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Jedinečný elektrifikovaný 
zážitek, nyní bez dobíjení. 
Nissan QASHQAI s 
technologií e-POWER
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. Seznamte 
se se zcela novým Nissanem Qashqai. Chytřejší, 
bezpečnější, odvážnější a nyní se 2 vzrušujícími 
pohonnými jednotkami.

TECHNOLOGIE e-POWER
Qashqai představuje technologii e-POWER, která 
vám umožní zažít jedinečný zážitek z 
elektrifikované jízdy bez připojení k elektrické síti. 
Nabízí tišší, citlivější a efektivnější jízdu ve městě 
než tradiční hybridy.

MILD-HYBRIDNÍ TECHNOLOGIE
Díky tomuto vyspělému benzínovému motoru 
umožňuje Qashqai snížit emise CO2, aniž by to 
bylo na úkor radosti z jízdy. Toto hnací ústrojí, 
kterému pomáhá citlivý elektrifikovaný pohon a 
které je k dispozici v režimech pohonu 2 a 4 kol, 
využívá lithium-iontovou baterii nabíjenou za 
jízdy energií rekuperovanou při brzdění.

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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Nový způsob vyjádření
Qashqai přináší do světa crossover designu novou 
vizi - masivní proporce, zářivá paleta barev včetně 
možnosti dvoubarevného provedení, charakteristická 
mřížka chladiče V-Motion, oslnivé osvětlení LED a 
impozantní až 20-palcová litá kola.

Mřížka chladiče V-Motion (u verze e-POWER)* Zadní LED světla*

Dvoubarevné provedení*20" litá kola*

*Funkce jsou dostupné podle verze, ve standardní výbavě nebo jako volitelné příslušenství (za příplatek).
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Vychutnejte si vzrušující zážitek z 
elektrifikované jízdy bez dobíjení s 
Nissanem QASHQAI e-POWER
Pro další jízdu nepotřebujete žádné kabely. Jedinečná technologie e-POWER 
společnosti Nissan zajišťuje citlivý a tichý výkon elektromotoru poháněného 
baterií, který je dobíjen úsporným spalovacím motorem. Kola jsou sice 
poháněna elektromotorem, ale vůz dobíjet nemusíte. Získáte tak veškeré 
benefity elektrifikované jízdy jako je okamžité zrychlení a tichá jízda a 
zároveň komfort, jaký očekáváte od benzinového motoru. To vše s vyšší 
úsporou paliva a nižšími emisemi*.

ZJEDNODUŠENÁ ELEKTRIFIKOVANÁ JÍZDA S e-PEDAL STEP
Vyzkoušejte intuitivnější způsob jízdy. Pro Nissan jedinečná funkce e-Pedal 
Step vám dává možnost při rychlostech nad 10 km/h efektivně zrychlovat 
a zpomalovat pouze pomocí plynového pedálu. Pro prudší brzdění a úplné 
zastavení použijte brzdový pedál.

*Srovnání vozů Nissan Qashqai e-Power 190 k 2WD a Nissan Qashqai Mild Hybrid 140 k 6MT 2WD.
**Nissan Qashqai Mild Hybrid 140 k 6MT 2WD: spotřeba paliva (l/100 km): nízká: 8,5-8,6; střední: 6,2-6,4; 
vysoká: 5,4-5,5; max: 6,3-6,5; kombinovaná: 6,3-6,5; kombinované emise CO2 (g/km): 143-146. Nissan Qashqai 
e-Power 190 k 2WD: spotřeba paliva (l/100 km): nízká: 5,1-5,3; střední: 4,4-4,6; vysoká: 4,7-4,8; max: 6,5-6,6; 
kombinovaná: 6,4 - 4,5; kombinované emise CO2 (g/km): 120-123. Vozidlo bylo homologováno v souladu s předpisy 
EU pomocí realističtějšího zkušebního postupu WLTP. Hodnoty NEDC proto nejsou pro toto vozidlo k dispozici.

190 k
Okamžitý výkon 
a zrychlení

Až Až

40%* 16%*
optimalizace 
spotřeby 
paliva ve 
městě **

optimalizace 
spotřeby paliva 
při kombinované 
jízdě**

HYBRID

Kola jsou poháněna spalovacím 
motorem a elektromotorem

PŘEVODOVKA ELEKTROMOTOR

SPALOVACÍ 
MOTOR GENERÁTOR BATERIE ELEKTROMOTOR MĚNIČ

ELEKTROMOTOR

E-POWER

Kola jsou poháněna pouze 
elektromotorem

100% EV

Kola jsou poháněna pouze 
elektromotorem
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Vytříbený design a svůdná praktičnost
V interiéru Nissanu Qashqai působí vše vyspěle a prémiově. Od volantu až po 
středovou konzolu - vše bylo ergonomicky navrženo pro naprostý komfort při 
řízení. Zvýšená viditelnost obrazovky a bezproblémová integrace technologií 
vám pomůže zůstat ve střehu a soustředit se na jakoukoli jízdu.

Oceňte přehlednost 10,8" čelního Head-up displeje*, 12,3" plně digitálního 
displeje přístrojové desky* a 12,3" centrálního HD displeje* s pokročilými 
službami NissanConnect. Tyto tři velké obrazovky spolupracují v dokonalé 
synchronizaci pro bezpečnější, jasnější a optimalizovanější zážitek z jízdy.

Rychlá (15W) bezdrátová nabíječka* Řadící páka e-POWER*

Navrženo podle standardu nabíjení Qi a optimalizováno pro zařízení s certifikací Qi**.

* Funkce jsou dostupné podle verze, ve standardní výbavě nebo jako volitelné příslušenství (za příplatek).
** Bezdrátové nabíjení zařízení bez certifikace Qi může být omezené.
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Váš osobní prostor kde se budete 
cítit jako doma
Uvolněte se v ergonomicky tvarovaných sedadlech a pociťte 
pohodlí i na těch nejdelších cestách díky optimalizované bederní 
opěrce. Máte za sebou náročný den? Aktivujte u svého Nissanu 
Qashqai masážní sedadla* na místě řidiče i spolujezdce a pocítíte, 
jak stres mizí. Díky kvalitním povrchovým úpravám v celém 
interiéru a zvýšené bezpečnosti včetně nového centrálního 
airbagu získáte ještě více kultivovanosti a klidu pro celou rodinu.

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

CENTRÁLNÍ AIRBAG

Dostatek místa pro každého. A mnohem více
Nissan Qashqai kombinuje prostorný interiér a velkorysý zavazadlový prostor s 
kompaktním exteriérem vhodným pro jízdu ve městě, který usnadňuje manévrování. 
Cestující sedí v pohodlí díky větší kabině s prostorem, který patří k nejlepším ve 
svém segmentu, snadnému přístupu a snadnějšímu umístění dětské sedačky 
díky 85° otevírání zadních dveří a promyšleným drobnostem, jako jsou dva USB 
porty* pro cestující vzadu.
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*Funkce jsou dostupné podle verze, ve standardní výbavě nebo jako volitelné příslušenství 
(za příplatek).

Bezdotykové otevírání dveří zavazadlového prostoru

ZAVAZADLOVÝ PROSTOR 
504 L

SE SKLOPENÝMI SEDADLY 
1593 L

Nečekaně velký nákladový prostor
Bezkonkurenční zavazadlový prostor o objemu až 1593L 
znamená, že nový Qashqai je připraven převést cokoliv si 
budete přát. Dvě zavazadlové desky (obě s jednou snadno 
otíratelnou stranou) umožňují personalizaci prostoru dle 
potřeb nákladu a umožňují až 16 kombinací zavazadlového 
prostoru pro maximální pohodlí. Chytré vlastnosti jako je 
například bezdotykové otevírání kufru* a široký úhel otevírání 
zadních dveří usnadní a hlavně urychlí balení i vybalování, 
takže můžete svůj vzácný čas využít něčím příjemnějším.
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*Neměli byste se spoléhat pouze na komfortní funkce řidiče. Některé funkce nemusí fungovat za všech podmínek a okolností. Platí rychlostní a jiná omezení. Ohledně 
podmínek týkajících se technologií Nissan se obraťte na svého prodejce Nissan nebo na www.nissan.cz/experience-nissan/asistencni-technologie-ridice.html.

Nissan Qashqai se svým souborem technologií aktivní a pasivní 
bezpečnosti dosáhl pětihvězdičkového hodnocení EuroNCAP.

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 nastavené rychlosti.

AUTOMATICKÉ UDRŽOVÁNÍ JÍZDNÍHO PRUHU. Kompletní 
sada technologií, které pomohou zabránit neúmyslnému 
opuštění jízdního pruhu. Udržuje Váš vůz ve středu 
jízdního pruhu, a to buď zásahem do řízení, nebo 
brzděním v nouzové situaci.

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.

PŘEDNÍ NOUZOVÉ BRZDĚNÍ sleduje okolí před vozem, 
zda se v něm nenachází vozidla a chodci, a pomáhá 
tak zabránit nebo snížit škody způsobené srážkou.

Bezpečnost v centru pozornosti
Všechny verze Nissanu Qashqai jsou vybaveny pokročilými 
bezpečnostními technologiemi* navrženými tak, abyste 
měli maximální pohodlí a všichni zůstali v bezpečí.

Posviťte si na bezpečnost
Nový Qashqai je prvním vozem v Evropě, který disponuje 
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. Maximální viditelnost pro vás, 
maximální bezpečí pro všechny.
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*Funkce jsou dostupné podle verze, ve standardní výbavě nebo jako volitelné příslušenství (za příplatek).

**ProPILOT Assist je k dispozici u omezené řady vozů pouze pro automatické převodovky. ProPILOT Assist je moderní asistenční technologie řidiče, která však 
nedokáže zabránit srážkám. Technologie ProPILOT Assist je určena pouze pro použití na dálnici (cesta oddělena bariérou) a vyžaduje pozornost 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 a mít 
neustálou kontrolu nad vozem. Pro více podrobností prosím nahlédněte do uživatelské příručky vozu.

Neměli byste se spoléhat pouze na komfortní funkce pro řidiče. Některé funkce nemusí fungovat za všech podmínek a okolností. Platí rychlostní a jiná omezení. O 
podmínkách týkajících se technologií Nissan se informujte u svého prodejce Nissan nebo na www.nissan.cz/experience-nissan/asistencni-technologie-ridice.html.

Přední kamera poskytuje 
kombinovaný pohled zepředu 

a shora pro dokonalé 
parkování.

Pohled do všech stran 
poskytuje virtuální 360° 

pohled z ptačí perspektivy 
při manévrování.

Boční kamera - 
přepnutím tlačítka 
uvidíte obrubník.

Zadní kamera vidí, co je 
přímo za vámi.

Málo místa? Bez problému
Pokud neradi parkujete, nový Qashqai si zamilujete. Nový 
digitální Monitor okolního pohledu* s vysokým rozlišením vám 
poskytne 360° pohled na váš vůz s volitelným zaměřením na 
pohled zepředu, zezadu a z boku, což vám pomůže zaparkovat 
s jistotou a kontrolou. Nissan Qashqai e-POWER může být také 
vybaven systémem ProPILOT Park*, který nabízí automatické 
rozpoznání parkovacího místa a plně automatické ovládání 
řízení, brzdění a akcelerátoru při parkování. Nyní je parkování 
opravdu hračka.

ProPILOT Assist s funkcí NAVI-Link**
Nissan Qashqai disponuje nejnovější technologií ProPILOT Assist díky které si užijete pohodovou jízdu bez stresu i 
na hlavních silnicích. Nový software pomáhá plynule řídit a udržovat váš vůz bezpečně uprostřed jízdního pruhu, 
přičemž udržuje ideální vzdálenost od vozidla před vámi bez ohledu na stoupání. Funkce NAVI-Link využívá 
navigační systém TOMTOM™ modelu Qashqai k předvídání změn rychlostních limitů, zatáček, výjezdů a dalších a 
plynule a jemně upravuje rychlost, abyste měli vše pod kontrolou. Dokáže dokonce nouzově zastavit. S 
inteligentní nouzovou brzdou, asistentem pro jízdu v dopravní zácpě a různými dalšími bezpečnostními funkcemi 
pomáhá Qashqai zajistit bezpečnost a pohodlí vašich cestujících i v náročných jízdních podmínkách.
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Naskenujte kód a 
stáhněte si aplikaci 
NissanConnectServices 
a připojte ji ke svému 
novému Nissanu.

Bezproblémové spojení s vaším světem
Nový 12,3" HD displej4 ve voze Nissan Qashqai je vaším portálem do systému 
NissanConnect: naší technologie propojeného vozu s intuitivní navigací a 
pokročilou konektivitou. Qashqai vám umožní snadno a pohodlně ovládat řadu 
funkcí pomocí hlasu. Řekněte "Hi Nissan" a pak se ptejte na věci jako "find the 
nearest fuel station, set my destination, call home" a další. Aplikace NissanConnect 
pro chytré telefony nabízí stále širší škálu služeb, včetně zasílání plánů cest do 
vašeho Nissanu Qashqai. Když jste uvnitř vozu, připojte svůj telefon a začněte 
používat preferované aplikace díky Apple CarPlay®5 a Android Auto™5. A ať jste 
kdekoli, služby NissanConnect vás informují o stavu vašeho vozu.

(1) Apple CarPlay® a Android Auto™ jsou k dispozici zdarma v závislosti na modelu a/nebo stupni výbavy. Další informace získáte u svého prodejce Nissan nebo na 800 23 23 
23/zakaznickalinka@nissan.cz. Android Auto™ je k dispozici pouze prostřednictvím kabelového připojení.

(2) Bezplatné služby (Nissan na Google Assistant, Historie a Analýza jízd, Nissan Asistence a nápověda, Asistenční služba) jsou k dispozici zdarma po dobu 7 let v závislosti na 
modelu a/nebo výbavě. Další informace získáte u svého prodejce Nissan nebo na 800 23 23 23/zakaznickalinka@nissan.cz.

(3) Mapy & Živý Provoz, Služby dálkového ovládání, Chytrá upozornění jsou k dispozici zdarma po dobu 3 let a poté jsou k dispozici za poplatek v závislosti na modelu a/nebo 
výbavě. Další informace získáte u svého prodejce Nissan nebo na 800 23 23 23/zakaznickalinka@nissan.cz. Aktuální ceny jsou k dispozici prostřednictvím obchodu Nissan.

Pro využívání služeb NissanConnect potřebujete uživatelský účet NissanConnect a musíte se zaregistrovat a přihlásit do služby NissanConnect pomocí uživatelského jména 
a hesla. K používání bezplatné aplikace NissanConnect potřebujete chytrý telefon s kompatibilním operačním systémem iOS nebo Android a SIM kartu s možností přenosu 
dat se stávající nebo samostatnou smlouvou o mobilním telefonu mezi vámi a vaším poskytovatelem mobilních služeb. Všechny služby jsou závislé na pokrytí mobilní sítí. 
Využívání palubního internetu NissanConnect je umožněno prostřednictvím integrovaného bezdrátového připojení k internetu. Datové balíčky je třeba získat prostřednictvím 
vybraných externích poskytovatelů mobilní komunikace v souladu s jejich podmínkami (v závislosti na dostupnosti ve vaší zemi). Další informace naleznete na www.nissan.cz 
a u svého prodejce Nissan.

(4) Funkce dostupná v závislosti na verzi, jako standardní výbava nebo pouze jako volitelná výbava (za příplatek).

(5) Apple CarPlay je ochranná známka společnosti Apple Inc. registrovaná v USA a dalších zemích. Android Auto a logo Android Auto jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

(6) Amazon, Alexa a všechny související značky jsou ochranné známky společnosti Amazon.com, inc. nebo jejích přidružených společností.

(7) Zabudovaná Alexa je k dispozici v Anglii, Francii, Německu, Španělsku a Itálii.

Reakce a používání funkce může být ovlivněno, pokud vůz přijímá špatný signál. Pro optimální použití se ujistěte, že je vůz v dobrém pokrytí sítě.

Připojení mobilního telefonu k používání systému NissanConnect by mělo být prováděno pouze tehdy, když je vůz bezpečně zaparkován. Používání systému by mělo být vždy 
v souladu s pravidly silničního provozu. Řidiči by měli systém používat pouze tehdy, když je to bezpečné. Uživatelé by si měli být vědomi toho, že technologie hands-free 
může odvádět pozornost od jízdy, což by mohlo mít vliv na plnou kontrolu nad vozidlem.

KOMPATIBILITA S ASISTENTEM 
GOOGLE A ALEXOU4,6

Využívejte možnosti systému 
NissanConnect ve vozidle k 

ovládání vozidla nebo 
domácnosti hlasovými 

příkazy pomocí vestavěné 
aplikace Alexa7 nebo Google 

Assistant.

Bezplatná služba2

SLUŽBY NISSAN CONNECT
Pomocí aplikace 

NissanConnect Services 
získáte přístup ke službám 

dálkového ovládání, 
inteligentním upozorněním 

a dalším.

Bezplatná služby na 3 roky3

BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ 
APPLE CARPLAY®5 A 
ANDROID AUTO™5

Připojte svůj chytrý telefon 
a získejte přístup k hudbě, 

textovým zprávám a 
dalším oblíbeným aplikacím 

během jízdy.

Bezplatná služba1

Pro optimální použití doporučujeme 
používat originální kabel výrobce.
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PRO VÍCE INFORMACÍ KONTAKTUJTE 
SVÉHO PRODEJCE NEBO SERVISNÍ 
MÍSTO NISSAN

VYLADĚNÍ EXTERIÉRU 
BALÍČEK ELEGANCE CHROME

A:  Přední lišta – KE6106U0CR
B: Boční lišta – KE7606U0CR
C:  Zadní lišta - KE7916U0CR

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ
D: Horizontální odnímatelné tažné zařízení - KE5006U510

Maximální tažná kapacita 1800 kg*
E:  TEK 13 pins - KE5056U012

TEK 7 pins - KE5056U00

BALÍČEK PROTECTION
F:  Luxusní koberečky - KE7456UN0A

Luxusní koberečky e-POWER - KE7456UN0B
G: Oboustranná rohož do zavazadlového prostoru – KE9656U0S0

BALÍČEK EXPLORER
H: Střešní nosič se systémem Easyfix – KE7306U510

Příčníky se systémem Easyfix – KE7326U510**
I:  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 párů – KE73899996

SADA PRO ZAVAZADLOVÝ PROSTOR
J:  Vnitřní nosič – KE9646U510
K:  Ochranná lišta hrany zavazadlového prostoru – KE9676U000

Ať jsou všechny vaše cesty 
elegantnější, chytřejší a 
jednodušší
Příslušenství Nissan vám pomůže přizpůsobit váš 
vůz Qashqai, aby byl ještě pohodlnější nebo ještě 
všestrannější. Přizpůsobte si svůj Nissan Qashqai 
zvenčí pomocí chromovaného paketu Exterior 
Elegance, ochraňte svůj kufr před špínou, blátem 
a vodou nebo přidejte tažné zařízení a vydejte se 
za vzrušujícím rodinným dobrodružstvím. A pokud 
potřebujete převážet kola, lyže, snowboardy nebo 
jen další věci, naše nosiče kol, boxy a další nosiče 
nákladu jsou speciálně navrženy tak, aby dokonale 
seděly a byly zároveň elegantní i bezpečné.

Prodloužená záruka
Prodloužená záruka Nissan vám dává možnost 
prodloužit si záruku na delší období nebo počet 
ujetých kilometrů. Vyberte si smlouvu, která 
nejlépe vyhovuje vašemu způsobu jízdy. V případě 
opravy budou použity pouze originální díly 
Nissan, které budou namontovány vyškolenými 
techniky Nissan.

* Tažná kapacita se liší v závislosti na specifikaci vozidla. 
** Pouze pro vozidla se střešními nosiči.

Funkce dostupné v závislosti na verzi, ve standardní výbavě nebo pouze jako 
volitelná výbava (za příplatek).
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A
B C

D

A: Celková délka: 4,425 m

B: Rozvor: 2,665 m

C: Celková šířka: 1,835 m

D: Celková výška: 1,625 m

VÝBAVY

ČALOUNĚNÍ

ROZMĚRY

KOLA

TEKNA / TEKNA+
19" LEHKÁ SLITINA

ACENTA e-POWER / 
N-CONNECTA 

18" LEHKÁ SLITINA

ACENTA
17" LEHKÁ SLITINA

VISIA
17" OCELOVÁ

VOLITELNĚ TEKNA+
20" LEHKÁ SLITINA

TEKNA+
Prémiové s kůží 

Nappa***

TEKNA VOLITELNĚ
Černé látkové se světle 

šedými vložkami ze 
syntetické kůže (K)

TEKNA
Černé látkové s tmavě 
modrými vložkami ze 

syntetické kůže (B)

N-CONNECTA
Černé látkové s 

šedými vložkami (G)

VISIA - ACENTA
Černé látkové (G)

BARVY

11 BAREV KAROSERIE P: Prémiové - M: Metalické - Z: Základní

Šedá -M- KADČerná -M- Z11Šedá Ceramic -P- KBY

Stříbrná -M- KY0 Modrá Indigo -M- RBN Burgundy -M- NBQ Červená -S- Z10

Bílá -S- 326

Červená Sunset -M- NBV

Modrá Vivid -P- RCFBílá Pearl -P- QAB

Šedá Ceramic 
+ Černá střecha - XFU

Bílá Pearl 
+ Černá střecha - XDF

Modrá Vivid 
+ Černá střecha - XFV

5 VARIANT DVOUBAREVNÉHO LAKU

Červená Sunset 
+ Černá střecha - XEY

Černá 
+ Šedá střecha - XDK

TEKNA+
• Výbava Tekna
+ 20" kola z lehkých slitin
+ Prošívaná sedadla z prémiové kůže s 

masážní funkcí
+ Audiosystém BOSE s 10 reproduktory
+ Automaticky sklopná zrcátka při couvání
+ Elektricky nastavitelná sedadla vč. bederní 

části u řidiče i spolujezdce

TEKNA
• Vybavení N-Connecta
+ 19" kola z lehkých slitin
+ Head-Up Displej
+ 12,3" plně digitální displej přístrojové desky
+ Přední adaptivní LED světla 
+ Rychlá 15W bezdrátová nabíječka
+ Drive Assist u (manuální převodovka)
+ ProPILOT Assist s Navi-Link (pouze AT 

převodovka nebo e-POWER)
+ ProPILOT park**
+ Handsfree otevírání dveří zavazadlového 

prostoru
+ Prosklená střecha se střešními ližinami

VISIA
• 17" ocelová kola
• 7" barevný TFT displej přístrojové desky
• LED světlomety
• Zadní parkovací senzory
• Elektrická a vyhřívaná zrcátka
• Manuální klimatizace
• Zadní parkovací senzory

ACENTA
• Výbava Visia
+ 17" kola z lehkých slitin
+ 18" kola z lehkých slitin u verze e-POWER
+ Zadní kamera
+ 8" centrální displej
+ Duální klimatizace 
+ i-Key

N-CONNECTA
• Výbava Acenta
+ 18" kola z lehkých slitin 
+ 12,3" centrální HD displej NissanConnect
+ 360° kamerový systém s detekcí 

pohybujících se objektů
+ Tónovaná skla
+ Ambientní osvětlení
+ Vyhřívaná přední sedadla
+ Vyhřívaný volant
+ LED mlhové světlomety

***Sedadla jsou částečně kožená a částečně z PVC. Pravá kůže pouze na dotykových místech zákazníka.

*K dispozici pouze s pohonem Mild-Hybrid
**K dispozici pouze od výbavy TEKNA s 
pohonem e-POWER
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Ponořte se do jedinečného jízdního zážitku s novým Nissanem Qashqai: 
https://www.nissan.cz/vozidla/nova-vozidla/novy-qashqai-2021.html
Sledujte Nissan Qashqai na Facebooku, Instagramu a Youtube. 
Vyvinuli jsme maximální snahu o to, aby obsah této publikace byl v okamžiku jejího předání do tisku (červenec 2022) správný. V souladu 
s politikou společnosti Nissan Europe neustále zlepšovat své produkty si společnost vyhrazuje právo kdykoli změnit specifikace a vozidla 
popsaná a zobrazená v této publikaci. Prodejci společnosti Nissan budou o všech takových změnách co nejrychleji informováni. Aktuální 
informace získáte u svého místního prodejce Nissan. Vzhledem k omezením použitých tiskařských procesů se mohou barvy uvedené 
v této brožuře mírně lišit od skutečných barev použitých laků a materiálů výbavy interiéru. Všechna práva vyhrazena. Kopírování celé 
této brožury nebo její části bez písemného souhlasu společnosti Nissan Europe je zakázána. Tato brožura je vytištěna na papír bělený 
bez použití chloru – MY22 Qashqai brožura 07/2022 - vytištěno v EU. Vytvořila společnost DESIGNORY, Francie a vyrobila společnost 
eg+ worldwide, Francie - Tel.: +33 1 49 09 25 35
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