
NISSAN QASHQAI

POWERL INE

LIMITOVANÁ EDICE POWERLINE

MOTORIZACE

1.3 DIG-T Mild Hybrid 158 k 2WD 6MT, N-CONNECTA 739.990 Kč

1.3 DIG-T Mild Hybrid 158 k 4WD X-Tronic, N-CONNECTA 819.990 Kč

190 k 2WD, N-CONNECTA 829.990 Kč

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Prosklená střecha + střešní ližiny 20.500 Kč

Nissan Prodloužená Záruka1

(+ 2 roky nebo +100 000 km) 
Od 11.900 Kč

Ceník je platný od 1. dubna 2023

DALŠÍ INFORMACE 

Potřebujete více informací? 
Máte dotazy? 
Neváhejte nás kontaktovat:

800 232 323 zakaznickalinka@nissan.cz

HLAVNÍ PRVKY STANDARDNÍ VÝBAVY

18” kola z lehké slitiny Automatická dvouzónová klimatizace

Přední a zadní parkovací senzory Inteligentní klíč

12,3” centrální dotykový displej + NissanConnect system Apple CarPlay®(bezdrátově)2/Android Auto®(přes drát)2

Bezdrátová nabíječka mobilních telefonů Adaptivní tempomat s automatickým omezovačem rychlosti

360° parkovací kamera s detekcí pohybujících se objektů
Přední nouzové brzdění s rozpoznáním cyklistů, chodců a
křižovatek

Sada Winter (Vyhřívání předních sedadel, čelního skla a
volantu)

Inteligentní asistent hlídání mrtvého úhlu se zásahem do řízení

12,3” barevný TFT displej přístrojové desky (za volantem) Tónovaná zadní skla a okno kufru

Čalounění: Černá látková sedadla s tmavě šedými vložkami 2 USB (Typ A a C) pro zadní sedadla

https://www.nissan.cz/hello_nissan.html


BARVY

Červená (Z10) - bez příplatku

ZÁKLADNÍ BARVY

Bílá (326) 8.900 Kč

METALICKÉ BARVY – 19.900 Kč

PRÉMIOVÉ BARVY – 22.900 Kč

Šedá (KAD) Stříbrná (KY0)

Červená Sunset (NBV)

Modrá Vivid (RCF)

Bílá Pearl (QAB)

Šedá Ceramic (KBY)

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč a obsahují příslušnou sazbu DPH. Obsah tohoto ceníku odráží stav platný v době vydání. Grand Automotive Central Europe Kft. si vyhrazuje právo
ke změně zde uvedených informací bez předchozího upozornění. Tato nabídka je platná od 01.04.2023 do odvolání nebo vyprodání zásob. Uvedená data slouží pouze pro
informační účely a nemohou být považována za návrh smlouvy. Uvedené ceny včetně DPH se mohou změnit v důsledku změny sazby daně z přidané hodnoty.
Uvedené hodnoty spotřeby paliva a emisí jsou v souladu s platnými evropskými předpisy. Tyto hodnoty byly získány za využití testu WLTP. WLTP je nový test pro měření spotřeby
paliva a emisí CO2. Vždy porovnávejte hodnoty pouze s vozidly, které byly testovány stejnými technickými postupy.
Skutečné hodnoty se při jízdě v reálném světě mohou lišit v závislosti na několika faktorech, mezi které patří povětrnostní podmínky, jízdní návyky, zatížení vozidla a jakékoliv
příslušenství instalované na vozidlo po jeho registraci. Tento ceník je platný do 24,80 CZK/EUR (kurz ČNB).

Nissan Qashqai Powerline je limitovaná edice. Nabídka je platná pouze u participujících prodejců Nissan a platí pouze při nákupu 1 vozu. V případě zájmu o zakoupení více vozů,
využijte atraktivní nabídky pro velkoodběratele, které Vám na míru připraví Váš prodejce Nissan. Platnost akce si ověřte u svého autorizovaného prodejce Nissan.

1. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč. Produkt je osvobozen od daně z přidané hodnoty. Obsah tohoto ceníku odráží stav platný v době jeho vydání. Nissan International Insurance
Ltd. si vyhrazuje právo ke změně zde uvedených informací bez předchozího upozornění. Uvedená data jsou pouze pro informační účely a nebudou považována za součást
smluvního návrhu. Nissan 5* Pojištění prodloužené záruky je pojistným produktem. Cena prodloužené záruky se odvíjí od verze vybraného vozu. Pro podrobnější informace si
prosím prostudujte informační brožuru a Všeobecné podmínky.
2. Apple CarPlay je aplikace poskytovaná společností Apple Inc. Apple CarPlay 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/feature-availability/#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.
3. Spotřeba paliva ve městě je u pohonu e-POWER o 40 % nižší než u pohonu Mild Hybrid (140 k) s 6stupňovou manuální převodovkou. Spotřeba paliva ve městě s pohonem e-
POWER: Spotřeba paliva ve městě: 5,1-5,3 l/100 km (WLTP), Mild Hybrid 140 6stupňová manuální: Spotřeba paliva ve městě: 8,5-8,6 l/100 km (WLTP).

Více informací včetně technických údajů najdete ve standardním ceníku pro Nissan Qashqai na www.nissan.cz/vozidla/nova-vozidla/novy-qashqai-2021.html.

TECHNOLOGIE

• Nižší spotřeba ve městě: -40% při jízdě ve městě oproti
mHEV díky pohonu kol pouze elektromotorem1.

• Tichý chod díky aktivnímu potlačení hluku spalovacího
motoru

• Bez nutnosti dobíjet – stačí natankovat benzin

• Elektrický pohon bez obav z dojezdu – díky nezmenšené
nádrži 55 L nabízí dojezd více než 1000 km

• Z hlediska točivého momentu a rychlosti reakce je
elektromobil lepší než spalovací motor

• Funkce e-Pedal Step - možnost ovládání jediným pedálem
pro větší pohodlí

• 5 let/100 000 km záruka výrobce na baterii a všechny EV
komponenty


