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През 2007 г. Qashqai изобрети кросоувъра. 
Хората в цял свят бяха запленени от съчетанието, 
обединило компактност на хечбек и практичност 
на SUV. Tози автомобил установи нова тенденция, 
защото кросоувърите бързо станаха любими в 
цял свят.

А сега посрещнете изцяло новия Nissan Qashqai. 
По-дързък и още по-добре оборудван, новият 
Qashqai е също по-безопасен благодарение на 
новите технологии* за безопасност и системите* 
в помощ на водача, насочени към максимална 
сигурност за всички.

Където и да ви отведе животът, защо да не 
пристигнете със стил?

QASHQAI 
преминава на 
следващо ниво
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Qashqai внася нова визия за дизайна на кросоувъра с атлетични пропорции, 
жизнена палитра, включваща двуцветни комбинации*, ярки LED светлини*, 
алуминиеви рейки на покрива* и впечатляващи 20-цолови алуминиеви джанти*.

Нова форма на изразяване

A B C D E

LED 
светлини*

LED задни 
светлини*

Гравиран 
надпис 

Qashqai*

Двуцветен 
покрив*

20" ляти 
джанти*
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15W безжично зарядно* Подобрена ергономичност на волана
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Всичко в интериора на новия Qashqai изглежда съвременно. Модерно. 
Усъвършенствано. Пространството ви обгръща с модерен облик и 
първокласни материали. Ергономичният дизайн на волана, контролните 
бутони и конзолата допринасят за пълен комфорт при шофиране, докато 
подобрената видимост на екрана и перфектната технологична 
интеграция ви правят уверени, внимателни и готови за шофиране.

Изследване на финеса
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Основен екран

ПОДОБРЕНА ВИДИМОСТ

Асистенти за водача

Навигация

Оценете яснотата на 12,3-инчовия напълно дигитален панел, 10,8-инчовия Head-up дисплей на 
предното стъкло и 9-инчовия дисплей на HD NissanConnect** с разширени услуги за свъзаност. Трите 
големи екрана работят заедно в перфектна синхронизация за по-безопасно, по-ясно 
и по-оптимизирано изживяване зад волана...

10,8-ИНЧОВ HEAD-UP ДИСПЛЕЙ НА ЧЕЛНОТО СТЪКЛО*. Когато важната информация е налична без да 
откъсвате поглед от пътя, това голямо, прожектирано без изкривяване изображение прави шофирането 
по-безопасно и по-удобно.

12,3-ИНЧОВ НАПЪЛНО ДИГИТАЛЕН ПАНЕЛ*. Дисплей с висока резолюция с големи възможности за 
конфигуриране според настроението или нуждите на водача; подобрена безопасност с цялата 
информация, изведена на едно място. Превключвате между традиционните кръгли уреди или подобрен 
изглед с по-голям централен дисплей.

Функционалността никога не е била по-привлекателна

Отпечатване   |   Затваряне

Страница 1    |    Страница 2    |    Страница 3

Външен дизайн    |    Вътрешен дизайн    |    Вътрешно пространство    |    Безопасност    |    Технологии 1    |    Работа    |    Технологии 2    |    Аксесоари



*������� ������� � ���������	 �	 �
����	�, ��	� �	�����	�� ���������
 ��� ���� 
��	� �������	
��� ���������
 (��
�� �������	
��� ��������
).

Селектор за режима на масаж

ЦЕНТРАЛНА ВЪЗДУШНА ВЪЗГЛАВНИЦА

Отпуснете се в ергономично проек тираните седалки 
с оптимизирана лумбална опора. Насладете се на първокласните 
материали, широко използваните качествени покрития и 
седалките с функция масаж* за водача и пътника отпред. Присъства 
дори нова централна въздушна възглавница, за да ви осигури още 
повече безопасност. Новият Qashqai не  е  просто подобрение. 
Той е откровение.

Вашето лично пространство 
никога не е било по-лично
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Новият Qashqai съчетава просторен интериор с компактен, 
подходящ за града екстериор за лесна маневреност. Пътниците 
седят удобно в по-голям салон с пространство сред най-добрите 
в своя сегмент, лесен достъп и по-лесно монтиране на детска 
седалка благодарение на 85-градусовото отваряне на задната 
врата плюс внимателно обмислени дребни детайли като два USB 
порта* за пътниците отзад. Добавете щедрия обем на багажника 
и е ясно: можете да заведете семейството или приятелите си до 
всяка дестинация в комфорт и подобрен простор.

Пространство за всеки. И още

+20 ММ РАЗСТОЯНИЕ ЗА 
КОЛЕНЕТЕ ОТЗАД

В СРАВНЕНИЕ С ПРЕДИШНОТО 
ПОКОЛЕНИЕ

+28 ММ ПРОСТРАНСТВО 
ЗА РАМЕНЕТЕ

В СРАВНЕНИЕ С ПРЕДИШНОТО 
ПОКОЛЕНИЕ
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Безконтактно отваряне вратата на багажника

504 Л ОБЕМ 
НА БАГАЖНИКА

1593 Л СЪС СГЪНАТИ 
ЗАДНИ СЕДАЛКИ

Обем от 1593 литра означава, че новият Qashqai е готов 
да пренесе всичко, от което се нуждаете. Две плоскости 
(и двете с една напълно и лесно почистваща се страна) 
предлагат 16 конфигурации за организация на багажника за 
максимална гъвкавост независимо от товара. Интелигентни 
функции като безконтактно отваряне на вратата на 
багажника* и широко отварящите се задни врати улесняват 
товаренето и разтоварването, за да извлечете максималното 
от ценното си време.

Неочаквано голямо 
пространство за багаж
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ИНТЕЛИГЕНТНИЯТ КРУИЗ КОНТРОЛ спазва вашата 
дистанция. Той измерва разстоянието спрямо 
автомобила отпред, контролира ускоряването 
и намаляването на скоростта, за да поддържа 
автоматично подходяща дистанция в рамките на 
зададената скорост.

ИНТЕЛИГЕНТНОТО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ЧЕЛЕН 
СБЛЪСЪК следи до две превозни средства напред. 
Когато системата открие внезапно намаляване на 
скоростта отпред, тя излъчва звуково и визуално 
предупреждение с цел намаляване на скоростта.

АВТОМАТИЧНОТО СПИРАНЕ ПРИ МАНЕВРИРАНЕ НАЗАД 
ви помага да се движите уверено на заден ход. Ако 
бъде открит неподвижен обект зад автомобила, 
системата автоматично прилага спирачно усилие, за 
да помогне за избягване на сблъсъка.

АСИСТЕНТ ЗА ПРИДЪРЖАНЕ В ЛЕНТАТА е пълен набор 
от технологии, които ви помагат да избегнете неволно 
излизане от лентата. Системата ви придържа в средата 
на лентата или чрез въздействие върху кормилното 
управление, или чрез прилагане на спирачно усилие в 
случай на необходимост.

ИНТЕЛИГЕНТЕН СПИРАЧЕН АСИСТЕНТ следи околността 
пред автомобила за превозни средства и пешеходци, 
спомагайки за избягване или намаляване на щетите, 
причинени от сблъсъци.

Всеки нов Qashqai е оборудван с модерни технологии за 
безопасност, предназначени да следят пътя, да предпазват 
всички и да носят допълнително спокойствие.

Безопасност
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Новият Qashqai е първият Nissan в Европа с технологията 
Адаптивни дълги светлини*. Тя разделя дългите светлини на 
12  индивидуални сегмента и автоматично изключва онези 
от тях, които биха могли да заслепят водачите на насрещни 
превозни средства. Максимална видимост за вас, максимална 
безопасност за тези около вас.

Светлина за безопасност
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Ако мразите да паркирате, ще се влюбите в новия Qashqai. Системата Around 
view monitor* състояща се от 4 камери с висока резолюция ви дава 360-градусов 
дигитален поглед върху автомобила, с избираем фокус отпред, отзад или от 
страната на бордюра, за да ви помогне да паркирате уверено и контролирано.

Тясно място? Няма проблем

Задната камера вижда 
какво има точно зад вас. 

Дясната камера 
превключва, 

за да покаже бордюра.

Околният изглед 
предоставя виртуално 

360-градусово 
изображение поглед,
докато маневрирате.

Предната камера 
предоставя комбиниран 

преден и околен 
изглед за перфектно 

паркиране.
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Изцяло новият Nissan Qashqai включва най-
новата версия на ProPilot*, осигуряваща 
комфортно, спокойно шофиране по главни 
пътища. Новият софтуер спомага за плавно 
шофиране и ви придържа безопасно в лентата, 
спазвайки идеална дистанция спрямо 
превозното средство отпред, независимо от 
наклона на пътя. Функцията NAVI-Link се 
свързва с навигационната система TOMTOM на 
Qashqai, за да предвиж да промените в 
ограниченията на скорост та ,  завоите , 
отбивките и още много други, регулирайки 
скоростта плавно и внимателно, за да държите 
нещата под контрол. Тя може дори да извърши 
аварийно спиране и стартиране и спиране в 
трафика, като помага на вас и вашите пътници 
да останете в безопасност и комфорт дори при 
трудни условия на шофиране.

ProPILOT с NAVI-Link
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Оптимизацията на конструкцията и на двигателя са ключова част от 
разработването на новия Qashqai, за да осигурят отлична динамика на 
задвижване, както и горивна ефективност. Новата платформа предоставя 
усъвършенствани бързи реакции и комфорт. По-твърдата конструкция предлага 
подобрена динамика на задвижване и сигурност, докато широкото използване 
на алуминиеви панели в каросерията намалява разхода на гориво.

По-интелигентен вътре

АЛУМИНИЕВИ ПАНЕЛИ НА ВРАТИТЕ И 
ПРЕДНИЯ КАПАК 
По-леките алуминиеви панели във вратите 
и предния капак спомагат за намаляване 
на масата и емисиите на CO2.

Освен с подобрено стандартно 
окачване, новият Qashqai се 
предлага и с многораменно окачване 
за още повече комфорт и по-спортно 
и пъргаво шофиране.
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Ефективност без компромис

*'���
��	� �������������	 stop/start ��� ���������
 �� ������		� 
 ������� ���� �� 
�
����	
 � ��	���	���� 	��������� 

**%	��� �	 �	��������	 �	����� 
�����	
 �� CO2 � ���������	 �	 ������	�. 

***+��� �� �
���� � ��	���	���� 	���������

Новият мек хибриден двигател HR13 предлага подобрена икономия на 
гориво и намалени емисии на CO2, без да се губи удоволствието от 
шофирането. Системата съдържа литиево-йонна батерия, която 
съхранява енергията, възстановена при спиране. Тази запазена енергия 
захранва електрическите системи на автомобила вместо двигателя при 
ниски скорости (под 18 км/ч)* или при спиране, намалявайки времето за 
работа на двигателя.

MT 2WD 
МЕК ХИБРИД 

138 К.С./156 К.С.

XTRONIC 2WD/4WD 
МЕК ХИБРИД

156 К.С.

Работен обем 1,3 л с 12V мек хибрид 1,3 л с 12V мек хибрид

Мощност kW при об/мин 103 при 5500 / 116 при 5500 116 при 5500

Въртящ момент Nm при 
об/мин

240 между 1650-4000 /  
260 между 1800-4000 270 между 1800-3750

Горивна система DIG DIG

Трансмисия 6 степенна механична Автоматична

Eмисионна регулация Euro6dfull Euro6dfull

CO2 емисии г/км** 143-146 / 143-147 142-147 / 155-160

������� ��
� 2022 �. �� ������� ���
��***, 	
!�������	� e-POWER �������� 

�
�	�������	
� �� ��������
 �� ���
��	�, ��
�������� �
������� �����
��
 
� �
�#���� ���
��
 �� 
�
�	���
��� ��	������ - �
� �������
��
 �� ����
�� 
��� ���	
��
��� �� �������
 �� ������� �	�����. �� ������� �	 	����������	
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Сканирайте кода, за да 
свалите приложението 
NissanConnect Services 
и да го свържете с вашия 
нов Nissan.

Безпроблемна свързаност с вашия свят
* 9-инчовият HD сензорен екран е наличен само с N-Connecta 
и по-високи нива на оборудване

**Свързването на мобилен телефон за използване на NissanConnect 
трябва да става само когато автомобилът е паркиран безопасно. 
Използването на системата винаги трябва да бъде в съответствие 
с правилника за движение. Водачите трябва да използват системата 
само когато е безопасно да го направят. Потребителите трябва да са 
наясно с възможността технологията за свободни ръце да отклони 
вниманието от пътя, което би могло да повлияе на пълния контрол 
върху превозното средство.

Новият, 9-инчов HD сензорен екран* в Nissan Qashqai е вашият портал  към 
NissanConnect: чрез интуитивна навигация, модерни технологии и др. Нашето 
приложение за смартфон предлага все по-голям набор от услуги, включително 
изпращане на планове за пътуване до вашия нов Nissan Qashqai.

В опасност? Функцията 
Помощ при повреда ви 
свързва с пътна помощ, 
когато имате нужда от нея, 
докато Статус на автомо-
била ви информира за със-
тоянието на вашия авто-
мобил.

Безопасност 
и състояние 
на автомобила Стигнете до мястото, къде-

то трябва да отидете, с 
Навигация от врата до 
врата, като изпратите 
желан маршрут директно 
от смартфона до вашата 
навигационна система. 
С История и анализ на 
шофирането проверете 
разстоянието, което сте 
изминали, броя пътувания, 
които сте направили, и др. 
в приложението Nissan-
Connect Services

Навигация и 
шофиране Свържете вашето Android 

или iOS устройство за без-
проблемна свързаност, 
включително и гласово 
управление**. Осъществя-
вайте достъп до любимата 
си музика, съобщения и 
други приложения, за да 
бъдете информирани и да 
се забавлявате, докато 
шофирате.

Свързаност

Достъп до дистанционни 
услуги, включително дис-
танционно заключване/ 
отключване на вратите, 
дистанционна активация 
на клаксон/светлини и 
търсене на автомобила 
от приложението Nissan- 
Connect Services. Ако се 
нуждаете от помощ, Nissan 
Assistance е само на един 
клик.

Удобство и комфорт
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D

H

F

J

E

I

G

K

ЕКСТЕРИОР 
ELEGANCE PACK ХРОМ
A: Предна лайстна – KE6106U0CR
B: Странични лайстни – KE7606U0CR
C: Задна лайстна - KE7916U0CR

ПАКЕТ ЗА ТЕГЛЕНЕ
D: Теглич - демонтируем - KE5006U510

Капацитет на теглене макс. 1800kg
E: Куплунг 13 пина - KE5056U012

Куплунг 7 пина - KE5056U002

ПАКЕТ ЗАЩИТА
F: Луксозни текстилни стелки - KE7456UN0A
G: Двулицева постелка за багажник – KE9656U0S0

ПАКЕТ EXPLORER
H: Багажник със система Easyfix – KE7306U510

Напречни рейки със система Easyfix – KE7326U510*

I:  Багажник за колело - KB73880010
Кутия за багаж - Quick fix

Малка - KE734380BK
Средна - KE734480BK
Голяма - KE734630BK

Багажник за ски - 2 до 6 чифта
2 чифта - KS73850001
4 чифта - KS73850002
6 чифта - KE73899996

КОМПЛЕКТ ЗА БАГАЖНИК
J: Преграда за багажника – KE9646U510
K: Защитна лайстна за багажника – KE9676U000

*+��� �� �
���� � �
��� �� �������.
A: ПРЕДНА ЛАЙСТНА

B: СТРАНИЧНИ 
ЛАСТНИ

C: ЗАДНА ЛАЙСТНА

Аксесоарите на Nissan ви помагат да персонализирате 
и оформите New Qashqai и да го направите още 
по-удобен. Персонализирайте новия си Qashqai с 
хромирания пакет Exterior Elegance, защитете 
багажника си от замърсяване или добавете теглич, 
за да отидете на вълнуващо семейно приключение. 
И ако трябва да носите велосипеди, ски, сноуборд 
или просто още неща, нашите кутии и други багажници 
са специално проектирани да отговарят на мотото 
интелигентно, безопасно и трайно.

Направете всяко пътуване 
по-ярко, интелигентно и лесно

Направете го още 
по-добър във всяко 
отношение
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A

B

C

D

РАЗМЕРИ

A:  Дължина: 4,425M

B:  Междуосие: 2,665M

C:  Широчина: 1,835M

D: Височина: 1,625M

ТАПИЦЕРИИ

ДЖАНТИ

TEKNA 
19" алуминиеви

N-CONNECTA 
18" алуминиеви

ACENTA/ACENTA PLUS 
17" алуминиеви

VISIA
17" стоманени

TEKNA+ 
20" алуминиеви

VISIA - ACENTA
Текстил D

N-CONNECTA
Текстил C

TEKNA
Синтетична кожа и 

текстил

ОПЦИЯ TEKNA
Светло сива синтетична 

кожа и текстил

TEKNA+
Премиум кожа

ЦВЕТОВЕ

11 ЦВЯТА НА КАРОСЕРИЯТА P: Перлен - M: Металик - S: Пастелен

Сив -M- KADЧерен -M- Z11Керамично сив -P- KBY

Сребърен -M- KY0 Мастилено син -M- RBN Бордо -M- NBQ Червен -S- Z10

Бял -S- 326

Оранжев -M- NBV

Светло син -P- RCFБял перлен -P- QAB

Двуцветен: Керамично 
сив с черен покрив

Двуцветен: Перлено бял 
с черен покрив

Двуцветен: Светло син с 
черен покрив

5 ДВУЦВЕТНИ КОМБИНАЦИИ

Двуцветен: Оранжев с 
черен покрив

Двуцветен: Черен със 
сив покрив
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Той е на първо място във всичко, което правим, в 
лабораторията и дизайнерското студио, фабриката 
и нашите представителства, както и в отношенията ни 
с вас. Опитваме, опитваме отново и отново. Защото всичко, 
което правим, се усвоява чрез опит.
Наричаме го качеството на Nissan.

На фокус е
качеството 

В NISSAN

360° процес
Ние изграждаме качество от самото начало, като щателно замисляме 
всеки автомобил, за да го направим по-удобен и по-траен чрез 
иновативен дизайн, интелигентни технологии и обмислени детайли, 
вдъхновени от вас.

Безопасност
Ние работим с нашите интелигентни системи за шофиране, за да се 
грижим постоянно за вас и да ви помагаме да избегнете всякакви 
злополуки за по-смело и по-уверено шофиране ден след ден. Нашият 
Around View Monitor използва 4 камери, за да ви осигури виртуален 
поглед на колата ви и околността.

Изкючителна надеждност
Ние тестваме нашите автомобили до краен предел, за да гарантираме 
ежедневните им характеристики и надеждност. Пътуваме милиони 
километри в предварителни производствени тестове, отваряме и 
затваряме врати и капаци хиляди пъти на ден и използваме истински 
вулканичен прах от Япония, за да тестваме устойчивостта на 
прозорците им.
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NISSAN QASHQAI 
СЕ ПРЕДЛАГА:

5-години обща гаранция, включваща 
гаранция от производителя от 
3 години/100 000 км (което събитие 
настъпи първо) плюс 2 години или 
до 150 000 км (което от двете 
събития настъпи първо) удължена 
w предоставена от производителя

Годишен или 20,000 км сервизен 
интервал за бензиновите двигатели

ВСИЧКО, КОЕТО NISSAN ПРАВИ 
Е ВДЪХНОВЕНО ОТ ВАС

Вие разпалвате въображението ни. Вие 
провокирате нашата изобретателност. Вие 
ни вдъхновявате да променяме правилата 
и да създаваме иновации. В Nissan, 
иновативността не касае само допълнения 
или доразвиване на идеи, а за преминаване 
отвъд обичайното и промяна на статуквото. 
Става въпрос за взимане на неочаквани 
решения, за да отговорим на вашите най-
смели и най-прагматични желания. Ние 
проектираме автомобили, аксесоари и 
услуги, които предизвикват въображението 
ви, правейки практичното вълнуващо, а 
вдъхновението на практика засилва 
удоволствието от шофирането на Nissan 
всеки ден.
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Интелигентната мобилност е основен приоритет в бъдещото ни развитие.Използваме нови 

технологии, за да трансформираме автомобила от обикновено превозно средство в 

партньор. Заедно пътуването е по-уверено, свързано и вълнуващо. Без значение 

дали става въпрос за автомобили, които поемат задълженията ви по време на шофиране 

или за магистрали, които зареждат електромобила ви по време на пътуване, всичко 

това е въпрос на кратко бъдеще. И това е бъдеще, което вече се оформя в автомобилите 

Nissan, които управлявате днес.

Направено е всичко възможно, съдържанието на настоящото издание да бъде актуално и точно към датата на отпечатването 
(Юни 2021 год.). Настоящата брошура е изготвена на базата на прототипа на автомобила, който е показан на автомобилните 
изложения. В съответствие с политиката на Nissan за непрекъснато усъвършенстване на своите продукти, Nissan Европа си 
запазва правото да прави промени в характеристиките на автомобилите и нивата на оборудване, които са описани и представени 
в настоящата публикация. Търговските представители на Nissan ще бъдат информирани за всички внесени изменения във 
възможно най-кратки срокове. Моля, свържете се с най-близкия до вас оторизиран търговски представител на Nissan, за да 
получите актуална информация. Поради ограничените възможности на полиграфическата техника, показаните в настоящата 
брошура цветове могат да се различават незначително от действителните цветове на боята на каросерията и използваните 
облицовъчни материали. Всички права запазени. Забранява се възпроизвеждането на цялата брошура или части от нея без 
писменото съгласие на Nissan Европа.
Тази брошура е отпечатана на екологично чиста хартия – MY21 QASHQAI brochure 06 2021 – Отпечатано в ЕС. 
Създадено от DESIGNORY, Франция и произведено от eg+ worldwide, Франция – тел.: +33 1 49 09 25 35.
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