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                 Nissan NEW Qashqai  
                            1.3 DiG-T MT, Elegance Edition  
 
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 

Двигател: бензин, Евро 6d Full       Брой места:                   5 
Работен обем, куб. см:               1332      Размери, мм:  

Максимална мощност, к.с. при об/мин: 138/5500       Дължина              4425 
Макс. въртящ момент, Нм при об/мин: 240/1650-4000    Широчина                 1835 
Максимална скорост, км/ч: 196         Височина                 1625 
Собствено тегло, кг:  1350      Междуосие, мм:  2665  

Скоростна кутия: 6-степенна механична  
 

ОСНОВНО ОБОРУДВАНЕ: 
СИГУРНОСТ: Фронтални, странични и въздушни възглавници тип "завеса" • Централна въздушна 
възглавница между водача и предния пътник • Интелигентен спирачен асистент (предупреждение и 
спиране) с разпознаване на пешеходци и велосипедисти с асистент за навлизане в кръстовище • Система 
за подпомагане поддържането лентата на движение (предупреждение и намеса) • Система за 
предупреждение и намеса при наличие на обект в слепите зони на автомобила • Предупреждение за 
приближаващ трафик при излизане назад от паркомясто • Автоматично спиране при маневриране назад • 
Асистент за дългите светлини • Интелигентно предупреждение в случай на умора и разсеяност •  Система 
за разпознаване на пътните знаци • Система за следене на налягането на въздуха в гумите • Система за 
ограничаване скоростта на движение с управление от волана • Алармена инсталация • Асистент за 
подпомагане потеглянето по наклон и функция за автоматично задържане • Emergency call - автоматично 
свързване с тел. 112 в случай на инцидент • ISOFIX система за закрепване на детско столче  
 
ИНТЕРИОР: Електрическа ръчна спирачка • Мултифункционален волан • Bluetooth съвместимост с 
мобилен телефон • Интелигентен ключ I-Key • Двузонова автоматична климатична инсталация с поленов 
филтър • Електрическо лумбално регулиране на седалката на водача • Електрическо отопление на 
предните седалки • Сгъваем централен подлакътник на задната седалка с поставки за чаши • Волан и 
дръжка на скоростния лост тапицирани с кожа • Електрическо отопление на волана • Централен 8” 
цветен сензорен дисплей • Електрическо управление на страничните стъкла 
 
ЕKСТЕРИОР: LED дневни светлини • Bi-LED фарове - къси и дълги • Сензори за светлина и дъжд • 
Електрическо управление, отопление и сгъване на страничните огледала с вградени мигачи • Три режима 
на шофиране • Антена тип "перка на акула" • LED фарове за мъгла • Електрическо отопление на челното 
стъкло • Интелигентен ключ I-Key - автоматично отключване и заключване чрез докосване на бутон на 
дръжките на предните врати • Задна камера с цветно изображение на централния дисплей • 17" 
алуминиеви джанти • Паркинг сензори на задната броня • Надлъжни рейки на покрива • Затъмнени 
задни стъкла • Цвят металик 

 
Цена на Nissan Qashqai 1.3 DiG-T МT Elegance Edition с включен цвят металик: 

 51 840 лв. с ДДС 
 

Специална цена на Nissan Qashqai 1.3 DiG-T МT Elegance Edition с цвят металик: 
49 840 лв с ДДС  

 
ГАРАНЦИЯ: • 5 години или 150 000 км, което от двете събития настъпи първо • 12 години срещу корозия на 

купето • 3 години гаранция на лаковото покритие • 5 години безплатна пътна помощ, 24 часа в денонощието 


