
NISSAN

QASHQAI

Külső megjelenés    |    Belső megjelenés    |    Technológia & Teljesítmény    |    Beltér    |    Nissan Intelligent Mobility    |    Tartozékok Nyomtatás   |   Bezárás



AZ INTELLIGENCIA vonzó, és ezt mi sem bizonyítja jobban, 
mint ez a kifinomultan kidolgozott, egyedülálló városi 
crossover. A Nissan QASHQAI lélegzetelállító megjelenése 
hatékony aerodinamikával párosul, így Ön a lehető legjobb 
formában élvezheti az ÜDITŐ VÁROSI VEZETÉST.
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SPORT CSOMAG,
EXKLUZÍV KIALAKÍTÁS.
A SPORT csomagos Qashqai egy olyan autó, amelynél szabadjára engedték 
a sportos megjelenés és életérzés lelkesítő képzeletét. A karosszériára festett 
külső jegyektől az exkluzív 19"-es könnyűfém keréktárcsákig és a fekete 
tetőkárpitig minden részlete emeli a tétet.

SPORTOS VONÁSOK LÖKHÁRÍTÓTÓL LÖKHÁRÍTÓIG
Új hátulsó lökhárító,

tükrök és oldalelemek 
ezüst részletei

Prémium belső
fekete tetőkárpittal

Exkluzív 19"-es könnyűfém 
keréktárcsák, sötétszürke 

gyémántmotívummal

A SPORT CSOMAG 5 SZÍNBEN ÉRHETŐ EL

SZÜRKE - M - KAD ÉRZÉKI VÖRÖS - M - NAJ GYÖNGYHÁZFEHÉR - M - QAB ÉLÉNK KÉK - M - RCA FEKETE - M - Z11
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SZINKRONIZÁLT GONDOLKODÁS
EGY ÚJ KORSZAK KEZDETE.
A Nissan Intelligent Mobility átformálja eddigi elképzeléseinket az autók 
meghajtásáról, vezetéséről és arról, hogyan integrálható az autó életünkbe. 
A QASHQAI esetében mindez egy intelligens technológiai csomagban 
egyesül, mely nyugodtabbá és magabiztosabbá teszi Önt a volán mögött. 
Az Intelligens Parkolóasszisztenstől, az Intelligens Vészfékezési asszisztens 
gyalogosfelismerő funkciójáig, a QASHQAI vigyáz Önre és a közelében lévőkre.
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Elegáns LED-
fényszórók

Könnyűfém 
keréktárcsák

Hátsó lámpák markáns, 
a márkára jellemző 
kialakítással és 3D hatással

A NISSAN család 
legújabb arculata 
„V alakú hűtőráccsal” 

„Cápauszony-
antenna” 
navigációval

FELSŐKATEGÓRIÁS KIVITEL AZ LEGAPRÓBB RÉSZLETEKIG.
Prémium részletek 
a TEKNA+ 
csomagban

LETISZTULTABB MEGJELENÉS
OKOSABB KIALAKÍTÁS.
Gyönyörű külső, kényelmes belső. Lenyűgöző külső jellemzőivel, a fényszórók letisztult 
vonalvezetésével, az újratervezett könnyűfém keréktárcsákkal, a robusztus hűtőráccsal 
és motorházfedéllel a QASHQAI külseje még sosem volt ennyire kifinomult és dinamikus.
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Sportos, mégis 
prémium megjelenésű 
D-alakú kormánykerék

Panoráma 
üvegtető

Prémium minőségű 
nappabőr* ülések 
3D párnázással

4 irányban állítható 
deréktámasz a nagyobb 
kényelem érdekében

MINŐSÉG ÉS KÉNYELEM LUXUSKIVITELBEN

*Az általános iparági gyakorlatnak megfelelően, a bőrülések egyes részei műbőrből készülhetnek. Ezen anyag használatával az ülés tartósságának a 
növelése a cél, mivel az alkalmazott műbőr ellenállóbb a karcolódással szemben, könnyebben tisztítható és nem ráncosodik az idő múlásával.

TÖKÉLYRE 
FEJLESZTVE
Ragadja magához a kezdeményezést a megújult, 
sportos, mégis prémium kormánykerék mögött, és 
élvezze a panoráma üvegtetőn át beszűrődő fényt.
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HÍVÓFÉL-
AZONOSÍTÁS

AKTÍV BIZTONSÁGI 
PAJZS

AUDIO RENDSZER VÁLASZTHATÓ 
SZÍNEK

RÉSZLETES 
NAVIGÁCIÓ

VÁLASZTHATÓ 
KORMÁNYZÁSI MÓD 

KERÉKNYOMÁS-
FIGYELŐ RENDSZER

PARKOLÁSSEGÍTŐ 
ÉRZÉKELŐK ÉS KIJELZŐ

TOVÁBBFEJLESZTETT VEZETÉSTÁMOGATÓ KIJELZŐ
TÖBB KALAND, TÖBB INFORMÁCIÓ

A QASHQAI fejlett vezetéstámogató kijelzőjének segítségével minden 
szükséges információt szem előtt tarthat, csak váltania kell a képernyők 

között a kormánykeréken található kapcsolóval. Ilyen egyszerű!
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AZ ÖN ZENÉJE, AZ ÖN STÍLUSA. Saját zenéit 
elérheti Bluetooth és USB-kapcsolaton 

keresztül, vagy az Apple CarPlay vagy 
Android Auto rendszereken keresztül is.

ÚJ NISSANCONNECT
A Qashqai teljesen megújult infotainment rendszere olyan új funkciókat kínál, 
mint a 3 dimenziós térképek, okostelefon-integráció, hangvezérlés és 7" -os 
érintőképernyő, amelyeket Ön kedvére alakíthat igényei szerint. Az Apple 
CarPlay®* és Android Auto® rendszerekkel az új NissanConnect az autóba 
varázsolja okostelefonja megszokott élményét.

KEZDŐLAPI MENÜ SZEMÉLYRE SZABÁSA. 
A kezdőlapot úgy állíthatja be, hogy azon 
a leggyakrabban használt funkciók 
jelenjenek meg, például a hangrendszer, 
a híváselőzmények és a közlekedési 
információk.

*A Nissan által nem befolyásolható okokból az Android Auto és az Apple CarPlay nem biztos, hogy elérhető az Ön országában vagy nem biztos, 
hogy minden funkciója rendelkezésre áll. A Nissan nem vállal felelősséget azért, ha az Apple CarPlay és/vagy az Android Auto vagy azok összes 
funkciója nem érhető el az Ön járművében.

 

BESZÉDFELISMERÉS. 
A kormánykeréken található 
beszéd gomb megnyomása 
után biztonsággal vezérelheti 
hangutasításokkal a navigációs 
rendszert, zenelejátszást és a 
telefont is.

EGYSOROS KERESÉS. 
Célállomások és hasznos helyek 
gyors és kényelmes keresése.

3D TÉRKÉPEK. A 3D térképek 
segítenek Önnek a navigációban 
útjai során. 
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AZ INTELLIGENS INTEGRÁCIÓ HATÉKONYABB 
ÉLETTÉRRÉ ALAKÍTJA AUTÓJÁT.
Útját előre is megtervezheti valós idejű forgalmi információk alapján, elküldheti a célállomást az autónak, 
vagy meg is keresheti autóját a Door to Door navigáció alkalmazással. Navigációs rendszere mindig 
naprakész lehet az okostelefonján keresztül vagy külső WiFi hotspothoz csatlakozva elérhető internetes 
frissítések révén. A TomTom Premium Traffic és a térképfrissítések 5 évig ingyenesen érhetők el. 

PRÉMIUM FORGALMI ADATOK. Mielőtt elindulna, 
számítsa ki a pontos érkezési időt valós idejű 
forgalmi adatok alapján, és válassza ki az úti 
céljához vezető legjobb útvonalat.

INGYENES TÉRKÉPFRISSÍTÉSEK. Lekérheti ezeket 
internetes frissítés formájában, vagy feltöltheti 
USB-n keresztül is, hogy rendszere mindig 
naprakész legyen. Az új NissanConnect 
rendszerhez az első 5 évben ingyenesen járnak a 
térképfrissítések és a Premium Traffic szolgáltatás.

KÜLDJE EL AZ ÚTI CÉLT AUTÓJÁBA 
SZÁMÍTÓGÉPRŐL VAGY A MOBILALKALMAZÁSBÓL. 
Elküldheti az úti célt autójának bármely felületről, 
és megtervezheti utazását még indulás előtt.

DOOR-TO-DOOR NAVIGÁCIÓ ALKALMAZÁS.
A mobilalkalmazással háztól házig, autója 
parkolóhelyétől egészen úti céljáig navigálhat.

NAVIGATION
POWERED BY TOMTOM

DOOR-TO-DOOR NAVIGÁCIÓS ALKALMAZÁS 
Töltse le a Door-to-Door navigációs alkalmazást 
okostelefonjára, és használja bármelyik térképét 
következő generációs, többujjas kezelést 
lehetővé tévő NissanConnect képernyőjén.
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FOGLALJON 
HELYET!

A legjobb, amit adhatunk: a Nissan 
QASHQAI, monoform kialakítású, 

minőségi nappabőrrel* bevont , 3D 
párnázású ülései tartós és fényűző 

kényelemmel ölelik körbe. 

*Az általános iparági gyakorlatnak megfelelően, a bőrülések egyes részei 
műbőrből készülhetnek. Ezen anyag használatával az ülés tartósságának a 
növelése a cél, mivel az alkalmazott műbőr ellenállóbb a karcolódással szemben, 
könnyebben tisztítható és nem ráncosodik az idő múlásával.
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TÁGAS TÉR, MÉG BŐVEBBEN
Ne mondjon le semmiről - mindig akad még egy kis hely. Hajtsa le az 
egyik hátsó ülést, vagy alakítson ki sík padlót a nagyobb csomagok 
számára, és az intelligens tárolóhelyek segítségével tegye átláthatóvá 
a csomagteret.

A Nissan elrejthető tárolórekeszekkel, 
állítható polcokkal és elosztóelemekkel 
ellátott rakodótere számos különböző 
elrendezést tesz lehetővé. A kibillenő 
kialakítású kesztyűtartó, az USB 
csatlakozóval és 12 voltos aljzattal is 
ellátott telefontartó és a két pohártartó 
praktikus segítséget nyújt az utakon. 

410L 
CSOMAGTÉR

860L 
LEHAJTOTT ÜLÉSEKKEL
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KEZDJÜK AZ ELEJÉN!
Előremenetben a képernyőn 

megjelenik az autó előtti tér és az 
autó felülnézeti képe is, így mindig 
tudhatja meddig mehet még előre.

HÁTRAFELÉ IS BIZTONSÁGBAN
Hátramenetben a kijelző megjeleníti a 
közvetlenül Ön mögötti környezetet, 

míg a felülnézeti képen láthatóvá 
válnak azok a kisebb tárgyak, 

amelyek az ablakon keresztül esetleg 
már nem láthatók.

A PADKA SEM GOND TÖBBÉ.
Előre- és hátramenetben a 
kamera gomb megnyomásával 
felülnézetből oldalnézetre 
válthat. Ez nagyon jól jöhet, 
ha szeretné tudni, pontosan 
milyen messze van a padkától.

TELJESSÉ TESZI A KÉPET
A vezetőoldali visszapillantó 

tükör alatt elhelyezkedő kamera 
kiegészíti a virtuális 360 fokos 

felülnézeti képet előre- és 
hátramenetben egyaránt.

LÁSSON TÖBBET A KÖRNYEZETÉBŐL
TELJESEN ÚJ PERSPEKTÍVA
A parkolás és manőverezés gyerekjáték egy plusz szempárral. A Nissan Intelligens 360 Fokos 
Parkolókamera négy kamerája segítségével virtuális, 360 fokos felülnézeti képet jelenít meg a 
QASHQAI-ról, a kiválasztható osztott képernyős közelképek pedig még jobb rálátást biztosítanak 
az első, hátsó és oldalsó nézetekre. Biztosan be tud majd parkolni a kiválasztott helyre, és minden 
mozdulata egyszerűbb és pontosabb lesz.
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A SEGÍTSÉG MINDIG KÉZNÉL VAN
NYUGODJON MEG, NINCS EGYEDÜL.
A Nissan Intelligent Mobility új távlatokat nyit a vezetési élményben. Az intelligens 
vezetéstámogató technológiák segítségével magabiztosabban uralhatja járművét, 
így még nagyobb lesz az összhang Ön és a QASHQAI között. A vezetés üdítő 
élménnyé válik, és vonzóbbá teszi a mindennapos autózást is.

INTELLIGENS PARKOLÓASSZISZTENS HÁTSÓ KERESZTIRÁNYÚ FORGALOM FIGYELMEZTETÉSSEL 
Szűk parkolóhelyeken a QASHQAI leveszi a kormányzás terhét a válláról, míg a hátsó keresztirányú 
forgalom figyelmeztetés tolatáskor figyelmezteti a keresztirányú forgalomra. 

PÁRHUZAMOS 
PARKOLÁS

FERDE 
PARKOLÁS

HÁTSÓ KERESZTIRÁNYÚ 
FORGALOM FIGYELMEZTETÉS

MOZGÓ TÁRGYAK 
ÉSZLELÉSE
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*A ProPILOT nem minden járműben érhető el. A ProPILOT egy fejlett vezetéstámogató technológia, de nem képes 
megelőzni a baleseteket. A ProPILOT csak autópályán (olyan utakon, ahol a szemközti sávok elválasztósávval vannak 
elválasztva) képes támogatni a vezetést úgy, hogy a vezető keze a kormányon van, és az útra figyel. A vezető 
felelőssége, hogy éber maradjon, biztonságosan vezessen és kézben tartsa a jármű irányítását.

ProPILOT – PARTNER AZ INTELLIGENS 
ÉS MAGABIZTOS VEZETÉSBEN
Felkészülni, vigyázz…Jó szórakozást!. A Nissan ProPILOT* leveszi a válláról a vezetéssel járó 
stresszt, hiszen a Qashqai sok apróságról gondoskodik Ön helyett. Mérje fel az útviszonyokat, 
kapcsolja be, és hozza ki a legtöbbet az utazásból. Pihentető vezetést biztosít az autópályán.

SEGÍT A SÁV KÖZEPÉN MARADNI
Figyeli a sávfelfestéseket, és besegít a kormányzásba, hogy mindig a sáv közepén haladjon.

MEGTARTJA ÉS MÓDOSÍTJA A SEBESSÉGET
A forgalom ritmusát figyelve úgy módosítja az autó sebességét, hogy mindig 
biztonságos távolságban legyen a többi közlekedőtől.

MEGKÖNNYÍTI A VEZETÉST A SŰRŰ FORGALOMBAN
A forgalom ritmusának megfelelően képes akár teljesen megállítani a Qashqai-t, 
majd ha a forgalom elindult, újra elindul, és együtt halad vele.
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INTELLIGENS 
VÉSZFÉKEZÉSI ASSZISZTENS. 
A QASHQAI vigyáz Önre – 
és környezetére. A rendszer 
figyelmezteti Önt, ha valamilyen 
tárgy van az útjában, szükség 
esetén a sebességet is segít 
csökkenteni.

INTELLIGENS SÁVELHAGYÁS- 
JELZÉS ÉS MEGELŐZÉS 
Ez a rendszer vizuális 
jelzésekkel figyelmeztet, 
illetve finoman fékez, hogy 
segítsen visszakerülni a 
sávba, ha indexelés nélkül 
elkezdene kisodródni.

INTELLIGENS AUTOMATA FÉNYSZÓRÓK ADAPTÍV 
ELSŐFÉNYSZÓRÓ-RENDSZERREL (AFS) 
A QASHQAI letisztult fényszórói intelligens világítást 
biztosítanak az úton, automatikusan bekapcsolnak 
rossz fényviszonyok között - sötétedéskor, alagútban 
vagy mélygarázsban, és automatikusan kikapcsolnak, 
amikor az autó megáll. Az AFS vezérli a fényeloszlást 
a jobb éjszakai láthatóság érdekében. Kanyargós 
úton a világítási minta változtatásával ellensúlyozza 
a kanyarok hatását, útkereszteződéshez érve pedig 
megvilágítja az Ön által választott irányt - a jobb 
vagy bal oldalt.

A SEGÍTSÉG MINDIG KÉZNÉL VAN
KÖZBELÉP, AMIKOR 
SZÜKSÉGE VAN RÁ
A Nissan intelligens vezetéstámogató technológiái 
mindig készen állnak, hogy megóvhassák Önt a bajtól.
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LÁSSON TÖBBET A KÖRNYEZETÉBŐL
ÉRZÉKELI A MOZGÁST ÉS FIGYELMEZTET
A Nissan intelligens vezetéstámogató technológiái fejlett radartechnológia segítségével 
folyamatosan figyelemmel kísérik a jármű körüli tevékenységet, követik a forgalmat és 
segítenek a váratlan helyzetek kezelésében.

KÖZÚTI JELZÉSEK FELISMERÉSE
A rendszer felismeri a közúti 
jelzéseket, és menet közben 
folyamatosan tájékoztatja Önt az 
adott útszakaszon érvényes 
sebességkorlátozásról.

HOLTTÉR FIGYELŐ RENDSZER
Lásson jobban: a rendszer 
figyelmezteti Önt az autó mögött 
átlósan található holtterekben 
lévő járművekre.
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INTELLIGENS MOTORFÉK 
Ez a technológia növeli a motor fékerejét és 
csökkenti a terhelést kanyarodáskor illetve 
fékezéskor. Minimálisra csökkenti a lassítások 
gyakoriságát és a lassításhoz szükséges 
erőkifejtést, így a vezetés egyszerűbbé és 
kényelmesebbé válik.

VEZESSEN ÚGY, MINT EGY PROFI
LEGYEN MAGABIZTOS, 
URALJA AZ UTAT.
Agilis és dinamikus, finoman fut az úton, rugalmas és mégis biztonságos: 
a Nissan menetdinamikai rendszerének technológiáival a QASHQAI-t 
élvezet vezetni.

INTELLIGENS ÖSSZKERÉKMEGHAJTÁS 
Akár terepen halad, akár közúton közlekedik, 
a QASHQAI 4x4 technológiája maximális 
tapadást biztosít. A számítógéppel és 
érzékelőkkel felszerelt intelligens rendszer 
folyamatosan ellenőrzi a kerekek kipörgését, 
és azonnal szabályozza a nyomaték elosztását 
úgy, hogy a hajtóerő akár 50%-a a hátsó 
kerekekre jut.

INTELLIGENS MENETSZABÁLYOZÁS
Rossz úton is zökkenőmentesen 
A rendszer a bukkanókon enyhe 
fékezéssel akadályozza meg a 
karosszéria kilengését, így gondoskodik 
a kényelmes és zavartalan futásról.
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1,3 LITERES ÚJ BENZINES MOTOR. Elérhető 140 vagy 160 lóerős 
változatban. Új motorunkat úgy alakítottuk ki, hogy fokozza a vezetési 
élményt, miközben jobb energiahatékonyságot biztosít, így megfelel 
az új, szigorú európai szabványoknak.

VEZETÉS, KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜL
OPTIMALIZÁLJA KÉPESSÉGEIT
Uralja autóját még jobban, köszönhetően a Qashqai új, technológiailag fejlett 
motorválasztékának. A tervezést teljes mértékben a környezet tiszteletben tartása 
mellett végezték, így csökkennek az üzemeltetési költségek, miközben az autó 
még nagyobb teljesítményt és nyomatékot nyújt és finomabb választ, nagyobb 
gyorsulást és gyors, tiszta előzéseket biztosít.

*A fogyasztási és CO2-kibocsátási számokat az EU jogszabályainak megfelelően működő laboratóriumok adták ki, és a járművek közötti 
összehasonlításra szolgálnak. A számok adott esetben nem tükrözik a valós vezetési eredményeket. Az opcionális berendezések, a karbantartási 
állapot, a vezetési stílus és az időjárási feltételek befolyásolhatják a hivatalos eredményeket. A (*) jelöléssel ellátott járművek számértékeit az új 
WLTP tesztciklus szerint határozták meg és az ezzel egyenértékű NEDC-értékhez igazították az összehasonlítás kedvéért.

DÍZEL TELJESÍTMÉNY 
(LE)

MEGHAJTÁS ERŐÁTVITEL ÜZEMANYAG-FOGYASZTÁS 
(L/100KM)

KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁS 
(L/100KM)

VÁROSBAN ORSZÁGÚTON KOMBINÁLT VÁROSBAN ORSZÁGÚTON KOMBINÁLT

1.5 dCi 115 2WD Manuális 4,3 - 4,7* 3,5 - 3,9* 3,8 - 4,2* 110 - 124* 93 - 103* 102 - 110*

1.5 dCi 115 2WD Automata 4,5 - 4,5* 3,8 - 4,1* 4,0 - 4,2* 117 - 118* 99 - 108* 106 - 112*

1.7 dCi 150 2WD Manuális 5,3 - 5,7* 4,2 - 4,3* 4,7 - 4,8* 140 - 150* 111 - 114* 123 - 127*

1.7 dCi 150 4WD Manuális 6,1 - 6,3* 4,4 - 4,6* 5,1 - 5,2* 161 - 165* 117 - 121* 135 - 138*

1.7 dCi 150 4WD Automata 6,6 - 6,8* 4,9 - 5,3* 5,5 - 5,8* 173 - 180* 128 - 139* 145 - 154*

BENZINES TELJESÍTMÉNY 
(LE)

MEGHAJTÁS ERŐÁTVITEL ÜZEMANYAG-FOGYASZTÁS 
(L/100KM)

KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁS 
(L/100KM)

VÁROSBAN ORSZÁGÚTON KOMBINÁLT VÁROSBAN ORSZÁGÚTON KOMBINÁLT

1.3 DIG-T 140 2WD Manuális 6,6 - 7,0* 4,5 - 5.0* 5,3 - 5,7* 151 - 160* 103 - 113* 122 - 130*

1.3 DIG-T 160 2WD Manuális 6,6 - 7,0* 4,6 - 5.0* 5,3 - 5,7* 150 - 160* 104 - 113* 122 - 130*

1.3 DIG-T 160 2WD Automata 6,7 - 7,3* 4,6 - 4.9* 5,4 - 5,8* 153 - 166* 104 - 111* 123 - 131*
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ELEGANCE CSOMAG - TÖKÉLETESÍTSE VEZETÉSI ÉLMÉNYÉT
Szerelje fel a QASHQAI-t eleganciával és kifinomultsággal. Kezdje a tartozékok kiválasztását az autó elejét 
és hátulját díszítő stíluselemekkel. Ezután folytassa a fekete díszítőelemek használatát, az autó minden 
részénél. Tegye egyedivé autóját, szerelje fel a QASHQAI-t kétszínű könnyűfém keréktárcsákkal, megvilágított 
küszöbvédőkkel vagy üdvözlőfénnyel. Minden QASHQAI a vezetője egyedi stílusát tükrözi.

19"-os WIND króm 
keréktárcsa
gyémántcsiszolt, sötétszürke

19"-os ‘IBISCUS’ 
keréktárcsa, fényes fekete

Hátsó fekete díszcsík
Gyöngyházfehér színben 
is elérhető

Króm 
tükörburkolatok

Króm 
tükörburkolatok

ELEGANCE CSOMAG
Krómozott díszléc a hátsó 
lökhárítóra
Fekete színben is elérhető

ELEGANCE CSOMAG
Krómozott díszléc az első 
lökhárítóra
Fekete színben is elérhető

CROSSOVER CSOMAG
Ezüst színű első díszítőelem
Fekete színben is elérhető

CROSSOVER CSOMAG
Ezüst színű hátsó díszítőelem 
Fekete színben is elérhető

Gyermekülés Oldalsó fellépő19"-os kétszínű, fekete-fehérTeljes körű csomagtartó-védelem Megvilágított oldalsó díszítőcső Fekete gumiszőnyeg, velúr szőnyegek, 
luxuskivitelű textilszőnyegek

CROSSOVER CSOMAG - MUTASSA MEG SAJÁT STÍLUSÁT!
Az igazi stílushoz elengedhetetlen a tartalom. Tegye különlegessé a QASHQAI-t első és hátsó 

díszítőelemekkel, 19"-os könnyűfém keréktárcsákkal, és szerelje fel autóját praktikus tartozékokkal, 
akár egy masszív gyermekasztallal is. 
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D

B
A

C

MÉRETEKKERÉKTÁRCSÁK

16"-OS ACÉL 17"-OS KÖNNYŰFÉM 18" -OS KÖNNYŰFÉM

19" -OS KÖNNYŰFÉM 19" -OS KÖNNYŰFÉM

SZÍNEK

ÉLÉNK KÉK - M - RCA (*) GESZTENYEBARNA - M - CAN GYÖNGYHÁZ FEHÉR - M - QAB (*) FEHÉR - S - 326

EZÜST - M - KY0 ÚJ SZÜRKE - M - KAD (*) ÉJLILA - M - GAB FEKETE - M - Z11 (*)

INDIGÓ KÉK - M - RBN ÉRZÉKI VÖRÖS - M - NAJ(*) PIROS - S - Z10

A: Tengelytáv: 2646 mm
B: Teljes hosszúság: 4394 mm

C: Teljes szélesség: 1806 mm

D: Teljes magasság: 1590 mm

* A Sport csomag a Tekna+ 
esetén alapfelszereltség, 
opcionális a Tekna és az 
N-Connecta esetén

PRÉMIUM FEKETE NAPPABŐR* ÜLÉSEK 3D 
PÁRNÁZÁSSAL

PRÉMIUM SZILVA NAPPABŐR* ÜLÉSEK 3D 
PÁRNÁZÁSSAL

TEKNA + VÁLASZTHATÓ:

FEKETE BŐRBETÉTES MONOFORM 
KIALAKÍTÁSÚ ÜLÉSEK

PRÉMIUM FEKETE NAPPABŐR* ÜLÉSEK 3D 
PÁRNÁZÁSSAL

PRÉMIUM SZILVA NAPPABŐR* ÜLÉSEK 3D 
PÁRNÁZÁSSAL

TEKNA VÁLASZTHATÓ VÁLASZTHATÓ:

GRAFIT SZÖVET MONOFORM KIALAKÍTÁSÚ 
ÜLÉSEK

N-CONNECTA

FEKETE SZÖVET FEKETE SZÖVET

VISIA ACENTA

KÁRPITOK

*Az általános iparági gyakorlatnak megfelelően, a bőrülések egyes részei műbőrből készülhetnek. Ezen 
anyag használatával az ülés tartósságának a növelése a cél, mivel az alkalmazott műbőr ellenállóbb a 
karcolódással szemben, könnyebben tisztítható és nem ráncosodik az idő múlásával.
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A NISSANNÁL,
A MINŐSÉGRE 
ÖSSZPONTOSÍTUNK,

TELJES FOLYAMAT
A kezdetektől fogva minőségi munkát végzünk. Minden autót 

aprólékosan tervezünk meg, hogy minél kényelmesebbek és 
tartósabbak legyenek az innovatív formatervezés, az intelligens 

technológia és az Ön által ihletett gondos részletek által.

BIZTONSÁG
Intelligens vezetési rendszereinkkel együtt azon dolgozunk, hogy 

folyamatosan vigyázzunk Önre és környezetére, segítsünk elkerülni 
minden balesetet, hogy napról napra, magabiztosabb vezetési élményt 

nyújthassunk. Az Intelligens 360 Fokos Parkolókamera 4 kamera 
képéből állít össze virtuális felülnézeti képet az autó környezetéről. 

Ez csak egy részlet, az általunk nyújtott biztonságból.

RENDKÍVÜLI MEGBÍZHATÓSÁG
A legtöbbet hozzuk ki az autóinkból, hogy garantáljuk mindennapi 

teljesítményüket és megbízhatóságukat. Több millió kilométert teszünk 
meg a gyártás előtti teszteken, naponta több ezerszer nyitjuk ki és zárjuk 

be az ajtókat és a motorháztetőket, valamint Japánból származó valódi 
vulkanikus hamuval vizsgáljuk az ablakok ellenállóságát.

AMIT TAPASZTALAT ÚTJÁN 
SAJÁTÍTUNK EL.

A Nissannál minden cselekedetünk középpontjában a vevő áll. Minden 
tevékenységünk és döntéshozatalunk során a legnagyobb gondossággal 

és precizitással járunk el, mindig szem előtt tartva a kiváló minőséget, 
hiszen az végeredményben Önt szolgálja. Az elképzeléstől az autó 

összeszereléséig, a teszteléstől az átláthatóságig, az ügyfélszolgálattól 
az elkötelezettségig - minden apró részlet a minőséget tükrözi.
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Kövesse a Nissan QASHQAI-t a következő oldalakon:

A képek illusztrációk. A feltüntetett adatok kizárólag tájékozató jellegűek, nem minősülnek szerződéses ajánlattételnek. 

Mindent megtettünk azért, hogy e kiadvány a legaktuálisabb adatokat tartalmazza a nyomdába adásakor (2020 január). 
A prospektusban szakmai rendezvényeken kiállított prototípusokat mutatunk be. A vállalat folyamatos termékfejlesztési elve alapján 
a Nissan Europe fenntartja a jogot arra, hogy a jelen kiadványban ismertetett specifikációkat és bemutatott járműveket bármikor 
megváltoztassa. Az esetleges változtatásról a Nissan márkakereskedőket a lehető leghamarabb tájékoztatjuk. Ha a legfrissebb 
információkra van szüksége, forduljon a legközelebbi Nissan márkakereskedőhöz. Az alkalmazott nyomdai eljárás korlátai miatt 
előfordulhat, hogy a jelen brosúrában bemutatott színek néhány árnyalattal eltérnek a fényezés és a belső kárpitok valódi színétől. 
Minden jog fenntartva. A brosúra teljes vagy részleges sokszorosítása a Nissan Europe írásos hozzájárulása nélkül tilos.

Ez a kiadvány klórmentes papírból készült – MY19 QASHQAI brochure 01/2020 – Nyomtatási hely: EU. 
Tervezte a DESIGNORY, Franciaország és készítette az eg+ worldwide, Franciaország – Tel.: +33 1 49 09 25 35

Az Intelligent Mobility határozza meg mindennapjainkat. A Nissannál arra 
használjuk fel a technológiákat, hogy autóink többet nyújtsanak egy egyszerű 
szállítóeszköznél. Ezek segítségével magabiztosabb, összekapcsoltabb és 
izgalmasabb lehet az utazás. Akár már a nagyon közeli jövőben megvalósulhatnak 
az olyan megoldások, mint, hogy az autók átveszik tőlünk a vezetés feladatát. 
Ez a jövő már testet öltött abban a Nissanban, amit ma vezethet.

Látogassa meg honlapunkat: https://www.nissan.hu/jarmuvek/uj/qashqai.html

Márkakereskedés bélyegzője:
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