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                        Nissan Qashqai  
                        1.7 dCi 150 к.с., 4x4 CVT Premium 2 
 
 

ОСНОВНО ОБОРУДВАНЕ: 

СИГУРНОСТ: ABS • EBD • NBAS • ESP • 6 въздушни възглавници • 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 окачването при неравен терен • Система за разпознаване на 

пътните знаци • Автоматично включване на 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 • Система за задържане на автомобила на място без натискане на спирачния педал • Propilot – система 
обединяваща адаптивен круйз контрол, асистент в задръстване и асистент за задържане в лентата на 
движение 

ИНТЕРИОР:  Автоматичен двузонов климатик • 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 цветен, сензорен дисплей • 

Централно заключване • Електронна ръчна спирачка • Луксозни седалки тип Monoform, тапицирани с кожа и 
текстил • Електрическо управление на седалката на водача • Електрическо отопление на предните седалки • 

Интелигентен ключ I Key  

ЕKСТЕРИОР: Адаптивни Bi LED къси и дълги светлини, следващи траекторията на завоя • LED светодиодни 
дневни светлини • Странични огледала с електрическо управление, отопление и прибиране • 19'' двуцветни 
полирани алуминиеви джанти • Фарове за мъгла • Цвят металик • Сензори за светлина и дъжд • Полирани 
алуминиеви рейки на покрива • Панорамен стъклен таван • Затъмнени стъкла с UV филтър • Интелигентен 
паркинг асистент • Around View Monitor – система от 4 камери осигуряващи 360-градусов обзор около 
автомобила • Електрическо отопление на челното стъкло • Хромирани декоративни панели на задната броня  

 

                                  

Цена на Nissan Qashqai 1.7 dCi 4x4 CVT Premium 2 с включен цвят металик: 
66 340 лв. с ДДС 

 
Специална цена: на Nissan Qashqai 1.7 dCi 4x4 CVT Premium 2  с включен 

цвят металик: 56 340 лв. с ДДС 
         


