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                     Nissan Qashqai  
            1,3 DiG-T 160 к.с., 7A/T, Acenta Base NissanConnect   
 
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 
Двигател: бензин, Евро 6d Temp      Брой места:                   5 

Работен обем, см3:                      1332      Размери, мм:  

Максимална мощност, к.с. при об/мин: 160/5000       Дължина              4377 

Макс. въртящ момент, Нм при об/мин: 260/2000    Широчина              1806 

Максимална скорост, км/ч: 198         Височина              1590 

Ускорение 0-100км/ч, сек: 9,9      Междуосие, мм:  2646 

Собствено тегло, кг:  1345      Обем на резервоара, л:     55 

Скоростна кутия: 7-степенна автоматична 
 

ОСНОВНО ОБОРУДВАНЕ: 

СИГУРНОСТ: ABS • EBD • NBAS • ESP • 6 въздушни възглавници • Активни подглавници • Триточкови 

предпазни колани • Електронен имобилайзер • Система за следене на налягането на въздуха в гумите • ISOFIX 

• Асистент за потегляне по наклон • Система за активен контрол на траекторията • Система за контрол на 

движението на окачването при неравен терен • Интелигентен спирачен асистент • STOP/START система за 

изключване и стартиране на двигателя при кратък престой.  

ИНТЕРИОР: Автоматичен двузонов климатик • Електрически стъкла • Bluetooth интеграция с мобилен 

телефон • Самозатъмняващо се огледало за обратно виждане • AM/FM радио CD МР3 player с USB и AUX 

изходи • Борд компютър • Мултифункционален D-образен кожен волан • Навигационна система Nissan Connect 

със 7-инчов цветен сензорен дисплей • Централно заключване • Електронна ръчна спирачка  

ЕKСТЕРИОР: • LED светодиодни дневни светлини • Странични огледала с електрическо управление, отопление 

и прибиране • 17'' алуминиеви джанти с гуми 215/60 R17 • Фарове за мъгла • Цвят металик • Круиз контрол • 

Сензори за светлина и дъжд • Затъмнени стъкла с UV филтър • Цветна камера улесняваща маневрирането на 
заден ход • Многораменно окачване на задния мост 

                                  
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 

 

 

Цена на Nissan Qashqai 1.3 DiG-T DCT Acenta Base NissanConnect с включен цвят 
металик:           

47 590 лв. с ДДС 
 

Специална цена на автомобила: 39 590 лева с ДДС 


