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STŘÍBRNÝ OZDOBNÝ KRYT ZADNÍHO NÁRAZNÍKU

PŘIPRAVENÝ VYRAZIT
Život nikdy nezastavuje. Stále v pohybu, stále 

dokonalejší: posouváme hranice, abychom dosáhli 
nových výšek. Nissan Qashqai N-Motion nabízí 

jedinečnou kombinaci impozantního vzhledu, bezpečnosti 
a inteligence, kterou doplňuje vášní pro výkon.
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NOVÝ SYSTÉM NISSANCONNECT

TEXTILNÍ KOBEREČKY

POHODLNÉ PŘIPOJENÍ
Zcela nový informační a zábavní systém vozu Qashqai přichází 
s novými vzrušujícím funkcemi, jako jsou 3D mapy, integrace 
chytrého telefonu, hlasové ovládání a 7″ 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®.

Díky novým sedadlům, exkluzivnímu čalounění a dokonalému 
pohodlí nabízí Nissan Qashqai N-Motion ideální prostředí 
k odpočinku, i když se vydáváte na cestu.
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Život neustále překvapuje. Když se ale stane něco 
nečekaného, jsou technologie Nissan Intelligent Mobility 
připraveny zasáhnout a postarat se o vaše bezpečí.

PŘIPRAVENÝ NA COKOLI…

STŘÍBRNÝ KRYT VNĚJŠÍCH ZPĚTNÝCH ZRCÁTEK

INTELIGENTNÍ NOUZOVÉ 
BRZDĚNÍ 

S ROZPOZNÁVÁNÍM CHODCŮ

ADAPTIVNÍ LED 
SVĚTLOMETY

INTELIGENTNÍ 
PANORAMATICKÝ 

KAMEROVÝ SYSTÉM
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19″ HLINÍKOVÁ KOLA IBISCUS STŘÍBRNÁ

Exteriér nového modelu NISSAN QASHQAI 
N-Motion je navržen tak, aby vynikal. Díky 
exkluzivním krytům vnějších zpětných zrcátek, 
hliníkovým kolům, stříbrnému ozdobnému krytu 
zadního nárazníku a možnosti výběru z 11 
elegantních a výrazných barev je provokativní, 
stylový… a vždy připravený vydat se na cestu.

OČEKÁVEJTE
VÍC, UŽIJTE SI VÍC
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Sledujte Nissan QASHQAI na: 

Vyvinuli jsme maximální snahu o to, aby obsah této publikace byl v okamžiku jejího předání do tisku (duben 2019) správný. V této 
brožuře jsou použity snímky prototypů vozidel vystavovaných na motoristických veletrzích. V  souladu s  firemními zásadami 
neustálého zlepšování svých produktů si společnost Nissan Europe vyhrazuje právo specifikaci a vozidla popsané a zobrazované 
v této publikaci kdykoli změnit. Dealeři společnosti Nissan budou o případných modifikacích informováni co nejdříve. Nejaktuálnější 
informace získáte u svého místního dealera Nissan. Z důvodu omezení použitých tiskových procesů se mohou barvy v této brožuře 
mírně lišit od skutečných barev laku a materiálů vnitřního obložení. Všechna práva vyhrazena. Bez písemného povolení společnosti 
Nissan Europe je úplná nebo částečná reprodukce této brožury zakázána. 

Tato brožura je vytištěna na papír vyrobený bez použití chloru – brožura MY18 QASHQAI 04/2019 – Vytištěno v EU. Grafická 
úprava: DESIGNORY, Francie, výroba: eg+ worldwide, Francie – tel.: +33 1 49 09 25 35.

Inteligentní mobilita nás inspiruje ve všem, co děláme. V Nissanu díky novým 
technologiím proměňujeme auta na více než pouhé dopravní prostředky. Pokud 
pojedeme spolu, bude jízda jistější, propojenější a bude v ní více vzrušení! Ať už jde 
o vozy, které pomáhají s řízením, nebo o dálnice, na kterých si za jízdy dobijete 
baterie elektromobilu, bavíme se o velmi blízké budoucnosti. O budoucnosti, která 
se začíná rýsovat ve vozech Nissan, jež můžete řídit už dnes.

Navštivte naše stránky: https://www.nissan.cz/vozidla/nova-vozidla/qashqai.html

Razítko dealera:
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