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INTELIGENCE je krásná a chytrý a sofistikovaný design
dokonalého městského crossoveru to dokazuje. Nissan QASHQAI
v sobě spojuje působivý vzhled s efektivní aerodynamikou,
abyste si co NEJLÉPE užili povznášející jízdu městem.
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EXKLUZIVNÍ DESIGN BALÍČKU DYNAMIC.
Dodejte modelu Qashqai sportovní vzhled s balíčkem DYNAMIC. Od detailů exteriéru v barvě
karoserie přes exkluzivní 19palcová hliníková kola po černé stropní čalounění, prvky balíčku
Dynamic posunou každou jízdu na novou úroveň.

BALÍČEK DYNAMIC JE DOSTUPNÝ V 5 BARVÁCH
SPORTOVNÍ DOPLŇKY
ŠEDÁ - M - KAD

ČERVENÁ MAGNETIC - M - NAJ

BÍLÁ PEARL - M - QAB

MODRÁ VIVID - M - RCA

ČERNÁ PEARLESCENT - M - Z11
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Stříbrné detaily na nových
zadních náraznících,
zrcátkách a bočních lištách

Prémiový interiér s černým
čalouněním stropu

Exkluzivní 19palcová
hliníková kola Wind, řezaná
diamantem, tmavě šedá
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MYSLETE DOPŘEDU

VSTUPTE DO NOVÉ EPOCHY.
Inteligentní mobilita Nissan mění pohled na to jak poháníme, řídíme a začleňujeme auta do
našich životů. Nissan QASHQAI přichází se sadou inteligentních technologií, které vám dodají
jistotu za volantem. Od Inteligentního parkovacího asistenta až po Inteligentní nouzové brzdění
s detekcí chodců. Nissan QASHQAI hlídá vás a všechny okolo vás.
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PROMYŠLENÝ DO POSLEDNÍHO DETAILU.
Elegantní
světlomety
LED

Hliníková
kola

Výrazná zadní
světla s 3D
efektem

Nejnovější řadu vozů Nissan
poznáte podle charakteristického
motivu V na mřížce chladiče.

Anténa ve tvaru žraločí
ploutve s přijímačem
signálu navigace

Prémiové prvky v
nejvyšší úrovni
výbavy Tekna+

ELEGANTNĚJŠÍ VZHLED
DŮMYSLNĚJŠÍ DESIGN.
Vzhled ani pocit z vozu nikdy nebyl lepší. QASHQAI s ohromující řadou stylových
vylepšení zahrnujících design světlometů, hliníková kola, robustní masku chladiče
či kapotu je mnohem propracovanější a dynamičtější než kdy dříve.
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ŠPIČKOVÁ KVALITA A POHODLÍ.
Sportovní,
elegantní volant
ve tvaru D

Panoramatická
prosklená
střecha

Luxusní sedadla s
koženým čalouněním
Nappa a 3D prošíváním

Bederní opěrka se
4 polohami pro
ještě větší pohodlí
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VYLADĚN
K DOKONALOSTI.
S jistotou převezměte řízení za sportovním,
luxusním volantem, zatimco panoramatickou
prosklenou střechou Nissanu QASHQAI proniká
dovnitř světlo.

Vytisknout | Zavřít

DISPLEJ PALUBNÍHO POČÍTAČE

VÍCE AKCE, MÉNĚ RUŠIVÝCH VLIVŮ.
Displej vyspělého systému podpory řidiče modelu QASHQAI nabízí všechny potřebné
informace jako na dlani. Jednoduše procházejte jednotlivé obrazovky pomocí ovládání
na volantu. Jak prosté.

IDENTIFIKACE
VOLAJÍCÍHO

BEZPEČNOSTNÍ
SYSTÉM SAFETY
SHIELD

AUDIO

VÝBĚR BAREV

NAVIGACE KROK
ZA KROKEM

MÓD POSILOVAČE
ŘÍZENÍ

SYSTÉM
MONITOROVÁNÍ
TLAKU
V PNEUMATIKÁCH

PARKOVACÍ SENZORY
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NOVÝ SYSTÉM NISSANCONNECT
Zcela nový informační a zábavní systém vozu Qashqai přichází s novými
vzrušujícím funkcemi, jako jsou 3D mapy, integrace chytrého telefonu, hlasové
ovládání a 7palcový vícedotykový displej, který si můžete upravit podle svých
představ. Nový systém NissanConnect rovněž umožňuje ovládat váš chytrý
telefon známým způsobem pomocí aplikací Apple CarPlay®* a Android Auto®.

3D MAPY: Navigace pro vaše
cesty světem s 3D mapami.

UPRAVTE SI ÚVODNÍ NABÍDKU:
Nastavte si vlastní zobrazení
nejpoužívanějších funkcí, jako je
audiosystém, historie volání a
dopravní informace.

ROZPOZNÁVÁNÍ HLASU: Po stisknutí
tlačítka hovoru na volantu můžete
bezpečně hlasem ovládat navigaci,
přehrávání hudby a telefon.

VYHLEDÁVÁNÍ POMOCÍ JEDNOHO
ŘÁDKU: Rychlé a pohodlné
vyhledávání cíle nebo bodů zájmu.

VAŠE HUDBA, VÁŠ STYL Přistupujte ke své hudbě
pomocí Bluetooth či USB nebo se připojte pomocí
aplikace Apple CarPlay či Android Auto.
*Apple CarPlay je aplikace poskytovaná společností Apple Inc. Apple je také ochrannou známkou společnosti Apple Inc. Požadavky
zařízení Apple CarPlay: vyžaduje iAP2, iPhone 5 či novější model (konektor Lightning) a systém iOS 8.3 nebo novější a vyžaduje připojení
přes USB. Pro seznam zemí, kde je aplikace dostupná, prosím navštivte tyto stránky: https://www.apple.com/cz/ios/featureavailability/#applecarplay-applecarplay . Android Auto je aplikace poskytovaná společností Google. Android Auto je kompatibilní pouze
s telefony se systémem Android verze 5.0 (Lollipop) či vyšší a vyžaduje připojení přes USB. Pro seznam zemí, kde je aplikace dostupná,
prosím navštivte tyto stránky: https://www.android.com/auto/. Společnost Nissan neodpovídá za škodu, ztrátu nebo zranění vzniklé
v souvislosti s užíváním aplikací Apple CarPlay a Android Auto. Z důvodů, které společnost Nissan nedokáže ovlivnit, nemusí být aplikace
Apple CarPlay a Android Auto dostupné ve vaší zemi, nebo nemusí správně fungovat všechny jejich funkce. Společnost Nissan neodpovídá
za nedostupnost nebo neúplnost funkcí aplikace Apple CarPlay a/nebo aplikace Android Auto ve vašem vozidle

** Z důvodů mimo kontrolu společnosti Nissan nemusí být aplikace Apple CarPlay a Android Auto ve vaší zemi dostupné nebo nemusí nabízet všechny
funkce. Společnost Nissan se zříká odpovědnosti za nedostupnost nebo neúplnost funkcí aplikace Apple CarPlay nebo Android Auto ve vašem vozidle.
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INTELIGENTNÍ INTEGRACE VYTVÁŘÍ Z
VAŠEHO VOZU PRODUKTIVNĚJŠÍ MÍSTO.
Naplánujte si cestu předem pomocí dopravních informací v reálném čase a odešlete trasu do vozidla.
Najděte své zaparkované vozidlo pomocí aplikace Door to Door Navigation. Navigační systém si
můžete aktualizovat přes mobilní síť vašeho chytrého telefonu nebo připojením k externímu
hotspotu WiFi. Služba TomTom Premium Traffic a aktualizace map je po dobu prvních 5 let zcela zdarma.

POŠLETE SI CÍL DO VOZIDLA Z POČÍTAČE NEBO
MOBILNÍ APLIKACE Odešlete si cíl do vozidla
pomocí jakéhokoli rozhraní a naplánujte si cestu,
ještě než vyjedete.

DATA SLUŽBY PREMIUM TRAFFIC Získejte přesný
odhad času příjezdu, ještě než vyjedete, pomocí
dopravních informací v reálném čase a zvolte tu
nejlepší cestu do cíle.

PODROBNÁ NAVIGACE Tato mobilní aplikace
vám poskytuje podrobnou navigaci – od místa,
kde zaparkujete, až do konečného cíle.

BEZPLATNÉ AKTUALIZACE MAP Získejte aktualizace
prostřednictvím mobilní sítě nebo si je stáhněte
pomocí USB a udržujte svůj systém aktuální. U
nového systému NissanConnect jsou aktualizace
map a dopravní informace Premium Traffic na
prvních 5 let zdarma.

APLIKACE DOOR-TO-DOOR NAVIGATION
Stáhněte si do chytrého telefonu aplikaci
Door-to-Door Navigation a přistupujte ke
všem mapám na svém vícedotykovém displeji
systému NissanConnect nové generace.
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*Z důvodů mimo kontrolu společnosti Nissan nemusí být
aplikace Apple CarPlay a Android Auto ve vaší zemi dostupné
nebo nemusí nabízet všechny funkce. Společnost Nissan se
zříká odpovědnosti za nedostupnost nebo neúplnost funkcí
aplikace Apple CarPlay nebo Android Auto ve vašem vozidle.

NAVIGACE
OD SPOLEČNOSTI TOMTOM
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REZERVUJTE SI
TATO SEDADLA.
Nejlepší, jaká můžete mít. Monoformní
design, vysoce kvalitní kůže Nappa a
měkké 3D prošívání – sedadla v Nissanu
QASHQAI vás obklopí trvalým, luxusním
pohodlím.
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410 L

ZAVAZADLOVÝ PROSTOR

PROSTOR NA VŠE.
Nebojte se – vždy je prostor pro něco navíc. Sklopte zadní sedadla
a vytvořte rovnou plochu pro neskladná zavazadla nebo využijte
spoustu praktických úložných prostor pro vše, co vezete s sebou.
Zavazadlový prostor
umožňuje díky upravitelným
policím a příčkám bezpočet
nastavení. Velká odkládací
přihrádka u spolujezdce,
držák telefonu se vstupem
USB/12V zásuvkou a dvojitý
držák nápojů vám určitě
přijdou vhod.
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SE SKLOPENÝMI SEDADLY
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ANI MÁLO ANI MOC
V režimu Drive zobrazuje displej pohled
dopředu a shora. Vy tak víte, kde ještě
můžete popojet, aby to nebylo „až moc“.

CHRÁNÍ VAŠE KOLA

VIDÍTE ÚPLNĚ VŠE

Stisknutím tlačítka kamery při
jízdě dopředu nebo couvání
přepnete na pohled shora,
abyste měli přehled o objektech
po stranách. Budete tak mít
spolehlivě pod kontrolou
vzdálenost vozu od obrubníku.

Tato kamera se nachází pod
zpětným zrcátkem na straně řidiče a
při jízdě vpřed nebo couvání dotváří
poslední díl virtuálního 360º pohledu
na vozidlo z ptačí perspektivy.

LEPŠÍ ROZHLED,

HLÍDÁ VÁM ZÁDA

ZCELA NOVÁ PERSPEKTIVA.

Při couvání vidíte na displeji vše, co se nachází
za vámi. Pohled shora vám zase odhalí nižší
předměty, které byste oknem neviděli.

Parkování i manévrování je s dalším párem očí vždy snadnější. Panoramatický kamerový
parkovací systém využívá čtyři kamery, které zprostředkovávají pohled na okolí Nissanu
QASHQAI z ptačí perspektivy. Abyste o parkování měli dokonalý přehled, můžete si na
obrazovce zvolit detailní pohled na oblast před vozem, za vozem i směrem k obrubníku.
Konec problémům s parkováním, každý váš pohyb bude navíc snadnější a přesnější.
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POMOC NA DOSAH RUKY

KLID. NEJSTE NA TO SAMI.
Inteligentní mobilita Nissan přenese vaše řízení na zcela novou úroveň.
Technologie Intelligent Driving přináší novému Nissanu QASHQAI větší jistotu
a ovladatelnost. Řízení bude mnohem větším zážitkem a z každodenního
cestování se stane příjemnější záležitost.

INTELIGENTNÍ PARKOVACÍ ASISTENT SE SYSTÉMEM UPOZORNĚNÍ NA PROJÍŽDĚJÍCÍ VOZIDLA
Pusťte QASHQAI k řízení při parkování v těsných místech – a nechte ho, aby vás systém upozornění
na projíždějící vozidla varoval, když se při couvání začne blížit jiné vozidlo.
PODÉLNÉ
PARKOVÁNÍ

PŘÍČNÉ
PARKOVÁNÍ

UPOZORNĚNÍ
NA PROJÍŽDĚJÍCÍ VOZIDLA

ROZPOZNÁVÁNÍ POHYBUJÍCÍCH
SE OBJEKTŮ
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ProPILOT, VÁŠ PARTNER PRO
INTELIGENTNÍ A SEBEVĚDOMOU JÍZDU
Připravit, pozor… užívejte si. S funkcí Nissan ProPILOT* můžete zapomenout na stres z řízení a
nechat Nissan QASHQAI, aby se o maličkosti postaral sám. Stačí zkontrolovat stav silnice,
zapnout funkci Nissan ProPILOT a pak už si jen naplno užívat cestu. Z každodenní jízdy po
dálnici se stane jedna z nejlepších částí vašeho dne.
POMÁHÁ UDRŽOVAT VÁŠ VŮZ UPROSTŘED JÍZDNÍHO PRUHU.
Technologie, která sleduje značení a pomáhá směřovat vozidlo tak,
abyste zůstali uprostřed jízdního pruhu.
UDRŽUJE A UPRAVUJE RYCHLOST
Upravuje vaši rychlost podle provozu, abyste byli v bezpečné vzdálenosti
od ostatních vozů.
ZJEDNODUŠUJE ŘÍZENÍ V HUSTÉM PROVOZU
V závislosti na provozu dokáže Nissan ProPILOT váš QASHQAI zcela zastavit
a poté se s kolonou opět rozjet.

* Systém ProPILOT je dostupný jen u omezeného počtu vozidel. ProPILOT je vyspělou technologií pro podporu řidiče,
avšak nedokáže zabránit kolizím. Systém ProPILOT je určen pro použití pouze na dálnicích (s protisměrnými pruhy
oddělenými bariérami) a vyžaduje, aby řidič věnoval pozornost dopravní situaci a měl ruce na volantu. Řidič je
odpovědný za to, že se věnuje řízení, jede bezpečně a kdykoli je schopen převzít kontrolu nad vozidlem.
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POMÁHÁ, KDYŽ CHCETE

ZASÁHNE, KDYŽ JE TŘEBA
Technologie Nissan Intelligent Driving jsou vždy připraveny
ihned zasáhnout a dostat vás z nepříjemných situací..

INTELIGENTNÍ UPOZORNĚNÍ A
PREVENCE PROTI VYBOČENÍ Z
JÍZDNÍHO PRUHU
Pokud začnete opouštět jízdní
pruh bez použití směrového
světla, tato technologie vás
vizuálním signálem a jemným
pohybem volantu navede zpět
do pruhu..

INTELIGENTNÍ NOUZOVÉ
BRZDĚNÍ S DETEKCÍ CHODCŮ
QASHQAI za vás sleduje
provoz – a objekty v okolí.
Pokud se ve vaší dráze
vyskytnou nějaké objekty,
tento systém vás upozorní.
V případě potřeby vám
pomůže i snížit rychlost.

INTELIGENTNÍ PŘEDNÍ SVĚTLOMETY S NOVÝM
SYSTÉMEM ADAPTIVNÍHO PŘEDNÍHO OSVĚTLENÍ
Elegantní světlomety Nissanu QASHQAI vám
posvítí na cestu po automatickém zapnutí při
snížení viditelnosti, vjezdu do tunelu či na
podzemní parkoviště. Po zastavení se navíc i
automaticky vypnou. AFS řídí intenzitu světel s
cílem zajistit lepší viditelnost v noci. Na klikatých
cestách dochází změnou stylu svícení ke
kompenzaci viditelnosti v zatáčkách a na
křižovatkách. Světlo se zaměří na vámi
požadovaný směr jízdy - doleva či doprava.
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ROZPOZNÁVÁNÍ DOPRAVNÍCH
ZNAČEK. Tento systém během
jízdy rozpoznává dopravní značky
a informuje vás o aktuální
povolené rychlosti.

SLEDOVÁNÍ MRTVÉHO ÚHLU.
Rozšiřte své zorné pole: Pokud se
za vozidlem v oblasti levého
a pravého mrtvého úhlu objeví jiné
vozidlo, systém vás na to upozorní.

VIDÍ VÍC.

PŘEDVÍDÁ NEBEZPEČÍ A VARUJE VÁS.
Technologie Nissan Intelligent Driving využívají pokročilou radarovou technologii, se kterou neustále
sledují dění okolo vás, analyzují okolní dopravu a pomáhají vám reagovat na neočekávané situace.
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BUĎTE ZA VOLANTEM JAKO PROFESIONÁL

ZÍSKEJTE SEBEDŮVĚRU,
STAŇTE SE KRÁLEM SILNIC.
Hbitý s rychlou reakcí. Snadný na řízení. Flexibilní a bezpečný.
Nový QASHQAI vám pomáhá s řízením díky technologiím
aktivního ovládání podvozku.

INTELIGENTNÍ POHON 4×4.
Technologie pohonu 4x4 maximalizuje
trakci kol na silnici i v terénu. Tento
inteligentní systém pracuje s počítačem a
senzory, měří prokluzování kol a okamžitě
rozděluje točivý moment. Až 50 % točivého
momentu přenáší na zadní kola.

INTELIGENTNÍ MOTOROVÁ BRZDA. Tato
technologie kontroluje brzdění motorem
a usnadňuje vám práci v zatáčkách a při
brzdění. Můžete se tak více a pohodlněji
věnovat řízení.
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INTELIGENTNÍ KONTROLA POHYBU
KAROSERIE. Hladce i po nerovném
povrchu. Tento systém aplikuje citlivé
brzdné zásahy, aby eliminoval rušivé
vlivy při přejíždění nerovností a zajistil
komfortní plynulou jízdu.

Vytisknout | Zavřít

JEZDĚTE BEZ KOMPROMISŮ

OPTIMALIZUJTE SVOU
VÝKONNOST
Mějte svou jízdu lépe pod kontrolou díky chování technologicky vyspělého
nového hnacího ústrojí modelu Qashqai. Bylo navrženo s maximálním ohledem
na životní prostředí a snižuje provozní náklady, přičemž poskytuje ještě vyšší
výkon a točivý moment zajišťující plynulejší odezvu, rychlejší akceleraci a rychlé
a předvídatelné předjíždění.
1.3L NOVÝ ZÁŽEHOVÝ MOTOR. Náš nový motor, dostupný s
výkonem 140 nebo 160 k, je navržen pro zvýšení požitku z jízdy
při současném zvýšení energetické účinnosti a splněním nových
přísných evropských norem.

BENZÍN

VÝKON
(K)

POHON

PŘEVODOVKA

SPOTŘEBA PALIVA
(L/100KM)

EMISE CO2
(G/100KM)

MĚSTSKÝ
CYKLUS

MIMO
MĚSTO

KOMBINOVANÝ

MĚSTSKÝ
CYKLUS

MIMO
MĚSTO

KOMBINOVANÝ

1.3 DIG-T

140

2WD

Manuální

6,6 - 7,0*

4,5 - 5.0*

5,3 - 5,7*

151 - 160*

103 - 113*

122 - 130*

1.3 DIG-T

160

2WD

Manuální

6,6 - 7,0*

4,6 - 5.0*

5,3 - 5,7*

150 - 160*

104 - 113*

122 - 130*

1.3 DIG-T

160

2WD

Automatická

6,6 - 7,3*

4,6 - 4.9*

5,3 - 5,8*

153 - 166*

104 - 111*

123 - 131*

VÝKON
(K)

POHON

PŘEVODOVKA

BENZÍN

SPOTŘEBA PALIVA
(L/100KM)
MĚSTSKÝ
CYKLUS

MIMO
MĚSTO

EMISE CO2
(G/100KM)

KOMBINOVANÝ

MĚSTSKÝ
CYKLUS

MIMO
MĚSTO

KOMBINOVANÝ

1.5 dCi

115

2WD

Manuální

4,3 - 4,7*

3,5 - 3,9*

3,8 - 4,2*

110 - 124*

93 - 103*

102 - 110*

1.5 dCi

115

2WD

Automatická

4,5 - 4,5*

3,8 - 4,1*

4,0 - 4,2*

117 - 118*

99 - 108*

106 - 112*

1.7 dCi

150

2WD

Manuální

5,3 - 5,7*

4,2 - 4,3*

4,7 - 4,8*

140 - 150*

111 - 114*

123 - 127*

1.7 dCi

150

4WD

Manuální

6,1 - 6,3*

4,4 - 4,6*

5,1 - 5,2*

161 - 165*

117 - 121*

135 - 138*

1.7 dCi

150

4WD

Automatická

6,6 - 6,8*

4,9 - 5,3*

5,5 - 5,8*

173 - 180*

128 - 139*

145 - 154*

*Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 se získávají při laboratorním testování v souladu s evropskou legislativou a slouží k porovnání vozidel. Údaje
nemusí odrážet skutečné výsledky při jízdě. Oficiální výsledky může ovlivnit volitelná výbava, údržba, způsob řízení a povětrnostní podmínky.
Hodnoty vozidel označených (*) byly stanoveny v souladu s novým postupem testování WLTP a upraveny na ekvivalent NEDC (Nový evropský jízdní
cyklus) za účelem porovnání.
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BALÍČEK ELEGANCE VYTŘÍBENÁ JÍZDA.

BALÍČEK CROSSOVER PROSAĎTE SVŮJ STYL.

Ukažte svou eleganci a vytříbený vkus. Začněte výběr svého
příslušenství sadou stylových doplňků pro přední a zadní část vozu.
Odtud pokračujte až k černým detailům. Vtiskněte svému Nissanu
QASHQAI vlastní rukopis volbou dvoubarevných hliníkových kol,
osvětlených prahových lišt nebo uvítacího osvětlení. Skvělé. Váš
QASHQAI odráží váš vkus.

BALÍČEK ELEGANCE
Lišta zadního nárazníku,
chromovaná
Dále k dispozici v barvě černá
Piano.

Kompletní ochrana
zavazadlového prostoru

Zvýraznění zadního
nárazníku, černé
Dále k dispozici v barvě bílá
Pearl.

Není styl bez důrazu na detaily. Nechte svůj QASHQAI vystoupit z řady díky sadě
předních a zadních ozdobných krytů nárazníku doplněných o 19" hliníková kola
a další užitečné příslušenství, jako je například pevný stolek pro děti.

19" hliníková kola WIND
chromovaná
Kryty zrcátek, řezaná diamantem – tmavě
chromované šedá

Dětská sedačka

BALÍČEK ELEGANCE
Lišta předního nárazníku,
chromovaná
Dále k dispozici v barvě černá Piano.

19" hliníková kola, dvoubarevná černá a bílá

BALÍČEK CROSSOVER
Přední ozdobný kryt nárazníku,
stříbrný
Dále k dispozici v barvě černá Piano

Boční stupátko
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19" hliníková kola
IBISCUS, leskle černá

Kryty zrcátek,
chromované

Sada osvětlení prostoru pod vozem

BALÍČEK CROSSOVER
Zadní ozdobný kryt nárazníku, stříbrný
Dále k dispozici v barvě černá Piano

Koberečky: gumové, velurové a luxusní textil
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BARVY

ČALOUNĚNÍ

MODRÁ VIVID - M - RCA ( )

*

BRONZOVÁ CHESTNUT - M - CAN

BÍLÁ PEARL - M - QAB ( )

*

BÍLÁ - S - 326

VISIA

ACENTA

ČERNÉ TEXTILNÍ ČALOUNĚNÍ

ČERNÉ TEXTILNÍ ČALOUNĚNÍ

N-CONNECTA

STŘÍBRNÁ SATIN - M - KY0

NIGHT SHADE - M - GAB

ŠEDÁ - M - KAD ( )

*

ČERNÁ PEARLESCENT - M - Z11 ( )

*

KOMBINACE ČERNÉ KŮŽE A TEXTILNÍHO
ČALOUNĚNÍ, MONOFORMNÍ SEDADLA

TEKNA

VOLITELNĚ 1:

VOLITELNĚ 2:

KOMBINACE ČERNÉ KŮŽE A TEXTILNÍHO
ČALOUNĚNÍ, MONOFORMNÍ SEDADLA

ČERNÁ PRÉMIOVÁ KŮŽE NAPPA,
MONOFORMNÍ SEDADLA

MODRÁ PRÉMIOVÁ KŮŽE NAPPA,
MONOFORMNÍ SEDADLA

TEKNA +

VOLITELNĚ:

ČERNÁ PRÉMIOVÁ KŮŽE NAPPA,
MONOFORMNÍ SEDADLA

MODRÁ PRÉMIOVÁ KŮŽE NAPPA,
MONOFORMNÍ SEDADLA

( ) balíček Dynamic
standard pro Tekna+,
volitelné pro Tekna a
N-Connecta

*

MODRÁ INK - M - RBN

ČERVENÁ MAGNETIC - M - NAJ ( )

*

KOLA

ČERVENÁ FLAME - S - Z10

ROZMĚRY
A: Rozvot: 2646mm
B: Celková délka: 4394mm
C: Celková šiřka: 1806mm
D: Celková výška: 1590mm

16" OCELOVÁ

17" HLINÍKOVÁ

18" HLINÍKOVÁ
D

A
B

19" HLINÍKOVÁ

C

19" HLINÍKOVÁ
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V NISSANU

SE ZAMĚŘUJEME
NA KVALITU.

DOSAŽENÁ MNOHALETÝMI
ZKUŠENOSTI.
V Nissanu provádíme vše s ohledem na našeho zákazníka. Každý
náš krok a rozhodnutí probíhá s maximální péčí, přesností
a důrazem na kvalitu, protože vše, co děláme, děláme pro vás.
Od myšlenky po výrobu vozu, od testování po přehlednost, od služby
zákazníkům po naše odhodlání. Kvalita je v každém malém detailu.

360° PROCES
Stavíme na kvalitě od samého počátku, pečlivě koncipujeme každé
auto, aby bylo pohodlnější a odolnější prostřednictvím inovativního
designu, inteligentních technologií a promyšlených detailů
inspirovaných vámi

BEZPEČNOST
Pracujeme s našimi inteligentními bezpečnostními systémy, aby na vás
dávaly pozor a pomáhaly vám vyhnout se jakýmkoli nehodám, pro lepší,
jistější požitek z jízdy každý den. Náš panoramatický kamerový parkovací
systém využívá 4 kamery a poskytuje vám pohled na vůz a jeho okolí
z ptačí perspektivy.

EXTRÉMNÍ SPOLEHLIVOST
Prověřujeme naše vozy v extrémních podmínkách, abychom zaručili jejich
každodenní výkon a spolehlivost. Najezdíme miliony kilometrů ve výrobních
zkouškách, tisíckrát denně otevřeme a zavřeme dveře a kapotu a používáme
skutečný sopečný prach z Japonska pro testování odolnosti oken.
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Vize Inteligentní mobility nás inspiruje ve všem, co děláme. Díky novým technologiím
měníme auta z pouhých dopravních prostředků na opravdové partnery. Pokud
pojedeme spolu, bude jízda jistější, propojenější a bude v ní více vzrušení! Ať už jde
o vozy, které vám pomohou s řízením, nebo o dálnice, na kterých si za jízdy nabijete
svůj elektromobil, bavíme se o velmi blízké budoucnosti.
O budoucnosti, která se začíná rýsovat ve vozech Nissan, jež můžete řídit už dnes!

Navštivte naše stránky: www.nissan.cz
Sledujte Nissan QASHQAI na:

Vyvinuli jsme maximální snahu o to, aby obsah této publikace byl v okamžiku jejího předání do tisku (Listopad 2019) správný. Tato
brožura byla vytvořena s využitím prototypových vozů vystavovaných na autosalonech. V souladu s politikou soustavného
zlepšování produktů si Nissan International vyhrazuje právo kdykoliv změnit specifikace a vozidla popisovaná a vyobrazená v této
publikaci. Prodejci Nissan budou informováni o každé takové úpravě co možná nejrychleji. Prosím, ověřte si u místního prodejce
Nissan, že jste obdrželi nejaktuálnější informace. Z důvodů limitů použitého tiskového procesu se mohou barvy uvedené v této
brožuře mírně lišit od skutečných barev použitých laků a interiérových dekorů. Údaje v této brožuře nemusí být přesné v důsledku
písařských chyb či chyb tisku. Výbava uvedená v této brožuře nemusí být v našem regionu nabízena. Jak je v automobilovém
průmyslu obvyklé, kožená sedadla od Nissanu jsou potažena přírodní kůží (myslí se vlastní materiál, nikoliv jeho zpracování) na
místech, která přicházejí do styku s tělem řidiče či pasažérů. Pro ostatní části čalounění sedadel je použita umělá kůže, která v řadě
ohledů převyšuje vlastnosti přírodní kůže (například nevrásní při stárnutí, snadněji se čistí, je odolnější proti mechanickému
poškození). Takové řešení umožňuje poskytnout našim zákazníkům skutečně hodnotný a trvanlivý produkt. Údaje o dostupnosti
jazykových verzí Nissan Connect vám poskytnou prodejci Nissan. Zobrazení je pouze ilustrativní. Data a údaje uvedené v této
reklamě jsou určené výlučně k informačním účelům a nemohou být považovány za návrh smlouvy. Všechna práva vyhrazena.
Reprodukce celé této brožury nebo jakékoliv její části bez písemného souhlasu společnosti Nissan International je zakázána.
Dovozcem je společnost Nissan Sales CEE Kft. (Maďarsko, 1117 Budapešť, Infopark sétány 3/B) jednající prostřednictvím Nissan Sales
CEE Kft. - organizační složka, se sídlem Praha 4, Krč, Antala Staška 2027/77, PSČ 14000, Česká republika, IČ: 27248011, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 51598.

Razítko dealera:

Tato brožura je vyrobena z papíru bez obsahu chlóru. – MY19 QASHQAI brochure 11/2019 – Vytištěno v EU.
Grafická úprava: DESIGNORY, Francie, výroba: eg+ worldwide, Francie – Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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