
Q A S H Q A I



Μια νέα, μοναδική εμπειρία 
ηλεκτροκίνησης, τώρα χωρίς 
πρίζα. Νέο Nissan Qashqai με 
e-POWER.

Το 2007, το Qashqai εφηύρε τα crossover. 
Ο κόσμος το αγάπησε επειδή συνδύαζε την συμπαγή 
μορφή του με την πρακτικότητα ενός SUV. Γνωρίστε το 
καινούργιο Nissan Qashqai. Πιο έξυπνο, πιο ασφαλές, πιο 
συμπαγές και τώρα με 2 συναρπαστικούς κινητήρες.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ e-POWER

Με τη νέα τεχνολογία e-POWER, το Qashqai σας 
προσφέρει την εμπειρία μιας μοναδικής, ηλεκτρικής 
κίνησης, χωρίς την ανάγκη φόρτισης. Προσφέρει μια 
αθόρυβη, πιο γρήγορη και πιο αποτελεσματική οδήγηση 
στην πόλη σε σύγκριση με τα παραδοσιακά υβριδικά.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ HYBRID

Με αυτόν τον προηγμένο βενζινοκινητήρα,  
το Qashqai παρέχει μειωμένες εκπομπές CO2 χωρίς 
να μειώνεται η οδηγική απόλαυση. Υποβοηθούμενο 
από ηλεκτρική ισχύ άμεσης απόκρισης και διαθέσιμο 
σε εκδόσεις με κίνηση στους 2 και στους 4 τροχούς, 
χρησιμοποιεί μια μπαταρία ιόντων λιθίου που 
φορτίζεται εν κινήσει με ενέργεια που ανακτάται κατά 
το φρενάρισμα.

Οι εικόνες και οι περιγραφές είναι ενδεικτικές. Σε κάποιες περιπτώσεις, οι 
φωτογραφίες απεικονίζουν χαρακτηριστικά που δεν διατίθενται στην εγχώρια 
αγορά και δεν αντιπροσωπεύουν κάποιο συγκεκριµένο µοντέλο, έκδοση ή 
προσφορά. Τα χαρακτηριστικά που φαίνονται ενδέχεται να µην είναι διαθέσιµα 
γενικά ή διαθέσιµα στην βασική έκδοση ή µόνο ως προαιρετικά.



Ένας νέος τρόπος έκφρασης
Το Qashqai φέρνει ένα νέο όραμα στον σχεδιασμό των 
crossover με “μυώδεις” αναλογίες, ζωηρά χρώματα & 
διχρωμίες*, εξαιρετικό φωτισμό LED*, ράγες οροφής 
χαμηλού προφίλ και επιβλητικές ζάντες αλουμινίου 20”*.

V-Motion γρίλια (έκδοση e-POWER)*

Ζάντες αλουμινίου 20’’*

Πίσω φώτα LED*

Δίχρωμη οροφή*

*Τα εικονιζόµενα χαρακτηριστικά διατίθενται ανάλογα µε την έκδοση, ή ως βασικά 
ή ως προαιρετικά (µε επιπλέον χρέωση).



Έως

20%*
βελτιστοποίηση 
καυσίμου σε 
συνδυασμένο 
κύκλο οδήγησης**

190PS
Άμεση ισχύς & 
επιτάχυνση

Απολαύστε μια συναρπαστική εμπειρία 
ηλεκτροκίνησης, χωρίς ανάγκη φόρτισης,
με το QASHQAI e-POWER.
Συνεχίστε να οδηγείτε απρόσκοπτα, χωρίς την ανάγκη φόρτισης στην 
πρίζα! Η μοναδική τεχνολογία e-POWER της Nissan προσφέρει αθόρυβη 
απόδοση από έναν ηλεκτρικό κινητήρα με μπαταρία που επαναφορτίζεται 
από έναν βενζινοκινητήρα με χαμηλή κατανάλωση καυσίμου. Οι τροχοί 
κινούνται αποκλειστικά από έναν ηλεκτροκινητήρα, χωρίς την έγνοια 
της επαναφόρτισης. Εσείς απολαμβάνετε στο έπακρο την αίσθηση της 
ηλεκτροκίνησης, με την άνεση που θα περιμένατε από έναν βενζινοκινητήρα, 
αλλά με τα πλεονεκτήματα της καλύτερης οικονομίας καυσίμου και των 
χαμηλότερων εκπομπών ρύπων*.

ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ e-PEDAL 
Απολαύστε την εμπειρία ενός πιο διαισθητικού τρόπου οδήγησης.  
Το e-Pedal step της Nissan είναι μοναδικό και σας δίνει την επιλογή να 
επιταχύνετε και να επιβραδύνετε αποτελεσματικά, μόνο με το πεντάλ γκαζιού, 
σε ταχύτητες άνω των 10 χλμ./ώρα. Το πεντάλ του φρένου βρίσκεται πάντα στη 
γνωστή θέση για πιο απότομο φρενάρισμα και ακινητοποίηση.

*Η σύγκριση έγινε ανάµεσα στο Nissan Qashqai e-Power N-Connecta και το Nissan Qashqai Hybrid 158ps XTronic 
N-Connecta.
**Nissan Qashqai Hybrid 158ps XTronic N-Connecta: Κατανάλωση καυσίµου (l/100 km): χαµηλή: 7,9, µεσαία: 6,1, 
υψηλή: 5,4, εξαιρετικά υψηλή:6,9, συνδυασµένη: 6,4. Συνδυασµένες εκποµπές CO2 (g/km): 145. Nissan Qashqai 
e-Power N-Connecta: Κατανάλωση καυσίµου συνδυασµένη (l/100 km): 5.3. Συνδυασµένες εκποµπές CO2 (g/km): 
120. Το όχηµα έχει έγκριση τύπου σύµφωνα µε τους κανονισµούς της Ε.Ε χρησιµοποιώντας την πιο ρεαλιστική 
διαδικασία δοκιµής WLTP. Εποµένως, οι τιµές NEDC δεν είναι διαθέσιµες για αυτό το όχηµα.
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Εκλεπτυσμένος σχεδιασμός και σαγηνευτική λειτουργικότητα
Τα πάντα στο εσωτερικό του Nissan Qashqai φαίνονται προηγμένα και εκλεπτυσμένα. Από το τιμόνι μέχρι την 
κεντρική του κονσόλα, όλα έχουν σχεδιαστεί εργονομικά για απόλυτη οδηγική άνεση. Η βελτιωμένη ορατότητα 
της οθόνης και η απρόσκοπτη ενσωμάτωση της τεχνολογίας σας βοηθούν να παραμένετε σε εγρήγορση και 
εστιασμένοι σε οποιαδήποτε συνθήκη οδήγησης.

Εκτιμήστε την ευκρίνεια της ευρείας Head-up 10.8” οθόνης*, της πλήρως ψηφιακής οθόνης 12,3”* στον 
πίνακα οργάνων και της οθόνης HD 12,3”* με προηγμένες υπηρεσίες NissanConnect. Οι τρεις μεγάλες οθόνες 
συνεργάζονται άψογα για μια ασφαλέστερη και βελτιωμένη εμπειρία οδήγησης.

Γρήγορη ασύρματη φόρτιση (15W)* Επιλογέας e-POWER*

Σχεδιασμένο με το πρωτόκολλο φόρτισης Qi & βελτιστοποιημένο για συσκευές πιστοποιημένες με Qi.**
*Τα εικονιζόμενα χαρακτηριστικά διατίθενται ανάλογα με την έκδοση, ή ως βασικά ή ως προαιρετικά (με επιπλέον χρέωση).
**Για μη πιστοποιημένες QI συσκευές, η απόδοση της ασύρματης φόρτισης ενδέχεται να είναι περιορισμένη.



Ο προσωπικός σας χώρος δεν ήταν 
ποτέ πιο προσωπικός

Χώρος για όλους

Χαλαρώστε στα εργονομικά σχεδιασμένα καθίσματα με 
βελτιστοποιημένη οσφυϊκή υποστήριξη. Απολαύστε υλικά 
υψηλής ποιότητας και καθίσματα μασάζ* οδηγού και συνοδηγού. 
Υπάρχει ένας νέος κεντρικός αερόσακος που θα σας διατηρήσει 
ακόμα πιο ασφαλείς. Το Νέο Qashqai δεν είναι απλώς βελτιωμένο. 
Είναι μια αποκάλυψη.

Το Νέο Qashqai συνδυάζει ένα ευρύχωρο εσωτερικό με ένα συμπαγές, φιλικό 
προς την πόλη, εξωτερικό για περισσότερη ευελιξία. Οι επιβάτες κάθονται 
άνετα στη μεγαλύτερη καμπίνα, με χώρο μεταξύ των καλύτερων στην 
κατηγορία του, εύκολη πρόσβαση και ευκολότερη τοποθέτηση παιδικού 
καθίσματος, χάρη στο άνοιγμα 85° των πίσω θυρών και επιπλέον προσεγμένες 
μικρές πινελιές, όπως τις δύο θύρες USB* για τους πίσω επιβάτες.

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΕΡΟΣΑΚΟΣ

*Τα εικονιζόµενα χαρακτηριστικά διατίθενται ανάλογα µε την έκδοση, ή ως βασικά ή ως 
προαιρετικά (µε επιπλέον χρέωση).



Απρόσμενος χώρος αποσκευών
Με έως 1593L χώρου αποσκευών σημαίνει πως το
Νέο Qashqai είναι έτοιμο να μεταφέρει οτιδήποτε χρειάζεστε. 
Δύο πατώματα χώρου αποσκευών (και τα δύο με μία πλευρά 
εύκολη στο καθάρισμα), προσφέρουν 16 διαφορετικές επιλογές 
διαμόρφωσης του χώρου, για μέγιστη ευελιξία ανεξάρτητα 
από το φορτίο σας. Έξυπνες λειτουργίες όπως το ηλεκτρικό 
άνοιγμα handsfree της πίσω θύρας* και το ευρύ άνοιγμα των 
πίσω θυρών σας κάνουν τη ζωή πιο εύκολη, ώστε να μπορείτε να 
αξιοποιήσετε στο έπακρο τον πολύτιμο χρόνο σας.

504L ΧΩΡΟΣ 
ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

1593L ΜΕ ΑΝΑΔΙΠΛΩΜΕΝΑ 
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

Ηλεκτρική πίσω θύρα Handsfree

*Τα εικονιζόµενα χαρακτηριστικά διατίθενται ανάλογα µε την έκδοση,
ή ως βασικά ή ως προαιρετικά (µε επιπλέον χρέωση).



Η ασφάλεια στο επίκεντρο

Νιώστε την ασφάλεια

Κάθε Qashqai είναι εξοπλισμένο με προηγμένες τεχνολογίες ασφάλειας*, σχεδιασμένες για να κοιτούν τον 
δρόμο, να κρατούν τους πάντες ασφαλείς και να παρέχουν ηρεμία.

Το Nissan Qashqai είναι το πρώτο αυτοκίνητο της Nissan
στην Ευρώπη με τεχνολογία Adaptive Driving Beam. 
Χωρίζει την υψηλή δέσμη σε 12 μεμονωμένα τμήματα, 
απενεργοποιώντας αυτόματα τα τμήματα που θα 
μπορούσαν να θαμπώσουν τους διερχόμενους οδηγούς. 
Μέγιστη ορατότητα για εσάς, μέγιστη ασφάλεια για όσους 
βρίσκονται γύρω σας.

Το Nissan Qashqai, με τη σουίτα τεχνολογιών 
ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας, έχει επιτύχει 
βαθμολογία ασφάλειας 5 αστέρων EuroNCAP.

INTELLIGENT CRUISE CONTROL: Κρατάει αποστάσεις. 
Υπολογίζει την απόσταση από το προπορευόμενο 
όχημα, ελέγχει την επιτάχυνση και την επιβράδυνση, 
έτσι ώστε να διατηρεί την κατάλληλη απόσταση 
μέσα στην προκαθορισμένη ταχύτητα.

EMERGENCY LANE KEEPING: Μια πλήρης 
σειρά τεχνολογιών που θα σας βοηθήσουν να 
αποφύγετε την ακούσια έξοδο από την λωρίδα 
σας. Σας διατηρεί στο κέντρο της λωρίδας, είτε 
στρίβοντας το τιμόνι, είτε φρενάροντας σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

INTELLIGENT FORWARD COLLISION WARΝING: 
Παρακολουθεί έως δύο οχήματα μπροστά 
σας. Όταν το σύστημα εντοπίσει μια απότομη 
επιβράδυνση μπροστά σας, σας δίνει μια ηχητική 
και οπτική προειδοποίηση για επιβράδυνση.

INTELLIGENT EMERGENCY BRAKE: Παρακολουθεί 
τη γύρω περιοχή μπροστά από το αυτοκίνητο για 
οχήματα και πεζούς, βοηθώντας στην αποφυγή 
ή τη μείωση των ζημιών που προκαλούνται από 
συγκρούσεις.

*∆εν πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στις λειτουργίες διευκόλυνσης οδήγησης. Κάποιες λειτουργίες πιθανόν να µην λειτουργήσουν κάτω από κάποιες 
συνθήκες. Τηρείτε πάντα τα όρια ταχύτητας και τους υπόλοιπους κανόνες οδικής κυκλοφορίας.



∆ύσκολη θέση; Κανένα πρόβληµα

ProPILOT Assist µε NAVI-Link**

Αν δεν σας αρέσει το παρκάρισμα, θα λατρέψετε το Νέο Qashqai. Το 
νέο ψηφιακό, υψηλής ανάλυσης Around View Monitor* σας προσφέρει 
θέα 360° του αυτοκινήτου σας, με δυνατότητα επιλογής εστίασης 
στη μπροστινή, πίσω και πλαΐνή πλευρά, για να σας βοηθήσει να 
παρκάρετε με αυτοπεποίθηση και έλεγχο. Προσθέστε και τις 4 
κάμερες υψηλής ευκρίνειας για καθαρότερη προβολή του εξωτερικού 
περιβάλλοντος σε χαμηλή ταχύτητα και σε κατάσταση στάθμευσης 
για πιο ασφαλή αίσθηση.

Το Νέο Nissan Qashqai διαθέτει την τελευταία έκδοση ProPILOT Assist*, διασφαλίζοντας άνετη και χαλαρή 
οδήγηση σε αυτοκινητόδρομους. Το νέο λογισμικό βοηθά στην εξομάλυνση της κίνησής σας και σας κρατάει 
ασφαλείς στην λωρίδα σας, διατηρώντας την ιδανική απόσταση από το προπορευόμενο όχημα, ανεξαρτήτως 
κλίσης. Το NAVI-Link είναι συνδεδεμένο με το σύστημα πλοήγησης TOM TOM του Qashqai, για να προβλέπει 
πιθανές αλλαγές στα όρια ταχύτητας, στροφές, εξόδους και πολλά άλλα, προσαρμόζοντας την ταχύτητά σας 
ομαλά και απαλά για να έχετε πάντα τον έλεγχο. Μπορεί ακόμα να ακινητοποιεί και να ξεκινάει το όχημά σας 
σε περίπτωση βεβαρυμένης κυκλοφορίας, βοηθώντας εσάς και τους επιβάτες σας να παραμένετε ασφαλείς 
και άνετοι, ακόμα και σε απαιτητικές συνθήκες οδήγησης.

Κάμερα οπισθοπορίας:
Δείτε τι υπάρχει πίσω σας.

Δεξιά πλευρική κάμερα: 
Δείτε το κράσπεδο.

Περιμετρική θέαση: 
Ψηφιακή θέα 360°.

Εμπρόσθια κάμερα: Συνδυασμός 
εμπρός και επάνω θέασης για 

τέλειο παρκάρισμα.

*Τα εικονιζόµενα χαρακτηριστικά διατίθενται ανάλογα µε την έκδοση, ή ως βασικά ή ως προαιρετικά (µε επιπλέον χρέωση).

**Το ProPILOT Assist είναι διαθέσιµο σε περιορισµένο αριθµό οχηµάτων και µόνο σε εκδόσεις µε αυτόµατο κιβώτιο ταχυτήτων. Το ProPILOT Assist είναι µια 
Προηγµένη Τεχνολογία Υποστήριξης του Οδηγού (Advanced Driver Assist - ADA) αλλά δεν µπορεί να αποτρέψει τις συγκρούσεις. Το ProPILOT Assist προορίζεται 
αποκλειστικά για αυτοκινητόδροµους (δρόµος που χωρίζεται από διαχωριστικές µπάρες) και απαιτεί από τον οδηγό να διατηρεί τον έλεγχο του οχήµατός 
του (µάτια στο δρόµο/χέρια στο τιµόνι). To Navlink υποστηρίζει αναγνώριση σηµάτων οδικής κυκλοφορίας αλλά ενδέχεται να µην αναγνωρίζει/ διαβάζει όλα 
τα σήµατα υπό όλες τις συνθήκες. Ο οδηγός οφείλει να προσέχει τα σήµατα και να συµµορφώνεται µε τον K.O.K. Είναι ευθύνη του οδηγού να παραµένει σε 
επιφυλακή, να οδηγεί µε ασφάλεια και να είναι σε θέση να πάρει τον έλεγχο του οχήµατός του, ανά πάσα στιγµή.

∆εν πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στις λειτουργίες διευκόλυνσης οδήγησης. Κάποιες λειτουργίες πιθανόν να µην λειτουργήσουν κάτω από κάποιες συνθήκες. 
Τηρείτε πάντα τα όρια ταχύτητας και τους υπόλοιπους κανόνες οδικής κυκλοφορίας.



Απρόσκοπτη συνδεσιµότητα
Η νέα οθόνη αφής 12.3” HD (5) του Nissan Qashqai είναι η πύλη σας στο 
NissanConnect, μέσω διαισθητικής πλοήγησης, προηγμένης τεχνολογίας 
και άλλων λειτουργιών. Το Qashqai σάς επιτρέπει να ελέγχετε μια σειρά 
λειτουργιών μέσω φωνητικών εντολών, για άνεση και ευκολία. Η εφαρμογή 
NissanConnect για smartphone, σας προσφέρει μια αυξανόμενη γκάμα 
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής ταξιδιωτικών πλάνων 
στο δικό σας Nissan Qashqai. Όταν βρίσκεστε μέσα στο αυτοκίνητό 
σας, συνδέστε το τηλέφωνό σας για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τις 
αγαπημένες εφαρμογές σας, χάρη στο Apple CarPlay® (6) και το Android Auto 
™ (6). Κι όπου κι αν βρίσκεστε, οι υπηρεσίες NissanConnect σας ενημερώνουν 
για την κατάσταση του αυτοκινήτου σας.

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ
GOOGLE ASSISTANT

& ALEXA(5)(7)
Χρησιµοποιήστε τις 

δυνατότητες του
NissanConnect για να ελέγχετε 

το όχηµά σας από απόσταση 
µε φωνητική εντολή, 

χρησιµοποιώντας το In-built 
Alexa(8) ή το

Google Assistant.

Χωρίς χρέωση (2)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ NISSAN CONNECT 
Χρησιµοποιήστε την εφαρµογή 
NissanConnect Services για να 
αποκτήσετε πρόσβαση στις 
υπηρεσίες αποµακρυσµένου 

ελέγχου, στις έξυπνες 
ειδοποιήσεις και πολλά ακόµα.

Χωρίς χρέωση για 3 χρόνια (3)

IN-CAR WIFI
Χρησιµοποιήστε το 

αυτοκίνητό σας ως Wi-Fi 
hotspot για να συνδεθείτε 

στο ίντερνετ καθώς  
κινήστε. Φύγαµε!

Παρέχεται µε χρέωση (4)

ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ 
APPLE CARPLAY® & 

 ANDROID AUTO™ (1) (5)
 Συνδέστε το smartphone σας, 
αποκτήσετε πρόσβαση σε ό,τι 

αγαπάτε, όπως µουσική και 
µηνύµατα, καθώς οδηγείτε.

Χωρίς χρέωση (1)
Προτείνεται αυθεντικό 

καλώδιο
(1) Το Apple CarPlay® και το Android Auto είναι διαθέσιµα χωρίς χρέωση, ανάλογα µε το µοντέλο ή/ και την έκδοση. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούµε 
επικοινωνήστε µε τον πλησιέστερο έµπορο Nissan ή επισκεφτείτε το www.nissan.gr.
(2) Οι δωρεάν υπηρεσίες (Nissan on Google Assistant, Driving History & Analysis, Nissan Help & Assistance, Breakdown Assistance) είναι διαθέσιµες χωρίς χρέωση 
για περίοδο 7 ετών, ανάλογα µε το µοντέλο ή/ και την έκδοση. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τον πλησιέστερο έµπορο Nissan ή 
επισκεφτείτε το www.nissan.gr.
(3) Οι λειτουργίες Maps & Live Traffic, Remote Control Services, Smart Alerts είναι διαθέσιµες χωρίς χρέωση για περίοδο 3 ετών. Μετά το πέρας της περιόδου 
επιφέρονται χρεώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τον πλησιέστερο έµπορο Nissan ή επισκεφτείτε το www.nissan.gr.
(4) Η λειτουργία In-Car WiFi επιφέρει χρέωση. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τον πλησιέστερο έµπορο Nissan ή επισκεφτείτε το 
www.nissan.gr.

Για τη χρήση των υπηρεσιών NissanConnect είναι απαραίτητη η δηµιουργία λογαριασµού µε username και password. Για τη χρήση της δωρεάν εφαρµογής 
NissanConnect είναι απαραίτητη η χρησιµοποίηση κινητού smartphone συµβατό µε λειτουργικό iOS ή Android και κάρτα SIM µε διαθέσιµα δεδοµένα και σύνδεση 
σε πάροχο δικτύου. Όλες οι υπηρεσίες εξαρτώνται από την κάλυψη δικτύου του παρόχου. Η χρήση του NissanConnect on-board internet είναι δυνατή µέσω 
ασύρµατης σύνδεσης ίντερνετ. Τα πακέτα δεδοµένων υπόκεινται στους όρους χρήσης του παρόχου (ανάλογα µε τη διαθεσιµότητα της εκάστοτε χώρας). Για 
περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τον πλησιέστερο έµπορο Nissan ή επισκεφτείτε το www.nissan.gr.

(5) Τα εικονιζόµενα χαρακτηριστικά διατίθενται ανάλογα µε την έκδοση, ή ως βασικά ή ως προαιρετικά (µε επιπλέον χρέωση).
(6) Το Apple CarPlay είναι εµπορικό σήµα της Apple Inc και όλων των θυγατρικών της. Το Android Auto και το σήµα Android Auto είναι εµπορικά σήµατα
της Google LLC.
(7) Οι εφαρµογές Amazon, Alexa και όλα τα σχετικά σήµατα είναι εµπορικά σήµατα της Amazon.com, Inc. ή των θυγατρικών της.
(8) Η εφαρµογή In-built Alexa είναι διαθέσιµη στην Αγγλία, τη Γαλλία, τη Γερµανία, την Ισπανία και την Ιταλία.

Η ανταπόκριση και η χρήση εξαρτώνται από το σήµα της περιοχής. Για ιδανική χρήση, διασφαλίστε πως βρίσκεστε σε περιοχή με καλό σήµα.

Η σύνδεση του κινητού µε το NissanConnect πρέπει να γίνεται µόνο όταν το όχηµα είναι παρκαρισµένο µε ασφάλεια. Η χρήση του συστήµατος πρέπει να γίνεται 
πάντα σε συνάρτηση µε τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας. Οι οδηγοί πρέπει να χρησιµοποιούν το σύστηµα µόνο όταν είναι ασφαλές. Οι χρήστες πρέπει να 
γνωρίζουν την πιθανή διάσπαση από την οδήγηση καθώς χρησιµοποιούν την τεχνολογία hands-free, που µπορεί να επιφέρει απώλεια του ολικού ελέγχου του 
οχήµατος.

Σκανάρετε τον κωδικό για 
να κατεβάσετε την εφαρμογή 
NissanConnect Services και
να τη συνδέσετε με το νέο 
σας Nissan.



Κάνετε κάθε διαδροµή πιο 
όµορφη, πιο έξυπνη και 
πιο εύκολη.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣΤα αξεσουάρ Nissan σάς βοηθούν να 
εξατομικεύσετε και να σχεδιάσετε το Νέο 
Qashqai, να το κάνετε ακόμα πιο άνετο ή ακόμα 
πιο ικανό. Προσαρμόστε το Νέο σας Qashqai με  
το Chrome Exterior Elegance pack, προστατεύστε 
τον χώρο αποσκευών από βρωμιά, λάσπη και νερό 
ή προσθέστε κοτσαδόρο για συναρπαστικές 
οικογενειακές περιπέτειες. Κι αν χρειάζεται να 
μεταφέρετε ποδήλατα, σκι, σνόουμπορντ ή απλά 
περισσότερα πράγματα, τα ράφια, τα κιβώτια και 
άλλοι μεταφορείς φορτίου είναι ειδικά 
σχεδιασμένοι για να ταιριάζουν με έξυπνο, 
ασφαλή και ανθεκτικό τρόπο.

Η Επέκταση Εγγύησης Nissan σας προσφέρει την 
ευκαιρία να επεκτείνετε την εγγύηση 
3 Ετών/100.000 km για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα ή χιλιομετρική κάλυψη. Επιλέξτε  
τον τύπο εγγύησης που ταιριάζει καλύτερα  
στη χρήση που θα κάνετε. Κάλυψη με γνήσια 
ανταλλακτικά NISSAN από έμπειρους τεχνικούς 
της NISSAN.

ELEGANCE PACK CHROME

A: Εμπρός διακοσμητικό – KE6106U0CR
B: Πλαΐνό διακοσμητικό – KE7606U0CR
C: Πίσω διακοσμητικό - KE7916U0CR

ΤOWING PACK*

D: Αφαιρούμενος κοτσαδόρος - KE5006U510
Μέγιστο βάρος 1800kg
E: TEK 13 επαφών - KE5056U012
    TEK 7 επαφών - KE5056U002

PROTECTION PACK

F: Luxury πατάκια δαπέδου - KE7456UN0A
Luxury πατάκια δαπέδου e-POWER - KE7456UN0B
G: Κάλυμμα χώρου αποσκευών διπλής όψης – KE9656U0S0

EXPLORER PACK**

H: Μπάρες οροφής με σύστημα Easyfix – KE7306U510
Εγκάρσιες μπάρες με σύστημα Easyfix – KE7326U510
I: Σύστημα μεταφοράς ποδηλάτων - KB73880010
Μπαγκαζιέρα οροφής - Quick fix
 Μικρή - KE734380BK
 Μεσαία - KE734480BK
 Μεγάλη - KE734630BK
Σχάρα μεταφοράς σκι - 2 έως 6 ζευγάρια
 2 ζευγάρια - KS73850001
 4 ζευγάρια - KS73850002
 6 ζευγάρια - KE73899996

TRUNK KIT

J: Οργάνωση χώρου αποσκευών – KE9646U510
K: Προστατευτικό χώρου αποσκευών – KE9676U000

*Η δυνατότητα ρυµούλκησης ποικίλλει ανάλογα µε τις
προδιαγραφές του οχήµατος
**Μόνο για οχήµατα µε µπάρες οροφής

Τα εικονιζόμενα χαρακτηριστικά διατίθενται ανάλογα με την έκδοση, ή ως
βασικά ή ως προαιρετικά (με επιπλέον χρέωση).

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΟ 

ΕΜΠΟΡΟ NISSAN

D

H

F

J

E

I

G

K



White Pearl/ λευκό
πέρλα -Μ- QAB

Blue/ µπλε -M- RCF Black/ µαύρο -Μ- Z11

Silver/ ασηµί -Μ- KY0

Grey/ γκρι -Μ- KAD

Burgundy/ κόκκινο-
µπορντό -Μ- NBQ

Fuji Red/ κόκκινο-
πορτοκαλί -Μ- NBV Red/ κόκκινο -S- Ζ10White/ λευκό -S- 326

Grey Pearl/ ανοικτό
γκρι -Μ- KBY

Μαύρη οροφή
& καθρέπτες
Grey Pearl/ ανοιχτό γκρι
αµάξωµα XFU

Μαύρη οροφή
& καθρέπτες
White Pearl/ λευκό πέρλα
αµάξωµα XDF

Μαύρη οροφή
& καθρέπτες
Μπλε αµάξωµα XFV

Γκρι οροφή
& καθρέπτες
Μαύρο αµάξωµα XDK

Μαύρη οροφή
& καθρέπτες
Fuji Red/ κόκκινο-πορτοκαλί
αµάξωµα XEY

Μ: Μεταλλικό - S: Απλό

ELITE
Ατσάλινη 17"

PREMIUM
Αλουµινίου 17"

ACENTA e-POWER / 
N-CONNECTA
Αλουµινίου 18"

TECHNA
Αλουµινίου 19"

TECHNA+
Αλουµινίου 20"



QASHQAI *ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ    1.3P DiG-T HYBRID    1.5lt e-POWER

Αριθμός επιβατών  άτομα   5 

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (σύμφωνα με οδηγία 2018/1832AP)  1.3lt 140ps MT 1.3lt 158ps X-Tronic 1.3lt 158ps X-Tronic 4WD 1.5lt e-POWER 190ps A/T

Αριθμός κυλίνδρων, διάταξη   4, σε σειρά  3, σε σειρά

Βαλβίδες ανά κύλινδρο    4

Κυβισμός  cc  1332  1497

Διάμετρος x Διαδρομή   81.4 x 72.2  90.1 x 84

Μέγιστη ιπποδύναμη  Kw (PS) min-1 103(140)/5500 116(158)/5500 116(158)/5500 140 (190)/4500-7500

Μέγιστη ροπή   Nm/min-1 240/1650-4000 270/1800-3750 270/1800-3750 330/0-3000

Σύστημα εισαγωγής αέρα   Turbocharged   

Τύπος καυσίμου    Βενζίνη   

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ lt  55   

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ  2WD 2WD 4WD 2WD

Κιβώτιο ταχυτήτων  6-τάχυτο μηχανικό X-Tronic X-Tronic Α / Τ

Σχέση μετάδοσης 1η  3.727 - - -

                                    2η  1.947 - - -

                                    3η  1.323 - - -

                                    4η  0.975 - - -

                                    5η  0.763 - - -

                                    6η  0.638 - - -

                                    7η  - - - -

                                    Όπισθεν  3.687 2.200 2.200 -

Κινητήριοι τροχοί   2WD 2WD 4WD 2WD

Σύστημα Start/Stop  Ναι Ναι Ναι Όχι

ΑΜΑΞΩΜΑ     

Τύπος ανάρτησης εμπρός   MacPherson  MacPherson MacPherson MacPherson  

   strut strut  strut strut

 

Τύπος ανάρτησης πίσω  Torsion Beam  Torsion Beam  Multi-Link  Torsion Beam

      (Multi-Link μόνο 

      με ζάντες 20”)

ΒΑΡΗ & ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  1.3lt 140ps MT 1.3lt 158ps X-Tronic 1.3lt 158ps X-Tronic 4WD 1.5lt e-POWER 190ps A/T 

Μικτό βάρος  kg 1935 1985 2040 2180

Μέγιστο βάρος στον άξονα (PAW) εμπρός kg 1030 1080 1090 1260

                                                                   πίσω kg 1060 1060 1070 1110

Μέγιστο βάρος έλξης με φρένα kg 1400 1800 1800 -

                                            χωρίς φρένα kg 700 725 750 -

Μέγιστο κάθετο βάρος στον κοτσαδόρο kg                                               100   

Συνολικό μήκος  mm                                               4425   

Συνολικό πλάτος  mm                                               1835   

Συνολικό ύψος  mm                                               1625   

Μεταξόνιο  mm                                               2665   

Απόσταση από το έδαφος 

χωρίς φορτίο (εμπρός άξονας) mm 193 193 193 175

Απόσταση από το έδαφος 

χωρίς φορτίο (πίσω άξονας) mm 228 228 219 218

Απόσταση από το έδαφος 

χωρίς φορτίο (μεταξύ των αξόνων) mm 180 180 180 184

Κύκλος στροφής (Curb-to-Curb) m                                               11.10   

Κύκλος στροφής (wall to wall) m                                               11.5

Χωρητικότητα χώρου αποσκευών  lt  436-504  455-504

Φρένα εμπρός (αεριζόμενοι δίσκοι) mm  296 296 296 350

Φρένα πίσω (αεριζόμενοι δίσκοι) mm  292 292 292  292

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ  (WLTP)     

Κατανάλωση καυσίμου Low Phase lt/100km 8.5-8.6 7.9-8.0 8.8-9.2 5.0-5.2

Κατανάλωση καυσίμου Medium Phase lt/100km 6.2-6.4 6.0-6.2 6.7-6.8 4.2-4.5

Κατανάλωση καυσίμου High Phase lt/100km 5.4-5.5 5.3-5.4 5.9-6.0 4.6

Κατανάλωση καυσίμου Extra High Phase lt/100km 6.3-6.5 6.5-6.7 7.2-7.4 6.3-6.4

Κατανάλωση καυσίμου Μικτού Κύκλου lt/100km 6.3-6.5 6.3-6.4 6.9-7.0 5.2-5.3

Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα CO2  g/km 143-146 141-145 156-159 117-119

Κατηγορία εκπομπών ρύπων                                                Euro 6d-full   

Μέγιστη ταχύτητα  km/h 196 199 198 170

Επιτάχυνση 0-100  sec 10.2 9.2 9.9 7.9



Σύστηµα πλοήγησης



QASHQAI 2023FG

Έγινε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθότητα του περιεχομένου αυτού του εντύπου 
κατά το χρόνο εκτύπωσης. Το έντυπο ενδέχεται να παρουσιάζει πρωτότυπα οχήματα που εκτίθενται σε σαλόνια 
αυτοκινήτου. Σύμφωνα με την πολιτική της εταιρείας για συνεχή βελτίωση των προϊόντων της, η Nissan Internation-
al διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει σε αλλαγές ως προς τις προδιαγραφές, τον εξοπλισμό και τα αυτοκίνητα 
που περιγράφονται και παρουσιάζονται σε αυτή την έκδοση χωρίς προειδοποίηση. Οι επίσημοι έμποροι Nissan 
ενημερώνονται για τις αλλαγές αυτές. Λόγω των περιορισμών των μεθόδων εκτύπωσης που χρησιμοποιούνται, τα 
χρώματα που εμφανίζονται σε αυτό το έντυπο ενδέχεται να διαφέρουν από τις πραγματικές αποχρώσεις της βαφής 
και των υλικών της ταπετσαρίας που χρησιμοποιούνται. Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναπαραγωγή αυτού του 
εντύπου χωρίς την έγγραφή συγκατάθεση της Nissan International. Τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 
διατηρούνται από τις εταιρείες του ομίλου Nissan.

. 
, 104 47  210 3479700

-179,  2310 551930


