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Уникално 
електрифицирано 
изживяване, без 
необходимост от 
зареждане в контакт. 
Nissan QASHQAI с 
технология e-POWER
През 2007, Qashqai създава кросоувъра. Хората 
по целия свят се влюбват в хармонията между 
компактните размери на хечбек и практичността 
на SUV. Запознайте се с изцяло новия Nissan 
Qashqai. По-умен, по-безопасен, по-ярък и сега 
с две вълнуващи задвижвания.

e-POWER ТЕХНОЛОГИЯ

Оборудван за първи път с технологията 
е-POWER на Nissan, Qashqai предлага уникално, 
електрифицирано изживяване, без необходимост 
от зареждане в контакт. Той се отличава с 
по-тихо, по-пъргаво и по-ефективно шофиране 
в града от традиционните хибриди.

МЕКА ХИБРИДНА ТЕХНОЛОГИЯ

С модерния си бензинов двигател, Qashqai 
позволява намаляване на CO2 емисиите без това 
да е за сметка на удоволствието от шофирането. 
Предлага се във варианти с две и четири 
задвижващи колела. Това задвижване използва 
литиево-йонна батерия, която се зарежда, 
докато автомобила се движи.
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Нова форма на изразяване
Qashqai внася нова визия в кросоувър дизайна с 
мускулести пропорции, свежи цветове, V-образна 
решетка, ярки LED светлини, внушителни 20 цолови 
алуминиеви джанти и двуцветни комбинации.

V-образна решетка (за e-POWER)* Задни LED светлини*

Двуцветна цветова комбинация*20" полирани алуминиеви джанти*

*�	�
��������� ������ 	� ���	�	 �� 	�	�������. !���	��	 � �� � ���������	 ��� �� � 	
�� 
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Насладете се на вълнуващо 
електрифицирано изживяване без 
необходимост от зареждане в контакт 
с QASHQAI e-POWER
Не е необходимо да включвате в контакта, за да продължите да се 
движите. Уникалната технология e-POWER на Nissan осигурява отзивчива, 
тиха работа от електродвигател захранван с батерия, която се 
презарежда от икономичен бензинов двигател. Колелата се задвижват 
само от електродвигателя, без зареждане в контакт. Получавате 
цялото усещане за електрическо задвижване с удобството от бензинов 
двигател, с по-добра икономия на гориво и по-ниски вредни емисии*.

УЛЕСНЕНО ЕЛЕКТРИЧЕСКО ШОФИРАНЕ С e-PEDAL STEP
Изпробвайте по-интуитивен начин за шофиране. e-Pedal Step е 
уникална технология за Nissan и ви дава възможност да ускорявате и 
намалявате ефективно само с педала на газта при скорости над 
10 км/ч. За по-рязко спиране и пълно спиране можете да използвате 
педала на спирачката. 

*��������� ����� Nissan Qashqai e-Power � Nissan Qashqai Mild Hybrid 158hp XTronic.
**Nissan Qashqai e-Power 188 �.�., ������: ����	� �� �	���	 (l/100 km): ����	 ���	�������: 5,1; �����	 
���	�������: 4,3; ���	�	 ���	�������: 4,6; ���������	 ���	�������: 6,5; �	��������: 5,3; CO2 ������ 
�	��������� (g/km): 122-125. "��	�	����� � �	�	�	����� �
	��� #��	
�$����� ��������� ���� 
��
	������ �� 
	-����������� ����	�� ����� WLTP. ��	$�	��� 
	 NEDC �� �� 
�������� �� 
�	�� 
���	��	 �������	.

190к.с.
Моментална 
мощност
и ускорение

До До

33%* 17%*
по-нисък
разход на 
гориво
в града**

по-нисък
комбиниран 
разход на 
гориво**

HYBRID

Колелата се задвижват 
от бензинов двигател и 

електродвигател

ТРАНСМИСИЯ ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛ

ДВГ ГЕНЕРАТОР БАТЕРИЯ ЕЛЕКТРО-
ДВИГАТЕЛ ИНВЕРТОР

ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛ

E-POWER

Колелата се задвижват 
само от електродвигател

100% EV

Колелата се задвижват 
само от електродвигател
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Изискан дизайн и съблазнителна функционалност
Всичко в интериора на Nissan Qashqai се усеща усъвършенствано и първокласно. От 
волана до централната конзола всичко е ергономично проектирано за пълен комфорт 
при шофиране. Подобрената видимост на екрана и безпроблемната технологична 
интеграция ви помагат да останете бдителни и фокусирани при всяко шофиране. 

Оценете яснотата на 10,8-инчовия Head-up дисплей* на челното стъкло, 12,3-инчовото 
дигитално табло* и 12,3-инчовия дисплей с висока резолюция на навигационната 
система* с разширени услуги NissanConnect. Трите големи екрана работят заедно в 
перфектен синхрон за по-безопасно, по-ясно и по-оптимизирано шофиране.

Бързо (15W) безжично зарядно* e-POWER превключвател*

��	������� �
	��� ��������� �� ��������� Qi � 	
��������� �� ����	$����, ������������� 
	 Qi.**

*������� ������� � �������	�� 	� �������, ���������� ��� ���	 ���	 	
�� (����� �	
��������	 ��
������).
**%� ����	$����, �	��	 �� �� ������������� �� QI, 
�	���	������	���� �� �������	�	 ��������� �	�� �� ���� 	���������.
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Вашето персонално пространство 
никога не е било по-лично
Отпуснете се в ергономичните седалки и почувствайте комфорта 
дори при най-дългите пътувания с оптимизираната лумбална 
опора. Денят беше ли дълъг? Активирайте масажиращите 
седалки* на Qashqai, за водача и предния пътник и почувствайте 
как стресът изчезва. С добавянето на качествени материали и 
покрития навсякъде и подобрената безопасност, благодарение 
на новата централна въздушна възглавница, има още повече 
финес и спокойствие за цялото семейство.

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

ЦЕНТРАЛНА ВЪЗДУШНА 
ВЪЗГЛАВНИЦА

Пространство за всеки. И още
Nissan Qashqai съчетава просторен интериор и голям багажник с 
компактна и удобна за града външност с лесна маневреност. Пътниците 
седят комфортно в по-големия интериор с място сред най-добрите в своя 
сегмент. Достъпът е лесен благодарение на отварянето на задните врати 
до 85°. Обмислените детайли като двата USB порта* за пътниците отзад 
например, също допринасят за отличния комфорт.
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*������� ������ � �������	�� 	� �������, ���	 �������� ��� ���	 ���	 	
�� 
(����� �	
��������	 ��
������).

Безконтактно отваряне на вратата на багажника

504Л БАГАЖНО 
ПРОСТРАНСТВО

1593Л СЪС СГЪНАТИ 
СЕДАЛКИ

Изненадващо голямо товарно 
пространство
До 1593 л пространство означава, че Nissan Qashqai е готов да 
носи всичко, от което се нуждаете. Двете подвижни плоскости 
(с по една лесна за почистване страна) предлагат 
16 конфигурации на багажника за максимална гъвкавост, 
независимо от вашия товар. Интелигентни функции като 
безконтактното отваряне на вратата на багажника* и широко 
отварящите се задни врати премахват трудностите, така че 
можете да се възползвате максимално от ценните си дни навън
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*�� ����� �� ��������� ���	 �� ��������� �� 
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�� ������� ���	�� � 
	���	�������. �������� �� ��	�	���� � ����� ���	�� 	���������. %� 
������ � ���	��, �������� � ����	�	����� �� Nissan, 
�	�, �������� �� � ��&� ����� �� Nissan.

Nissan Qashqai, със своя набор от технологии за активна 
и пасивна безопасност, постигна 5 звезди за безопасност 
на EuroNCAP.

ИНТЕЛИГЕНТЕН КРУИЗ КОНТРОЛ поддържа 
дистанцията ви. Той измерва разстоянието до 
превозното средство отпред, като контролира 
ускорението и забавянето, за да поддържа 
автоматично подходящо разстояние в рамките на 
зададената от вас скорост.

АСИСТЕНТ ЗА ЛЕНТАТА НА ДВИЖЕНИЕ. Пълен набор 
от технологии, които да ви помогнат да избегнете 
неволно напускане на лентата. Държат ви в средата 
на лентата чрез корекции на волана или чрез 
прилагане на спирачно усилие в случай на опасност.

ИНТЕЛИГЕНТНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ОПАСНОСТ 
ОТ СБЛЪСЪК следи до две превозни средства пред 
вас. Когато системата засече внезапно намаляване 
на скоростта отпред, тя ви издава звуково и 
визуално предупреждение да намалите.

ИНТЕЛИГЕНТЕН СПИРАЧЕН АСИСТЕНТ следи 
заобикалящата зона пред автомобила за превозни 
средства и пешеходци, като помага за избягване или 
намаляване на щетите, причинени от сблъсъци.

Безопасността като основен приоритет
Всеки Nissan Qashqai е оборудван с модерни технологии за безопасност*, за да 
наблюдават пътя, да пазят всички и да ви осигурят максимално спокойствие.

Осветете безопасността
Nissan Qashqai е първият автомобил Nissan в Европа с 
технологията Adaptive Driving Beam*. Тя разделя дългите 
светлини на 12 отделни сегмента, като автоматично 
изключва сегменти, които биха могли да заслепят 
насрещните водачи. Максимална видимост за вас, 
максимална безопасност за околните.
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*������� ������ � �������	�� 	� �������, ���	 �������� ��� ���	 ���	 	
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**ProPILOT �� 
������� �� 	��������� ���� 
���	��� �������� � ���	 �� ���	������� ����������. ProPILOT � ������&�������� ����	�	�� �� 
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	������ �� �	����, �	 �� �	�� �� 
���	������ ��������. ProPILOT � 
����������� ���	 �� ���������� (
�����, ��$�	 
	�	�� �� ��������� 
	� ���������). Navi-Link 
	������ ���
	������� �� 
���� �����, �	��	 �	�� �� �� 	����� � ������� ������ 
���� ����� 
�� ������� ���	��. 
'	�+	��� ����� �� ����� ������ 
���� ����� � �� �
���� ���	���� �� ��������. 7��	�	��	�� �� �	���� � �� 	����� ������, �� &	���� 
���	
���	 � �� ��
��� �	���	�� ��� 
���	��	�	 �������	 
	 ���	 �����. %� 
	��	��	���, �	�, 
�	������ ���	�	����	�	 �� �	���������.

�� ����� �� ��������� ���	 �� ��������� �� ��	����	 �� �	����. ��	� 	� �� �	�� �� �� ���	�� 
�� ������� ���	�� � 	���	�������. 
�������� �� ��	�	���� � ����� ���	�� 	���������. %� 
������ � ���	��, �������� � ����	�	����� �� Nissan, �	�, �������� �� � ��&� ����� �� Nissan

Предната камера осигурява 
комбиниран изглед отпред и 

отгоре за перфектно 
паркиране.

Цялостният изглед 
предоставя виртуален 

360° изглед от птичи 
поглед, докато 
маневрирате.

Кликнете на 
превключвателя, за да 

активирате 
страничната камера и 

да видите бордюра.

Задната камера ви 
показва какво има 

точно зад вас.

Тясно пространство? 
Няма проблем
Ако мразите паркирането, ще харесате Nissan Qashqai. Новият 
дигитален дисплей с висока разделителна способност Around 
View* ви дава 360° изглед на вашия автомобил, с избираем 
фокус отпред, отзад, както и изглед отдясно на бордюра, за да 
ви помогне да паркирате с увереност и контрол. Nissan 
Qashqai с e-POWER може да бъде оборудван и с ProPILOT Park*, 
предлагащ автоматично откриване на място за паркиране и 
напълно автоматично управление на кормилното управление, 
спирачките и газта при паркиране. Сега паркирането наистина 
е детска игра.

ProPILOT с NAVI-Link**
Nissan Qashqai включва най-новата версия на ProPILOT, осигуряваща удобно и спокойно шофиране по главните 
пътища. Новият софтуер помага за плавно шофиране и ви предпазва в лентата, като поддържа идеално 
разстояние от превозното средство отпред, независимо от наклона. Функцията NAVI-Link използва 
навигационната система TOMTOMTM на Qashqai, за да предвиди промени в ограниченията на скоростта, свързани 
със завои, рампи и други, като регулира скоростта ви плавно и внимателно, за да запазите контрол. Може дори да 
инициира аварийно спиране. С интелигентната аварийна спирачка, асистента в задръствания и различни други 
функции за безопасност, Qashqai помага да запазите вашите пътници в безопасност и комфорт дори при тежки 
условия на шофиране.
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Сканирайте кода, 
за да изтеглите 
приложението 
NissanConnect 
Services и го 
свържете с вашия 
нов Nissan.

Безпроблемна връзка с вашия свят
Новият централен 12,3" HD дисплей(2) в Nissan Qashqai е вашият портал към 
NissanConnect: нашата свързана автомобилна технология, включваща 
интуитивна навигация и усъвършенствана свързаност. Qashqai ви позволява 
да управлявате гласово набор от функции за лекота и удобство. Приложението 
за смартфон NissanConnect предлага нарастваща гама от услуги, включително 
изпращане на планове за пътуване до вашия Nissan Qashqai(1). Когато сте в 
колата си, свържете телефона си за да започнете да използвате предпочитаните 
от вас приложения.И където и да сте, услугите на NissanConnect ви информират 
за състоянието на вашия автомобил.

(1) Maps & Live Traffic, Remote Control Services, Smart Alerts �� 
�������� ���
����	 �� 
���	� 	� 3 �	���� � ���� �	�� �� 
�������� ����� ��
������ � 
�������	�� 	� �	����. %� 
	���� ���	�����, �	�, �������� �� � ��&� ����� �� Nissan

(2) ������� ����	�	�� � �������	�� 	� ���	�	 �� 	�	�������, ���	 �������� ��� ���	 ���	 	
�� (����� �	
��������	 ��
������).

<�
	�������	 �� �������� �	�� �� ���� 
	����	 �	���	 �	���� 
	������ �	& ������. %� 	
������� �
	�����, �	�, ������� ��, �� �	���� �� � 
	� �	��	 
����	�	 
	������.

����������	 �� �	����� �����	� �� ��
	������ �� NissanConnect ����� �� ����� ���	 �	���	 �	���� � 
�������� ���	
���	. <�
	�������	 �� ��������� 
������ ����� �� ���� � ��	��������� � 
�������� �� �������� 
	 
�������. '	�+	���� ����� �� ��
	����� ���������, ���	 �	���	 � ���	
���	. 
�	����������� ����� �� �� ����	 � 
	�������� �� ����	�	���� �� ��	�	��� ���� �� 	������ ���������	 	� 
��, �	��	 �	�� �� 
	���� �� 
���� 
�	���	� ��� 
���	��	�	 �������	.

(3) %� �� ��
	������ �������� �� NissanConnect, ����� ����� 	� 
	����������� 
�	��� � NissanConnect. =���� �� �� ������������ � ������� � NissanConnect 
� ��&��	 
	����������	 ��� � 
��	��. %� �� ��
	������ ���
����	�	 
���	����� Nissan Connect, ����� ����� 	� ������	� ��� ���������� 	
�����	��� 
������� iOS ��� Android � SIM ����� � 	
�� �� ����� ��� ����������� ��� 	������ �	�	�	� �� �	����� �����	� ����� ��� � ��&� �	������� �� �	����� 
������. !����� ������ �� � �������	�� 	� 
	�������	 �� �	������� �����. %� �	
��������� ���	�����, �	�, 
	������ ��&� ����� �� Nissan.

УСЛУГИ NISSAN CONNECT
Използвайте приложението 
NissanConnect Services, за 

да имате достъп до услугите 
за дистанционен контрол, 

интелигентните 
предупреждения и т.н.

Безплатна услуга за 3 години (3)

Свържете вашия смартфон 
за достъп до вашата музика, 
текстови съобщения и други 
любими приложения, докато 

шофирате.

Безплатна услуга
За оптимална употреба 

препоръчваме да използвате 
оригиналния кабел на 

производителя.
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ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ 
СЕ СВЪРЖЕТЕ С ВАШИЯ ДИЛЪР 

НА NISSAN

ЕКСТЕРИОРЕН СТИЛ
ПАКЕТ ELEGANCE ХРОМ

A:  Предна лайстна – KE6106U0CR
B: Странична лайстна – KE7606U0CR
C:  Задна лайстна - KE7916U0CR

КОМПЛЕКТ ЗА ТЕГЛЕНЕ
D: Демонтируем хоризонтален теглич - KE5006U510

Максимален капацитет на теглене . 1800кг*
E:  Окабеляване 13 пина - KE5056U012

Окабеляване 7 пина - KE5056U002

ПАКЕТ ЗАЩИТА
F:  Луксозни текстилни стелки - KE7456UN0A

Луксозни стелки e-POWER - KE7456UN0B
G: Двулицева стелка за багажник – KE9656U0S0

ПАКЕТ EXPLORER
H: Напречни рейки със система Easyfix – KE7306U510

Напречни рейки със система Easyfix – KE7326U510*
I:  Багажник за велосипед - 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:  Органайзер за багажник – KE9646U510
K:  Защита за багажник – KE9676U000

Направете всяко 
пътуване по-ярко, 
по-умно и по-лесно
Аксесоарите на Nissan ви помагат да 
персонализирате и стилизирате своя Qashqai, да 
го направите още по-удобен или дори 
по-способен. Персонализирайте своя Nissan 
Qashqai с хромирания пакет Exterior Elegance, 
предпазете багажника си от замърсяване, кал и 
вода или добавете теглич, за да отидете на 
вълнуващо семейно приключение. И ако трябва 
да носите велосипеди, ски, сноуборд или просто 
други неща, нашите багажници и кутии са 
специално проектирани да отговарят на нуждите 
ви интелигентно, безопасно и издръжливо.

*>�
������� �� ������� ������ 	� �
����������� �� ���	�	����.
**���	 �� 
���	��� �������� � �������� ��$��.

������� ������� � �������	�� 	� �������, ���	 �������� ��� ���	 
���	 	
�� (����� �	
��������	 ��
������).
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A
B C

D

A: Дължина: 4,425M

B: Междуосие: 2,665M

C: Широчина: 1,835M

D: Височина: 1,625M

ТАПИЦЕРИИРАЗМЕРИ

ДЖАНТИ

TEKNA 
19" АЛУМИНИЕВИ

ACENTA e-POWER / 
N-CONNECTA 18" Alloy

ACENTA
17" АЛУМИНИЕВИ

VISIA
17" СТОМАНЕНИ

TEKNA+
20" АЛУМИНИЕВИ

TEKNA+
Premium 

Естествена 
кожа***

TEKNA
Светло сива 

синтетична кожа и 
текстил

TEKNA
Тъмно сива 

синтетична кожа 
със сини акценти

N-CONNECTA
Текстил

VISIA - ACENTA
Текстил

ЦВЕТОВЕ

11 ЦВЯТА НА КУПЕТО P: Перлен - M: Металик - S: Солиден

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

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

Бял -S- 326

Оранжево червен -M- NBV

Син -P- RCFБял перлен -P- QAB

Двуцветен: Керамично 
сив с черен покрив

Двуцветен: Перлено бял 
с черен покрив

Двуцветен: Син с черен 
покрив

5 ДВУЦВЕТНИ КОМБИНАЦИИ

Двуцветен: Оранжево 
червен с черен покрив

Двуцветен: Черен със 
сив покрив

***?��� ���������� �	��/?��� PVC. #��������� �	�� ���	 �� ������� �� �	
��
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Научете повече за Nissan Qashqai: www.nissan-europe.com/Qashqai
Последвайте Nissan Qashqai във Facebook, Twitter и Youtube. 
Бяха положени всички усилия, за да се гарантира, че съдържанието на тази публикация е правилно към момента на пускане в 
печат (юли 2022 г.). В съответствие с политиката на компанията за непрекъснато подобряване на своите продукти, Nissan Europe 
си запазва правото да променя по всяко време спецификацията и превозните средства, описани и показани в тази публикация. 
Дилърите на Nissan ще бъдат информирани за всички подобни модификации възможно най-бързо. Моля, свържете се с местния 
дилър на Nissan, за да получите най-актуалната информация. Заради ограниченията на използваните печатни процеси, цветовете, 
показани в тази брошура, може леко да се различават от действителните цветове на боята и интериора. Всички права запазени. 
Възпроизвеждане на цялата или част от тази брошура без писменото разрешение на Nissan Europe е забранено. Тази брошура 
е направена от хартия без хлор – брошура MY22 Qashqai 07/2022 – отпечатана в ЕС. Създаден от DESIGNORY, Франция и произведено 
от eg+, Франция - тел. +33 1 49 09 25 35.
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