
 

 

Confidential C 

               
Nissan Qashqai N-Connecta Plus 
   1.3 DiG-T 160 к.с. бензин, автоматик DCT 

 

                             
                          

 Специална цена 44 990 лева с ДДС  
с включен цвят металик 

    
 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ: 
 
 
 
Двигател: бензинов, Евро 6d Full      Брой места:                       5 
Работен обем, куб. см:                  1332      Дължина, мм:                4377 
Мощност, к.с. при об/мин: 158/5000                                      Широчина, мм:                 1806 
Макс. въртящ момент, Нм при об/мин: 260/2000    Височина, мм:                1590 
Максимална скорост, км/ч:  198         Междуосие, мм:               2646 
Ускорение 0-100км/ч, сек:   9,9      Собствено тегло, кг:      1345 
Трансмисия: 7-степенна автоматична с два съединителя   Обем на резервоара, л:     55 
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ОСНОВНО ОБОРУДВАНЕ: 
 

СИГУРНОСТ:  

• ABS • EBD • NBAS • ESP • 6 въздушни възглавници • Електронен имобилайзер • Система за следене на 
налягането на въздуха в гумите • ISOFIX система за закрепване на детско столче • Асистент за потегляне по 
наклон • Система за активен контрол на траекторията • Система за контрол на окачването при неравен терен • 
Система за разпознаване на пътните знаци • Автоматично включване на къси/дълги светлини • Интелигентен 
спирачен асистент, разпознаващ пешеходци • Предупреждение при неволно напускане на лентата на движение 
• Предупреждение за движещи се обекти по време на паркиране • STOP/START система за изключване и 
стартиране на двигателя при кратък престой  

 

ИНТЕРИОР: 

• Автоматична двузонова климатична инсталация • Електрически стъкла • Bluetooth интеграция с мобилен 
телефон • Самозатъмняващо се огледало за обратно виждане • Борд компютър • Мултифункционален кожен 
волан с D-образна форма • Навигационна система NissanConnect със 7-инчов A-IVI цветен, сензорен дисплей • 
Централно заключване • Електронна ръчна спирачка • Луксозни седалки тип Monoform, тапицирани с текстил • 
Електрическо отопление на предните седалки • Безключово стартиране и спиране на двигателя с бутон 
start/stop на арматурното табло • Централен подлакътник за водача и предния пътник • Сгъваем подлакътник 
на задната седалка с поставки за чаши • Амбиентно осветление Spicy на централната конзола 
 

ЕKСТЕРИОР:  

• LED светодиодни дневни светлини • Странични огледала с електрическо управление, отопление и прибиране 
• 18'' двуцветни полирани алуминиеви джанти • Фарове за мъгла • Круиз контрол • Сензори за светлина и дъжд 
• Полирани алуминиеви рейки на покрива • Панорамен стъклен таван • Затъмнени задни странични стъкла с 
UV филтър • Around View Monitor – система от 4 камери осигуряващи 360-градусов обзор около автомобила • 
Хромирани декоративни елементи на предната и задната броня • Интелигентен ключ I-key – автоматично 
отключване и заключване на вратите чрез докосване на бутон • Антена тип «перка на акула» • Цвят металик 

 
ГАРАНЦИЯ:  
 

• 5 години обща гаранция, включваща гаранция на производителя от 3 години и/или 100 000 км (което от 
двете събития настъпи първо), плюс 2 години или до 150 000 км (което събитие настъпи първо) удължена 
гаранция, след изтичане на тази предоставена от производителя • 12 години срещу корозия на купето • 3 
години гаранция на лаковото покритие • 5 години безплатна пътна помощ, 24 часа в денонощието за България 
 
NISSAN си запазва правото да променя посочените цени и спецификации без предварително уведомление. 


