

215/60R17, 215/55R18, 225/45R19

Fisa Produs - Tarif Nissan QASHQAI MY19 Euro 6Dfull nr.1 din 6.11.2020.xls
DATE TEHNICE Euro6Dfull
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MODEL
Caro

serie
Motor

Tractiu

ne
Transmisie Nivel de echipare Cod Nissan Dotari OBS

Pret fara 

TVA* 

(Euro)

Pret cu 

TVA* 

(Euro)

Cod 

versiune

Descriere 

versiune

Cod 

pack
Descriere pack Emisii 

NEDC-BT

Qashqai 5 usi 1.3 l 138CP Euro6Dfull 2WD manuală 6 trepte ACENTA FDZALDYJ11UGL-8--- std 18.403 21.900 13 2WD 3 1.3L M/T 2WD PKAC02 PACK ACENTA 02 132

Qashqai 5 usi 1.3 l 138CP Euro6Dfull 2WD manuală 6 trepte ACENTA COMFORT FDZALDYJ11UGL-8M-- std 19.076 22.700 13 2WD 3 1.3L M/T 2WD PKAC03 PACK ACENTA 03 132

Qashqai 5 usi 1.3 l 138CP Euro6Dfull 2WD manuală 6 trepte N-CONNECTA FDZALEYJ11UGLZ8A-- std 20.706 24.640 13 2WD 3 1.3L M/T 2WD PKNC24 PACK N-CONNECTA 24 132

Qashqai 5 usi 1.3 l 138CP Euro6Dfull 2WD manuală 6 trepte N-CONNECTA PANORAMIC FDZALEYJ11UGL38A-- std 21.378 25.440 13 2WD 3 1.3L M/T 2WD PKNC25 PACK N-CONNECTA 25 132

Qashqai 5 usi 1.3 l 138CP Euro6Dfull 2WD manuală 6 trepte TEKNA FDZALGYJ11UGLQ8--N std 22.261 26.490 13 2WD 3 1.3L M/T 2WD PKTK05 PACK TEKNA 05 135

Qashqai 5 usi 1.3 l 156CP Euro6Dfull 2WD automată DCT ACENTA COMFORT FDZALD7J11UGD-8M-- std 20.840 24.800 13HDCT 2WD 3 1.3L HP DCT 2WD PKAC03 PACK ACENTA 03 127

Qashqai 5 usi 1.3 l 156CP Euro6Dfull 2WD automată DCT N-CONNECTA FDZALE7J11UGD-8A-- std prod Nov 22.471 26.740 13HDCT 2WD 3 1.3L HP DCT 2WD PKNC22 PACK N-CONNECTA 22 127

Qashqai 5 usi 1.3 l 156CP Euro6Dfull 2WD automată DCT N-CONNECTA FDZALE7J11UGDZ8A-- std 22.471 26.740 13HDCT 2WD 3 1.3L HP DCT 2WD PKNC24 PACK N-CONNECTA 24 127

Qashqai 5 usi 1.3 l 156CP Euro6Dfull 2WD automată DCT N-CONNECTA PANORAMIC FDZALE7J11UGDB8A-- std prod Nov 23.143 27.540 13HDCT 2WD 3 1.3L HP DCT 2WD PKNC23 PACK N-CONNECTA 23 127

Qashqai 5 usi 1.3 l 156CP Euro6Dfull 2WD automată DCT N-CONNECTA PANORAMIC FDZALE7J11UGD38A-- std 23.143 27.540 13HDCT 2WD 3 1.3L HP DCT 2WD PKNC25 PACK N-CONNECTA 25 127

Qashqai 5 usi 1.3 l 156CP Euro6Dfull 2WD automată DCT TEKNA FDZALG7J11UGDQ8--N std 24.025 28.590 13HDCT 2WD 3 1.3L HP DCT 2WD PKTK05 PACK TEKNA 05 129

Versiuni care nu pot fi lansate in fabricatie, pentru care exista vehicule in stoc

** Preturilor afisate li se adauga un set de covorase de cauciuc in valoare de 61 Euro cu TVA inclus (51 Euro fara TVA).

Tarif NISSAN QASHQAI MY19 Euro6Dfull nr.01, aplicabil din 06.11.2020

* Suplimentar fata de pretul indicat in tarif, se va considera pachetul legislativ obligatoriu conform Ord.2218/2005 in valoare de 58 Euro cu TVA inclusa (49 Euro fara TVA).

Fisa Produs - Tarif Nissan QASHQAI MY19 Euro 6Dfull nr.1 din 6.11.2020.xls 4/6
Tarif General
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Nivel Echipare ACENTA
ACENTA 

COMFORT
N-CONNECTA

N-CONNECTA 

PNORAMIC
TEKNA

Pack Code PKAC02  PKAC03 PKNC22/ PKNC24 PKNC23/ PKNC25  PKTK05

Dotari standard standard standard standard standard

Bară de protecție în culoarea caroseriei s s s s s

Mânere exterioare uşi în culoarea caroseriei s s s s s

Oglinzi laterale în culoarea caroseriei s s s s s

Oglinzi laterale reglabile electric şi încălzite, cu semnalizator pentru 

schimbarea direcţiei de mers
s s s s s

Oglinzi laterale cu pliere automată s s s s s

Oglinzi laterale cu memorie pentru poziţie - - - - -

Lumini de zi cu LED s s s s s

Faruri cu halogen s s s s -

Faruri LED cu sistem adaptiv de iluminat - - - - s

Proiectoare de ceaţă s s s s s

Contur cromat pentru geamuri s s s s s

Geamuri laterale spate şi lunetă fumurii - - s s s

Grilă inferioară faţă argintiu satinat - - s s s

Scut ornamental spate argintiu - - s s s

Antenă tip "Shark" - - s s s

Jante aliaj 17" s s - - -

Jante aliaj 18" - - s s -

Jante aliaj 19" - - - - s

Bare longitudinale de plafon argintii - - - s s

Geamuri electrice cu comandă one touch faţă + spate s s s s s

Computer de bord Advanced Drive-Assist cu ecran color TFT 5'' s s s s s

Indicator temperatură exterioară s s s s s

Mânere interioare uşi cromate s s s s s

Scaun șofer reglabil pe înălțime s s s s s

Scaun șofer cu reglaj lombar s s s s s

Scaun pasager cu reglaj pe înălțime s s s s s

Scaun pasager cu reglaj lombar - - - - s

Cotieră faţă s s s s s

Torpedo iluminat s s s s s

Consolă centrală cu capacitate de stocare de 6,1 litri și suport pentru 2 pahare s s s s s

Parasolar faţă cu oglindă şi iluminare s s s s s

2 lămpi de plafon pentru pasagerii spate - - - - s

Cotieră centrală spate cu suport pentru pahare s s s s s

Banchetă fracționabilă 60/40 s s s s s

Volan îmbrăcat în piele s s s s s

Schimbător viteze îmbrăcat în piele (excepţie X-Tronic) s s s s s

Volan reglabil manual pe înălțime și adâncime s s s s s

Sistem Stop&Start motor s s s s s

Frână de mâna electronică s s s s s

Închidere centralizată cu telecomandă s s s s s

Cheie inteligentă + buton start/stop motor - - s s s

Aer condiţionat automat cu reglare dual-zone s s s s s

Iluminare interioară "spicy" - - s s s

Tapiţerie scaune- premium negru textil s s - - -

Scaune stil monoform, tapiţerie scaune- premium negru textil - - s s -

Scaune stil monoform, tapiţerie scaune- premium negru piele Nappa cu efect 

3D
- - - - s

Scaune faţă încălzite - s s s s

Scaun şofer reglabil electric - - - - s

Sistem modular pentru portbagaj - - s s s

Sistem Bluetooth pentru conectare telefon mobil s s s s s

Cruise control + limitator de viteză s s s s s

Comenzi audio/cruise control/Bluetooth pe volan s s s s s

Port USB x 2 în consola centrală, pentru pasagerii din spate - - s s s

Sistem audio cu ecran 7" touchscreen: include radioCD + DAB + port USB + 

Bluetooth, cu control al dispozitivelor auxiliare conectate prin comenzile 

sistemului audio, conectare Smart Phone + Cameră de luat vederi pentru 

marșarier

s - - - -

Noul Nissan Connect cu ecran 7" touchscreen: include sistem audio cu 

radioCD şi navigaţie (TomTom) + DAB + port USB + Bluetooth, control al 

dispozitivelor auxiliare conectate prin comenzile sistemului audio, conectare 

Smart Phone + Around View Monitor (sistem de asistenţă la parcare cu 

vedere 360°)

- - s s s

6 boxe s s s s s

Opţiune setare direcţie în modurile Normal/Sport s s s s s

Plafon panoramic - - - s s

Faruri cu aprindere automată s s s s s

Ştergătoare parbriz cu senzor de ploaie s s s s s

Airbag-uri șofer + pasager s s s s s

Airbag-uri laterale + tip cortină s s s s s

Tetiere față active s s s s s

ABS + EBD + asistenţă la frânare s s s s s

Sistem ISOFIX pentru scaun copil (2 x banchetă spate) s s s s s

ESP + HSA (asistenţă la pornirea din rampă) s s s s s

Auto Hold (sistem automat de menținere a vehicului staționar) s s s s s

Sistem Chassis Control (cu control activ al direcţiei şi control activ al rulării) s s s s s

Sistem de monitorizare a presiunii din pneuri s s s s s

Oglindă retrovizoare cu efect anti-orbire - - s s s

Alarmă de perimetru s s s s s

Nissan Safety Shield (Asistență pentru lumini Fază Lungă / Recunoaştere 

Indicatoare Rutiere / Avertizare Depășire Bandă / Sistem Inteligent de Frânare 

de Urgență cu funcție de Recunoaștere Pietoni)  

- s s s s

Senzori de parcare faţă + spate - s s s s

Roată de rezervă temporară s s s s s

Sistem de imobilizare NATS s s s s s

Legenda: s = dotare standard, - = indisponibil
1)

 include harta Romaniei; display-ul şi ghidarea vocală sunt disponibile în limba română
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Document realizat la data de 5 noiembrie 2020. Conţinutul acestui material este exact şi actualizat la data tipăririi. În cadrul politicii sale de îmbunataţire continuă a produselor, 

Nissan îşi rezervă dreptul de a aduce modificări în orice moment preţurilor, specificaţiilor vehiculelor descrise şi prezentate. Aceste modificări sunt notificate partenerilor autorizaţi 

Nissan în cel mai scurt timp. Consultaţi partenerul autorizat local pentru a primi cele mai recente informaţii. Toate drepturile sunt rezervate. Reproducerea sub orice formă sau 

mijloace a unei parţi sau a întregului material este interzisă fără o autorizare prealabila scrisă din partea Renault Commercial Roumanie. Vizitaţi www.nissan.ro 

 
NISSAN QASHQAI EURO6D Full 
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NISSAN QASHQAI

CULORI

Model Culoare 

Nissan

Descriere

J11 326 ALB WHITE solid

J11 Z10 ROSU RED solid

J11 KY0 GRI SILVER metalizat

J11 Z11 NEGRU BLACK metalizat

J11 KAD GRI METALLIC GREY metalizat

J11 GAB VIOLET NIGHTSHADE metalizat

J11 QAB ALB WHITE PEARL perlat

J11 NAJ ROSU MAGNETIC RED metalizat

J11 CAN MARO CHESTNUT BRONZE metalizat

J11 RCA ALBASTRU VIVID BLUE metalizat

J11 RBN ALBASTRU INK BLUE metalizat

TAPITERII

Model
Cod 

Nissan Descriere

J11 G BLACK negru, textil Acenta/N-Connecta, piele Nappa Tekna
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