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V roce 2007 přišel Qashqai poprvé s koncepcí 
crossover. Lidé po celém světě se do něj zamilovali 
díky kombinaci kompaktnosti hatchbacku a 
praktičnosti vozu SUV. Stal se prakticky zakladatelem 
a strůjcem trendu, crossovery začaly být celosvětově 
stále populárnějšími.

A nyní se seznamte se zcela novým vozem Nissan 
Qashqai. Nový Qashqai je výraznější, ještě lépe 
v ybavený a dík y nov ým bezpečnostním 
technologiím, technologiím pohonu a asistenčím 
systémům se zaměřením na maximální bezpečnost 
a komfort jízdy.

QASHQAI
o úroveň výš

Použité obrázky a popisy slouží pouze pro ilustraci. Na některých 
fotografiích jsou vozidla, která neodpovídají místním specifikacím a 
neznázorňují konkrétní model, výbavu nebo nabídku. Vyobrazené funkce 
nemusejí být dostupné, nemusejí být dostupné ve standardní výbavě 
nebo mohou být dostupné pouze jako volitelné příslušenství. 
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Funkce jsou dostupné podle verze, ve standardní výbavě nebo jako volitelné příslušenství (za příplatek).
*HD obrazovka nabízí rozlišení 1280x768 pixelů.
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 12.3’’ plně digitání 
displej přístrojové 

desky

9’’ HD NissanConnect 
displej*

10.8’’ informační 
Head-up displej na 

čelním skle

Sedadla s oporou v 
bederní části zad

Funkčnost nikdy nebyla lákavější
Jistě oceníte přehlednost 12,3” plně digitálního displeje přístrojové desky, 10,8” informačního 
Head-up displeje na čelním skle a 9” HD NissanConnect displeje s pokročilými službami 
Connected Services: tyto tři rozměrné obrazovky jsou dokonale synchronizované, aby Vám 
poskytly bezpečnější, jasnější a optimalizovanější zážitky z jízdy.
Odpočiňte si díky ergonomicky tvarovaným sedadlům s oporou v bederní části zad. Vysoce 
kvalitní materiály a prvotřídní povrchová úprava ve všech částech vozu vás potěší stejně jako 
masážní sedadla pro řidiče a spolujezdce (za příplatek). Nový Qashqai není pouhé vylepšení. 
Je to zbrusu nový nástupce svého druhu.



Nissan vždy využívá pokrokové technologie v oblasti 
bezpečnosti řidiče. Nový Qashqai disponuje řadou 
moderních technologií Nissan Intelligent Mobility.
Ty sledují cestu před Vámi i Vaše okolí, aby vás chránily, 
udržely v bezpečí a každou jízdu zase o něco usnadnily.

Neměli byste se spoléhat pouze na pomocné funkce pro řidiče. Některé funkce 
nemusejí fungovat ve všech podmínkách a za všech okolností. Platí rychlostní a jiná 
omezení. Chcete-li vědět více o podmínkách týkajících se technologií Nissan, 
kontaktujte prosím vašeho prodejce Nissan nebo navštivte stránky www.nissan.cz

Lepší výhled dopředu





ProPILOT s funkcí Navi-Link představuje jen 
jednu z mnoha technologií Nissan Inteligent 
Mobility, jež je k dostání v nové premiérové edici 
Nissan Qashqai.

ProPILOT je k dispozici u omezené řady vozů pouze pro automatické 
převodovky.
ProPILOT je moderní asistenční technologie řidiče, která však nedokáže 
zabránit srážkám. Technologie ProPILOT je určena pouze pro použití 
na dálnici v 1. stupni asistence řidiče „Eyes on/ Hands On“ (tj. oči na 
silnici / ruce na volantu).
Navi-link podporuje rozpoznávání dopravního značení, které nemusí 
zaznamenat a rozpoznat veškeré dopravní značky ve všech podmínkách. 
Řidič by měl sledovat dopravu a řídit se dopravními předpisy.
Řidič je odpovědný udržovat pozornost, řídit bezpečně mít neustálou 
kontrolu nad vozem.
Pro více podrobností prosím nahlédněte do uživatelské příručky vozu.

ProPILOT a Navi-Link Užijte si méně stresující, 
více pohodovou jízdu. Vylepšená technologie 
ProPILOT* a Navi-Link Vás nejen udrží uprostřed 
daného jízdního pruhu v přednastavené 
vzdálenosti od auta jedoucího před Vámi – 
využívá navíc mapové podklady tomtom® maps, 
díky nimž včas zaznamená zatáčky, nájezdy, 
křižovatky, sjezdy aj. a podle potřeby upraví 
nastavení pro chytřejší a bezstarostnou jízdu. 
Dokáže dokonce sledovat dopravní značky a 
přizpůsobit rychlost jízdy, můžete vůz nechat v 
provozu běžet na volnoběh a pak zase vyrazit, 
to vše automaticky.

Užijte si jízdu





ADAPTATIVE BEAM ASSIST

Poprvé ve svém segmentu, nový Qashqai 
přichází s asistenční technologií adaptivních 
světlometů. Rozdělí dálkové světlo na 12 
samostatně řízených segmentů, které se 
automaticky deaktivují, čímž maximalizuje 
viditelnost vozovky a zamezí oslnění řidičů 
jedoucích v protisměru, tzv. aktivně stínuje 
protijedoucí vozidla. 

Bezpečnost pomocí
širšího záběru



Neměli byste se spoléhat pouze na pomocné funkce pro řidiče. Některé 
funkce nemusejí fungovat ve všech podmínkách a za všech okolností. 
Platí rychlostní a jiná omezení. Chcete-li vědět více o podmínkách 
týkajících se technologií Nissan, kontaktujte prosím vašeho prodejce 
Nissan nebo navštivte stránky www.nissan.cz

INTELIGENTNÍ TEMPOMAT udrží Váš odstup na dálnici. 
Sleduje vzdálenost od vozu jedoucího před Vámi a 
podle toho automaticky zrychluje či zpomaluje, aby 
udržel vhodný odstup v rámci Vaší rychlosti.

INTELIGENTNÍ SYSTÉM VAROVÁNÍ PŘED ČELNÍ SRÁŽKOU 
sleduje dvě vozidla před Vámi. Jakmile systém 
zaznamená náhlé zpomalení před Vámi, zvukově i 
vizuálně Vás upozorní, abyste zpomalili. 

AUTOMATICKÉ NOUZOVÉ BRZDĚNÍ rozpozná objekty a 
existuje-li nebezpečí srážky v nízké rychlosti s autem, 
chodcem či cyklistou, zabrzdí. Přidaná funkce Junction 
Support bezpečnost ještě zvýší tím, že napomáhá 
předcházet srážkám na křižovatkách.

AUTOMATICKÉ ZADNÍ BRZDĚNÍ Vám pomůže couvat s 
jistotou. Pokud systém detekuje předmět či chodce za 
Vaším vozidlem, automaticky začne brzdit, aby zabránil 
střetnutí. 

INTELIGENTNÍ SLEDOVÁNÍ MRTVÉHO úhlu se zásahem 
do řízení vás před přejezdem do jiného jízdního pruhu 
upozorní na vozidlo skryté ve Vašem mrtvém úhlu. 
Pokud byste i nadále pokračovali v manévru, jemně 
přibrzdí a vrátí Váš vůz do svého jízdního pruhu. 

Bezpečnost je srdcem nového vozu Qashqai. 
Všechny verze jsou vybaveny bezpečnostními 
technologiemi navrženými tak, abyste měli 
maximální pohodlí a všichni zůstali v bezpečí. 



Optimalizace struktury a motoru byly klíčovými body při vývoji 
nového modelu Qashqai, aby poskytly vozu skvělý výkon a 
zároveň nízkou spotřebu paliva.

Nová platforma zvyšuje agilitu i pohodlí. Pevnější  konstrukce s 
vyšší torzní tuhostí zajišťuje dynamičtější výkon a bezpečnost, 
zatímco rozsáhlé využití hliníkových panelů karoserie snižuje 
hmotnost a tím i emise CO2.

Další vylepšení najdete pod kapotou. Nový 1,3L mild-hybridní 
pohon je vybaven Lithium-Iontovou baterií, která ukládá energii 
získanou během brzdění, aby se snížily emise a funkce stop-start 
byla plynulejší. Je k dispozici pro vozidla s 6rychlostní i 
automatickou převodovkou.

Jízda nabitá energií

MT 2WD 
MILD HYBRID 

140HP / 158HP

AT 2WD/4WD 
MILD HYBRID 

158HP

Objem 1,3L s 12V Mild-hybrid 1,3L s 12V Mild-hybrid

Výkon
kW při ot/min 103 při 5000 / 116 při 5500 116 při 5500

Točivý moment
Nm při ot/min 240 při 1600/ 260 při 1750 270 při 1750

Převodovka 6stupňová manuální Automatická

Emisní norma Euro6dfull Euro6dfull

CO2 emise  g/km 145-150 / 145-152 144-153 / 153-163

*CO2 hodnoty emisí závísí na specifikaci pro danou zemi





+20MM MÍSTA NA NOHY 
SPOLUJEZDCE VZADU

+28MM PŘÍČNÉHO PROSTORU

+15MM

OPROTI PŘEDCHOZÍMU MODELU

OPROTI PŘEDCHOZÍMU MODELU

OPROTI PŘEDCHOZÍMU 
MODELU

Nový Qashqai spojuje prostorný interiér s kompaktním, snadno 
ovladatelným exteriérem, který se skvěle hodí do městského 
provozu. Cestující pohodlně sedí díky kabině, která patří ve svém 
segmentu mezi největší, mají snadný přístup k dětské sedačce i 
jejímu připevnění díky 85° otevírání zadních dveří a k dispozici je 
také řada drobných vychytávek, jako jsou dva USB* porty pro 
cestující vzadu. K tomu přidejte velkoryse prostorný zavazadlový 
prostor a máte jasno: nemusíte se mačkat a pohodlně vyrazíte s 
rodinou či přáteli, kamkoliv si budete přát.

Prostor pro každého. A mnohem víc



461L ZAVAZADLOVÉHO 
PROSTORU

461L

* Funkce jsou dostupné od verze N-Connecta.
**Funkce jsou dostupné podle verze, ve standardní výbavě nebo jako volitelné příslušenství (za příplatek).

Bezkonkurenční zavazadlový prostor dovolí každému, kdo se vydá 
na cestu v novém Nissan Qashqai, aby si s sebou vzal vše 
potřebné. Dvojí osvětlení, 12V zásuvka a odolný materiál v úložném 
prostoru, víko zavazadlového prostoru zajišťuje bezpečné uložení 
vašeho nákladu, sklopná sedadla nabízejí dokonalou flexibilitu a 
kapacita dosahuje až 860 litrů. 16 kombinací zavazadlového 
prostoru poskytuje maximální pohodlí**.

Nečekaně velký nákladový prostor
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*Pouze pro vozy se střešními lištami.
Funkce jsou dostupné podle verze, ve standardní výbavě nebo jako 
volitelné příslušenství (za příplatek).

VYLADĚNÍ EXTERIÉRU
BALÍČEK ELEGANCE CHROME
Přední lišta – KE6106U0CR
Boční lišta – KE7606U0CR
Zadní lišta - KE7916U0CR

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ
A: Horizontální odnímatelné tažné zařízení  - 

KE5006U510 
Maximální užitné zatížení 1800 kg

B: TEK 13 pins - KE5056U012 
TEK 7 pins - KE5056U002

BALÍČEK PROTECTION

C: Luxusní rohože - KE7456UN0A
D: Oboustranná rohož do zavazadlového prostoru – 

KE9656U0S0

BALÍČEK EXPLORER
E: Střešní nosič se systémem Easyfix – KE7306U510

Příčníky se systémem Easyfix – KE7326U510*
F: Nosič na kola - KB73880010

Střešní box – Quick fix
Menší – KE734380BK
Střední – KE734480BK
Velký – KE734630BK

Nosič na lyže – 2 až 6 párů
2 páry – KS73850001 
4 páry – KS73850002 
6 páry – KE73899996

SADA PRO ZAVAZADLOVÝ PROSTOR
G: Vnitřní nosič – KE9646U510
H:Ochranná lišta hrany zavazadlového 
prostoru – KE9676U000

Ať jsou všechny vaše cesty 
elegantnější, chytřejší a 
jednodušší



PŘEDNÍ LIŠTA

BOČNÍ LIŠTA

ZADNÍ LIŠTA

Díky Nissan příslušenství si můžete svůj nový Qashqai přizpůsobit 
a stylově vyladit, dále můžete získat víc pohodlí a dokonce i víc 
schopností. Vymazlete si svůj Nissan pomocí exkluzivního balíčku 
Exterior Elegance Chrome, chraňte svůj zavazadlový prostor před 
špínou, blátem či vodou nebo si přidejte tažné zařízení a vydejte 
se na vzrušující rodinné dobrodružství. A chcete-li si přibalit kola, 
lyže, snowboardy nebo prostě další věci, máte k dispozici naše 
boxy a jiné nosiče speciálně navržené tak, aby svou elegancí, 
bezpečností a jistotou vozu seděly.

Ať jsou lepší ve všech směrech
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A: Celková délka: 4,425m
B: Rozvor: 2,665m
C : Celková šířka: 1,835m
D: Celková výška: 1,625m

ROZMĚRY

TEKNA+
• Výbava Tekna
+ 20“ hliníková kola
+ Masážní sedadla s luxusním 

čalouněním Nappa
+ 10 reproduktorů Bose

TEKNA
• Výbava N-Connecta
+ 19” hliníková kola
+ Adaptivní kompletní LED světlomety
+ Projekce informací na čelní
  sklo Head-up displej 
+ Bezdotyková technologie otevírání 

víka zavazadlového prostoru
+ ProPILOT a Navi-Link
+ Prosklená střecha se střešními lištami

VÝBAVOVÉ LINIE

VISIA
• LED světlomety
• Zadní parkovací senzory
• Automatické přepínání dálkových 

světel elektricky nastavitelná a 
vyhřívaná vnější zpětná zrcátka

• Manuální klimatizace

ACENTA
• Výbava Visia 
+ 17’’ hliníková kola
+ zadní couvací kamera
+ 8” displej NissanConnect
+ Dvouzónová klimatizace 
+ Klíč i-Key

N-CONNECTA
• Výbava Acenta 
+ 18’’ hliníková kola v designu diamant 
+ Plně digitální TFT displej
+ 9’’ HD displej NissanConnect
+ Panoramatický kamerový systém s 

upozorněním na pohybující se objekty
+ Tónovaná skla
+ Vyhřívaná přední sedadla
+ Vyhřívaný volant
+ Vyhřívané přední sklo
+ Bezdrátová nabíječka
+ LED mlhovky
+ Okolní osvětlení



11 BAREV KAROSERIE

PALETA BAREV VOZŮ QASHQAI

P : Perleťová– M: Metalíza – S: Plná

Šedá - M- KADČerná - M- Z11Šedá ceramic – P – KBY

Stříbrná - M- KY0 Modrá Ink - M- RBN Burgundy - M- NBQ Plná červená -S- Z10

Plná bílá -S- 326

Červená Fuji Sunset - M- NBV

Modrá Magnetic -P- RCFBílá Pearl – P -QAB

Kombinace šedé
Ceramic & černé 
metalické střechy

Kombinace bílé Pearl & 
černé metalické střechy

Kombinace modré 
Magnetic & černé 
metalické střechy 

5 DVOUBAREVNÝCH KOMBINACÍ

Kombinace červené Fuji 
Sunset & černé
metalické střechy 

Kombinace černé 
metalízy & šedé
Ceramic střechy



Ponořte se do zážitků s novým modelem Nissan Qashqai:
www.nissan-europe.com/Qashqai

Nissan Inteligent Mobility, Vás posune o krok vpřed. Je v autě zabudovaná tak, že máte 

pocit jako by byla Vaší součástí, pomáhá Vám vidět dál, vnímat víc, reaguje podle Vás a 

občas i za Vás.  Nissan Inteligent Mobility je hudbou budoucnosti — díky ní se 

přeneseme do bezpečnějšího, udržitelnějšího a vzrušujícího světa.

Sledujte Nissan Qashqai na: www.nissan.cz

Vyvinuli jsme maximální snahu o to, aby obsah této publikace byl v okamžiku jejího předání do tisku (únor 2021) správný. V této brožuře 
se nacházejí prototypy vozů vystavené na autosalonech. V souladu se zásadami trvalého zlepšování výrobků společnosti si společnost 
Nissan Europe vyhrazuje právo kdykoliv změnit specifikace a vozy popsané a ukázané v této publikaci. Dealeři společnosti Nissan 
budou o případných modifikacích informováni co nejdříve. Aktuální informace získáte od vašeho místního prodejce vozů Nissan. 
Vzhledem k omezením použitých tiskařských postupů se mohou barvy v této brožuře mírně lišit od skutečně použitých barev laku a 
materiálů výbavy interiéru.
Všechna práva vyhrazena. Kopírování celé této brožury nebo její části bez písemného souhlasu společnosti Nissan Europe je zakázáno. 
Tato brožura je vytištěna na papír bělený bez použití chloru – Brožura pro MY21 QASHQAI 02/2021 – Vytištěno v EU. Vytvořila agentura 
DESIGNORY ve Francii, vyrobila organizace eg+ worldwide ve Francii – Tel.: +33 1 49 09 25 35


