
NISSAN

QASHQAI

Външен дизайн    |    Вътрешен дизайн    |    Технологии и Работа    |    Вътрешно пространство    |    Nissan Intelligent Mobility    |    Аксесоари Отпечатване   |   Затваряне



ИНТЕЛИГЕНТНОСТТА е красива и елегантното 
освежаване на уникалния градския кросоувър 
го доказва. Новият Nissan QASHQAI съчетава 
зашеметяващ стил с ефективна аеродинамика, 
за да изпитате удоволствието от модерното 
шофиране в града В НАЙ-ПЪЛНА СТЕПЕН.
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СИНХРОНИЗИРАЙТЕ СЕ.
ВЛЕЗТЕ В НОВА ЕРА.
Интелигентната мобилност на Nissan предефинира начина по който 
шофираме и интегрираме автомобилите в живота си. В Новият QASHQAI, 
става дума за набор от интелигентни технологии, които ви правят 
по-спокойни и уверени зад волана. Със системи като Интелигентния 
паркинг асистент и Интелигентния спирачен асистент, разпознаващ 
пешеходци, Новия Nissan QASHQAI се грижи за вас и тези около вас. 
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Елегантни 
нови LED 
фарове

Алуминиеви 
джанти с 
нов дизайн 

Нови задни светлини 
с разпознаваем стил 
и 3D ефект

Най-модерната идентичност 
в гамата на Nissan с 
“V-образна решетка” 

Нова антена тип 
“перка на акула” 
за нива 
с навигация

ОТ ГОРЕ ДО ДОЛУ ДО ПОСЛЕДНИЯ ДЕТАЙЛ.
Премиум 
елементи в ниво 
Tekna Plus

ЗАОБЛЕН И СТИЛЕН ДИЗАЙН. 
Никога не е изглеждал по-добре. C впечатляващи стилни подобрения включително и 
елегантни нови фарове, освежени алуминиеви джанти и масивен дизайн на решетката 
и предния капак, Новия QASHQAI е по-съвършен и динамичен отвсякога. 
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ФИНО ШЛИФОВАН 
ДО СЪВЪРШЕНСТВО.
Поемете уверено контрол с новия спортен волан, 
докато слънчевата светлина изпълни интериора 
на QASHQAI през стъкления панорамен покрив. 

Премиум волан със 
спортна D-образна 
форма

Панорамен 
стъклен 
таван

Премиум кожени 
седалки Nappa с 3D 
ватирана материя

Електрическо лумбално 
регулиране в 4 посоки за 
по-висок комфорт

ВИСОКО КАЧЕСТВО И КОМФОРТ.
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ИМЕ НА КОНТАКТ АСИСТЕНТИ ЗА 
БЕЗОПАСНОСТ

АУДИО ИЗБОР НА ЦВЯТ

НАВИГАЦИЯ РЕЖИМ НА ВОЛАНА НАЛЯГАНЕ НА 
ВЪЗДУХА В ГУМИТЕ

СЕНЗОРИ ЗА 
ПАРКИРАНЕ

ИНФОРМАЦИОНЕН ДИСПЛЕЙ ЗА ВОДАЧА НА NISSAN
ПОВЕЧЕ ДЕЙСТВИЕ 

ПО-МАЛКО РАЗСЕЙВАНЕ.
Новият модерен информационен дисплей за водача осигурява цялата 
необходима информация пред вас. Тя е лесно достъпна с бърз поглед 

между екраните и се контролира с бутоните от волана. Лесно нали?
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Насладете се на звука на премиум системата 
Bose: вдъхновяващо изживяване за сетивата и 
на предните и на задните пътници. Състояща 
се от осем високо качествени тонколони 
разположени навсякъде в интериора, тя изпълва 
Новият Nissan QASHQAI с кристално чист и 
прецизен звук. 

За където и да пътувате, новата музикална система 
Bose ще осигури подходящия звук.

СВЪРЗАНИ С ВАШИЯ СВЯТ.
С NissanConnect, Новият QASHQAI става най-добрия приятел на 
вашия смартфон. С нови по-интуитивни графики, достъпа до 
вашата музика, фейсбук и др. е максимално улеснен. Базисният пакет 
с приложения е безплатен за първите три години. Навигационната 
система на Nissan ще ви помага да се движите винаги в правилната 
посока. За ваше улеснение имате и Bluetooth връзка с мобилния си 
телефон, аудио стрийминг, както и изходи за iPod/USB.
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РЕЗЕРВИРАЙТЕ 
ТЕЗИ МЕСТА.

Те са най-добрите: с модерния си 
дизайн, тапицирани с високо качествена 

кожа Nappa и декорации с 3D ефект, 
седалките в Новия Nissan QASHQAI ви 

обгръщат със завладяващ комфорт.  
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ИЗНЕНАДВАЩО ПРОСТОРЕН.
Дръжте съзнанието си отворено - винаги има място за още. Сгънете 
облегалката на задната седалка, за да получите равен под за обемисти 
товари и използвайте нишите и помещенията за вещи, за да бъде 
всичко подредено. 

Системата за разпределение на багаж 
на Nissan с подвижни плоскости дава 
разнообразни възможности. Жабката 
и мястото за съхранение на телефон с 
USB и 12V изходи, както и поставките 
за чаши са много удобни.

430 Л 
БАГАЖНО ПРОСТРАНСТВО

860 Л 
СЪС СГЪНАТИ СЕДАЛКИ
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ВИЖДАЙТЕ ПОВЕЧЕ ОКОЛО ВАС
ИЗЦЯЛО НОВА ПЕРСПЕКТИВА.
Паркирането и маневрирането се превръщат в удоволствие, когато имате 
надежден помощник. Интелигентната система за наблюдение около 
автомобила Around-View Monitor използва четири камери, за да ви осигури 
видимост от птичи поглед на вашия QASHQAI. Имате възможност за 
разделяне на екрана и детайлен изглед отпред, отзад и от дясната страна, 
за още по-добър обзор. Така ще паркирате по-лесно, сигурно и прецизно. 

ТОЧНО ОТПРЕД.
Когато маневрирате дисплеят ви 

осигурява видимост 
непосредствено пред автомобила, 

за да знаете точно колко да се 
приближите – без да прекалите.

БЕЗОПАСНО ДВИЖЕНИЕ НАЗАД
При движение назад, дисплеят ви 

помага да видите какво има 
точно зад вас, докато гледката от 
птичи поглед ви помага с ниските 
обекти, които са под линията на 

страничните прозорци.

ПАЗЕТЕ ДЖАНТИТЕ.
При маневриране можете да 
натиснете бутон camera, за да 
смените изображението на 
екрана. Това помага да разберете 
колко близо сте до бордюра.

ЗАВЪРШЕН ОБРАЗ.
Разположена точно под 

шофьорското странично 
огледало, тази камера помага 

да се довърши виртуалната 
360° гледка от птичи поглед.
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ПАРКИРАЙТЕ УВЕРЕНО
ОТПУСНЕТЕ СЕ. НЕ СТЕ САМИ.
Интелигентната мобилност на Nissan издига шофирането до ново ниво. Тя сближава 
Вас и Вашия QASHQAI чрез технологиите за интелигентно шофиране, които ви 
помагат да се чувствате по-уверени и спокойни. Те превръщат управлението в 
по-вълнуващо преживяване и превръщат пътя в по-добро място всеки ден. 

ИНТЕЛИГЕНТЕН ПАРКИНГ АСИСТЕНТ С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ПРИБЛИЖАВАЩ 
ТРАФИК Позволете на Новият QASHQAI да поеме управлението на волана, 
докато паркирате – и дайте възможност на системата Rear Cross-Traffic Alert 
да ви пердупреди за приближаващ трафик, докато маневрирате назад.

УСПОРЕДНО ПАРКИРАНЕ ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО ПАРКИРАНЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА 
НАБЛИЖАВАЩ ТРАФИК ПРИ 

МАНЕВРИРАНЕ НАЗАД

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА 
ПОДВИЖНИ ОБЕКТИ ОКОЛО 

АВТОМОБИЛА ПРИ 
МАНЕВРИРАНЕ
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СЪДЕЙСТВИЕ
КОГАТО ИМАТЕ НУЖДА ОТ НЕГО.
Интелигентните технологии за шофиране на Nissan са винаги готови да 
се намесят и да Ви предпазят от неприятности. 

 

АСИСТЕНТ ЗА ЛЕНТАТА НА 
ДВИЖЕНИЕ Събудете се! 
Тази система ще ви 
предупреди ако започнете 
неволно да напускате лентата 
си без подаден мигач.

ИНТЕЛИГЕНТЕН СПИРАЧЕН 
АСИСТЕНТ*. Новият Qashqai 
следи тези около вас. При 
поява на обекти на пътя ви, 
системата ще ви предупреди. 
А ако е необходимо дори 
ще намали скоростта

*Функцията за разпознаване на пешеходци 
ще бъде въведена на малко по-късен 
етап. За повече информация се свържете 
с най-близкия до вас оторизиран дилър 
на Nissan.

ИНТЕЛИГЕНТНИ АДАПТИВНИ ФАРОВЕ. 
Новите елегантни фарове на QASHQAI 
осветяват интелигентно пътя пред вас 
включвайки се автоматично, когато 
се стъмни, влезете в тунел или подземен 
паркинг. Когато угасите автомобила се 
изключват сами. Адаптивната им функция 
контролира разпространението на 
светлинния сноп, за да подобри видимостта 
ви през нощта. При пътни участъци със 
завои, фаровете следят зададената от 
вас траектория. Същото се случва и при 
кръстовищата в града. 
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ВИЖДАЙТЕ ПОВЕЧЕ ОКОЛО ВАС
ТЕ УСЕЩАТ ДВИЖЕНИЯТА И ВИ 
ПРЕДУПРЕЖДАВАТ.
Интелигентните технологии за шофиране на Nissan използват модерни радарни 
системи, за да наблюдават постоянно движението около вас. Те ви помагат да 
се справите със всякакви непредвидени ситуации.

РАЗПОЗНАВАНЕ НА ПЪТНИТЕ 
ЗНАЦИ. Тази система ви 
информира за ограниченията на 
скоростта разпознавайки 
пътните знаци, докато шофирате. 

АСИСТЕНТ ЗА СЛЯПАТА ЗОНА.
Подобрете видимостта си: системата 
ще ви предупреди при поява на 
превозни средства в слепите зони 
диагонално зад автомобила. 
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ИНТЕЛИГЕНТНА МОТОРНА СПИРАЧКА. 
Тази технология добавя спирачно усилие от двигателя 
и намалява тежестта при спиране или влизане в завои. 
Минимизирайки честотата и усилията необходими за 
спиране на автомобила, тя улеснява управлението и 
го прави по-комфортно. 

ШОФИРАЙТЕ КАТО ПРОФЕСИОНАЛИСТ
ПО-УВЕРЕНИ НА ПЪТЯ
Толкова пъргав, толкова лесен за управление и същевременно 
сигурен: Новият QASHQAI е стимулиращо изживяване 
благодарение на технологиите Chassis Control на Nissan.

ИНТЕЛИГЕНТНО 4X4. На пътя или извън 
него, технологията 4х4 на Новия QASHQAI 
увеличава сцеплението. Използвайки 
компютър и сензори, тази интелигентна 
система усеща приплъзването и веднага 
преразпределя мощността до 50% към 
задните колела.

ИНТЕЛИГЕНТЕН КОНТРОЛ НА ВОЗЕНЕТО. 
Тази система прилага кратки спирачни 
импулси, за да намали клатенето на 
каросерията при неравности на пътя и 
да осигури комфортно и меко возене. 
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ШОФИРАЙТЕ КАТО ПРОФЕСИОНАЛИСТ
ПРЕДСТАВЕТЕ СЕ ПО-ДОБРЕ.
Изберете ефективността на турбо бензиновия двигател или икономичността 
на дизеловия. Техните работни обеми са намалени за по-нисък разход на 
гориво и емисии на CO2.

ДИЗЕЛОВИ И БЕНЗИНОВИ ДВИГАТЕЛИ. Изберете бензиновия DIG-T 115 или 
дизеловия 1.6 dCi двигател с трансмисия Xtronic за плавно ускорение и 
минимален разход на гориво или изберете 1.6 DIG-T бензинов двигател с 
6-степенна ръчна скоростна кутия за максимална динамика. 

ДИЗЕЛ МОЩНОСТ 
(К.С.)

ЗАДВИЖВАНЕ ТРАНСМИСИЯ РАЗХОД НА ГОРИВО 
(Л/100 KM)

ГРАДСКИ ИЗВЪНГРАДСКИ КОМБИНИРАН

16" 17" и 18" 19 16" 17" и 18" 19" 16" 17" и 18" 19"

1.5 dCi 110 2WD MT 4.2 4.2 3.6 3.6 3.8 3.8

1.6 dCi 130 2WD MT 5.1 5.1 4.1 4.1 4.4 4.4

1.6 dCi 130 2WD CVT 5.3 5.3 4.4 4.4 4.7 4.7

1.6 dCi 130 4WD MT 5.7 5.7 4.5 4.5 4.9 4.9

1.6 dCi 130 4WD MT 5.7 5.9 4.5 4.7 4.9 5.1

БЕНЗИН МОЩНОСТ 
(К.С.)

ЗАДВИЖВАНЕ ТРАНСМИСИЯ РАЗХОД НА ГОРИВО 
(Л/100 KM)

ГРАДСКИ ИЗВЪНГРАДСКИ КОМБИНИРАН

16" 17" и 18" 19 16" 17" и 18" 19 16" 17" и 18" 19

1.2 DIG-T 115 2WD MT 6.6 6.6 5.1 5.1 5.6 5.6

1.2 DIG-T 115 2WD CVT 6.5 6.5 5.2 5.2 5.6 5.6

1.6 DIG-T 163 2WD MT 7.4 7.4 4.8 4.8 5.8 5.8
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ПАКЕТ ELEGANCE ФИНА ШЛИФОВКА ЗА 
ВАШИЯ АВТОМОБИЛ.
Добавете още елегантност и финес към Вашия QASHQAI. Започнете избора 
на аксесоари с декоративни елементи отпред и отзад. След това добавете 
черни акценти. Изразете Вашата индивидуалност върху QASHQAI избирайки 
двуцветни алуминиеви джанти или светещи прагове. Страхотно! Вашият 
QASHQAI ще отразява Вашия стил.

19" алуминиеви джанти 
WIND хром
�������� 	
��� ���

Полирани 
черни 19" 
джанти IBISCUS

Черни акценти за задната част
��������	 �� �  ������� 
��� ��	

ПАКЕТ ELEGANCE
Панел за задната броня, хром
�������� �� �  ����� ��	

ПАКЕТ ELEGANCE 
Панел за предната броня, хром
�������� �� �  ����� ��	

ПАКЕТ CROSSOVER
Панел за предната броня, сребрист
�������� �� �  ����� ��	

ПАКЕТ CROSSOVER 
Панел за задната броня, сребрист
�������� �� �  ����� ��	 

Детско столче Светещи прагове 19" двуцветни джанти в черно и бяло Масичка за деца Светещи прагове Черни гумени стелки, велурени стелки, луксозни 
текстилни стелки

ПАКЕТ CROSSOVER ПОДЧЕРТАЙТЕ СТИЛА СИ.
Няма стил без основа. Придайте на Вашия QASHQAI стилен облик с пакет 
от предни и задни панели на броните съчетани с 19" алуминиеви джанти. 

Не забравяйте и удобните аксесоари като здравата масичка за деца. 
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D

B
A

C

ЛУКСОЗНА ЧЕРНА КОЖА NAPPA, ТИП 
MONOFORM

ТЪМНО ЛИЛАВА ЛУКСОЗНА КОЖА NAPPA, 
ТИП MONOFORM

TEKNA PLUS TEKNA PLUS

ЧЕРНА КОЖА И ТЕКСТИЛ, ТИП 
MONOFORM

N-CONNECTA И TEKNA

ЧЕРЕН ТЕКСТИЛ ЧЕРЕН ТЕКСТИЛ

VISIA ACENTA И ACENTA PLUS

ТАПИЦЕРИИ

РАЗМЕРИДЖАНТИ

16" Стоманени 
с декоративни 
тасове 17" Алуминиеви

18" Алуминиеви 19" Алуминиеви

ЦВЕТОВЕ

СИН - M - RCA БРОНЗОВ - M - CAN ПЕРЛЕНО БЯЛ - M - QAB БЯЛ - S - 326

СРЕБЪРЕН - M - KY0 СИВ - M - KAD ТЪМНО ЛИЛАВ - M - GAB ЧЕРЕН ПЕРЛЕН - M - Z11

ТЪМНО СИН - M - RBN ТЪМНО ЧЕРВЕН - M - NAJ ЧЕРВЕН - S - Z10

A: Междуосие: 2646 мм
B: Дължина: 4394 мм
C: Широчина: 1806 мм
D: Височина: 1590 мм
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360° ПРОЦЕС
Вдъхновени от вас, ние се стремим към качество още от самото 

начало, стараем се да го подобрим във всеки един автомобил, 
за да го направим по-комфортен и по-надежден чрез иновативен 

дизайн, интелигентни технологии и внимателно подбрани детайли.

БЕЗОПАСНОСТ
Заедно със системите ни за интелигентно шофиране, ние се грижим 

за вас и ви помагаме да избегнете неприятностите на пътя, за да 
шофирате по-уверено всеки ден. Нашата Around View Monitor система 

използва 4 камери, за да ви осигури видимост от птичи поглед на 
вашия автомобил и заобикалящата го среда

ИЗКЛЮЧИТЕЛНА НАДЕЖДНОСТ
Ние правим максималното за нашите автомобили, за да гарантираме 

тяхната надеждност всеки ден. Тестваме в продължение на милиони 
километри, отваряме и затваряме врати, капаци и багажници хиляди пъти 

и дори използваме вулканичен прах от Япония, за да тестваме 
здравината на прозорците.

ДОКАЗАТЕЛСТВОТО | 
Нашата отдаденост към качеството се демонстрира най-добре от вас. 

Потърсете сравнителни тестове, ревюта и онлайн оценки или вижте какво 
казват хората за Nissan в Reevoo. То е най-доброто място за сравнение 

на превозни средства и за получаване на истински отговори от истински 
собственици, на които можете да вярвате. 

https://www.nissan.co.uk/vehicles/new-vehicles/qashqai/customer-reviews.html

УСЪВЪРШЕНСТВАНО ЧРЕЗ ОПИТ.
То е в основата на всичко, което правим и в лабораторията 

и в дизайнерското студио, в завода и нашите дилърства и в 
отношенията ни с вас. Ние опитахме, опитваме и ще опитваме 

отново. Защото това, което правим е усъвършенствано чрез опит. 
Наричаме го качеството на Nissan.

В NISSAN, 

НА ФОКУС Е 
КАЧЕСТВОТО. 
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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.

NISSAN QASHQAI ВИ ПРЕДЛАГА:
ГАРАНЦИЯ 5 ГОДИНИ ИЛИ 150 000 КМ, 
КОЕТО ОТ ДВЕТЕ СЪБИТИЯ НАСТЪПИ 
ПЪРВО
3 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ НА ЛАКОВОТО 
ПОКРИТИЕ
12 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ СРЕЩУ 
ПРОБИВНА КОРОЗИЯ
5 ГОДИНИ БЕЗПЛАТНА ПЪТНА ПОМОЩ, 
24 ЧАСА В ДЕНОНОЩИЕТО ЗА БЪЛГАРИЯ.
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Последвайте Nissan QASHQAI на:

Направено е всичко възможно, съдържанието на настоящото издание да бъде актуално и точно към датата на отпечатването 
(Май 2017 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 – MY17 QASHQAI brochure 05/2017 – Отпечатано в ЕС. 
Създадено от DESIGNORY, Франция и произведено от eg+ worldwide, Франция – тел.: +33 1 49 09 25 35.

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.

Посетете нашия уебсайт: www.nissan.bg
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http://testdrive.nissan.co.uk/booking/qashqai
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