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Egyedülálló elektromos 
vezetési élmény, töltés 
nélkül. Nissan Qashqai 
e-POWER technológiával
2007-ben a Qashqai megteremtette a crossover 
kategóriát. Az emberek világszerte beleszerettek 
a kompakt hatchbackek és a praktikus SUV-ok 
előnyeit ötvöző modellbe. Ismerje meg az új 
Nissan Qashqai-t, ami még okosabb, még 
biztonságosabb, és ami most két izgalmas 
hajtáslánccal is elérhető.

e-POWER TECHNOLÓGIA
Az e-POWER technológia bevezetésével a 
Qashqai az egyedülálló, elektromos, de töltés 
nélküli vezetés élményét nyújtja. Csendesebb 
és hatékonyabb vezetést kínál városban a 
hagyományos hibriddel szemben.

MILD-HYBRID TECHNOLÓGIA
Ezzel a fejlett benzinmotorral a Qashqai 
csökkentett CO2-kibocsátást tesz lehetővé 
anélkül, hogy a vezetési élmény csökkenne. 
Ez a 2 és 4 kerék meghajtású üzemmódban 
elérhető, érzékeny elektromos meghajtással 
segített hajtáslánc egy lítium-ion akkumulátort 
használ, amely menet közben a fékezés során 
visszanyert energiával töltődik fel.

Az ábrák és leírások csak tájékoztatásra szolgálnak. Egyes esetekben 
a fényképeken nem a helyi piacon kínált járművek láthatók, és a 
képek nem egy konkrét modellt, felszereltségi szintet vagy ajánlatot 
ábrázolnak. Előfordulhat, hogy a bemutatott felszereltség nem 
elérhető, vagy nem az alapfelszereltség része és csak opcióként (felár 
ellenében) áll rendelkezésre.
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Az önkifejezés új formája
A Qashqai új szemléletet hoz a crossover 
formatervezésbe erőteljes arányaival, élénk színeivel, 
LED-fényszórókkal, a Nissan modellek egyedülálló, 
V-alakú hűtőrácsával, az impozáns, 20"-os könnyűfém 
keréktárcsákkal és a kéttónusú fényezéssel.

V-alakú hűtőrács (e-POWER verzió)* Hátsó LED lámpák*

Kéttónusú prémium karosszériafényezés*20"-os könnyűfém keréktárcsák*

* A bemutatott felszereltségek előfordulhat, hogy nem, vagy nem alapfelszereltségként vagy csak extraként 
(felárért) állnak rendelkezésre.
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190LE
Azonnali 
teljesítmény
és gyorsulás

Akár Akár

40%* 16%*
alacsonyabb 
városi 
fogyasztás**

alacsonyabb 
kombinált 
fogyasztás**
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Élvezze az egyedülálló elektromos 
vezetési élményt töltés mentesen a 
Qashqai e-POWER-rel
Nem kell elektromos hálózatról tölteni, hogy nagyobb távolságot tudjon 
megtenni vele. A Nissan egyedülálló e-POWER technológiája csendes, 
ám erőteljes teljesítményt nyújt egy elektromos, akkumulátorral működő 
motorral, amelyet egy üzemanyag-hatékony benzinmotor tölt fel. 
A kerekeket csak az elektromos motor hajtja, de nincs szükség hálózati 
töltésre. Az elektromos hajtás érzését kapja a benzinmotoroktól 
elvárható kényelemmel, jobb üzemanyag-fogyasztással és alacsonyabb 
károsanyag-kibocsátással.*

EGYSZERŰSÍTETT ELEKTROMOS HAJTÁS e-PEDAL STEP SEGÍTSÉGÉVEL
Tapasztalja meg a vezetés intuitívabb módját. Az e-Pedal Step egyedülálló a 
Nissan kínálatában, és lehetőséget ad arra, hogy 10 km/óra feletti sebességnél 
csak a gázpedállal hatékonyan gyorsítson és lassítson. A fékpedál pedig 
rendelkezésére áll az esetleges fékezésekhez és a teljes megálláshoz.

* A Nissan Qashqai e-Power és Nissan Qashqai Mild Hybrid 140 LE 6MT 2WD verziót összehasonlítva.
** Nissan Qashqai Mild Hybrid 140 LE 6MT 2WD: üzemanyag fogyasztás (l/100 km): alacsony sebességtartományban: 
8,5-8,6; közepes sebességtartományban: 6,2-6,4; magas sebességtartományban: 5,4-5,5; nagyon magas 
sebességtartományban: 6,3-6,5; vegyes: 6,3-6,5; vegyes CO2 kibocsátás (g/km): 143-146. Nissan Qashqai e-Power 190 
LE 2WD: üzemanyag fogyasztás (l/100 km): alacsony sebességtartományban: 5,1-5,3; közepes sebességtartományban: 
4,4-4,6; magas sebességtartományban: 4,7-4,8; nagyon magas sebességtartományban: 6,5-6,6; vegyes: 5,3-5,4; vegyes 
CO2 kibocsátás (g/km): 120-123. A fogyasztási és kibocsátási értékek az alkalmazandó európai előírásoknak 
megfelelően lettek megadva. A bemutatott számok WLTP adatok. A WLTP egy új teszt, amelyet az üzemanyag-
fogyasztásra és a CO2 kibocsátási adatokra használnak. Csak azokat a járműveket hasonlítsa össze, amelyeket 
azonos műszaki eljárásokkal teszteltek. A tényleges vezetési eredmények változhatnak olyan tényezők függvényében, 
mint az időjárási viszonyok, a vezetési stílus, a jármű terhelése vagy a regisztráció után felszerelt tartozékok.

190LE
Azonnali 
teljesítmény
és gyorsulás

Akár Akár

40%* 16%*
alacsonyabb 
városi 
fogyasztás**

alacsonyabb 
kombinált 
fogyasztás**

HYBRID
A kerekek benzines, 

illetve elektromos motor hajtásúak

SEBESSÉGVÁLTÓ ELEKTROMOS MOTOR ELEKTROMOS MOTOR

E-POWER
A kerekek kizárólag  

elektromos motor hajtásúak

100% ELEKTROMOS
A kerekek kizárólag  

elektromos motor hajtásúak

BELSŐÉGÉSŰ
MOTOR GENERÁTOR ELEKTROMOS 

MOTOR INVERTERAKKUMULÁTOR
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Kifinomult dizájn és kiemelkedő funkcionalitás
Az új Qashqai belsejében minden megoldás modern és minőségi. Az ergonomikus 
kialakítású kormánykerék, a kezelőszervek és a középkonzol teljes vezetési kényelmet 
kínál. A képernyő jobb láthatósága és a zökkenőmentes technológiai integráció 
gondoskodik arról, hogy Ön jól informált és éber legyen vezetés közben.

Élvezze a 10,8"-os szélvédőre vetített kijelzőt*, a 12,3"-os teljesen digitális TFT-
kijelzőt* és a 12,3"-os HD-kijelzőt* a fejlett NissanConnect szolgáltatásokkal. 
A három nagyméretű képernyő tökéletes összhangban működik együtt a 
biztonságosabb, áttekinthetőbb és optimalizált vezetési élmény érdekében.

15 wattos vezeték nélküli okostelefon töltő*

A Qi töltési szabványnak megfelelően tervezve és a Qi tanúsítvánnyal rendelkező eszközökhöz optimalizálva.**

* Felszereltségtől függően alapfelszereltségként vagy csak opcióként (felár ellenében) elérhető funkciók.
** A nem Qi tanúsítvánnyal rendelkező készülékek esetében a vezeték nélküli töltési teljesítmény korlátozott lehet."
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15 wattos vezeték nélküli okostelefon töltő* e-POWER váltó*

A Qi töltési szabványnak megfelelően tervezve és a Qi tanúsítvánnyal rendelkező eszközökhöz optimalizálva.**

* Felszereltségtől függően alapfelszereltségként vagy csak opcióként (felár ellenében) elérhető funkciók.
** A nem Qi tanúsítvánnyal rendelkező készülékek esetében a vezeték nélküli töltési teljesítmény korlátozott lehet."
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A belső tér még sosem volt ennyire 
személyre szabott
Pihenjen a kényelmes deréktámasszal ellátott, ergonomikusan 
tervezett ülésekben a leghosszabb utakon is! Hosszú napja volt? 
Aktiválja a Qashqai masszázsüléseit*, mind a vezető, mind utasai 
számára. A prémium minőségű belső tér és a fokozott biztonsági 
technológiák még nyugodtabbá és kellemesebbé teszik az 
utazást az egész család számára.

* Felszereltségtől függően alapfelszereltségként vagy csak opcióként (felár ellenében) elérhető funkciók.

KÖZPONTI LÉGZSÁK

Hely mindenkinek. És sok minden más.
A Qashqai ötvözi a tágas belső teret a kompakt, városbarát külsővel a könnyű 
manőverezhetőség érdekében. Az utasok kényelmesen foglalhatnak helyet 
a nagyobb utastérben, amelynek helykínálata a szegmens legjobbjai közé tartozik, 
a 85°-os hátsó ajtónyitásnak köszönhetően könnyen beszállhatnak és 
könnyebben elhelyezhetik a gyermekülést, valamint olyan apró figyelmességekkel 
is szolgál, mint a hátul utazók számára kialakított két USB*-csatlakozó.
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KÖZPONTI LÉGZSÁK

Hely mindenkinek. És sok minden más.
A Qashqai ötvözi a tágas belső teret a kompakt, városbarát külsővel a könnyű 
manőverezhetőség érdekében. Az utasok kényelmesen foglalhatnak helyet 
a nagyobb utastérben, amelynek helykínálata a szegmens legjobbjai közé tartozik, 
a 85°-os hátsó ajtónyitásnak köszönhetően könnyen beszállhatnak és 
könnyebben elhelyezhetik a gyermekülést, valamint olyan apró figyelmességekkel 
is szolgál, mint a hátul utazók számára kialakított két USB*-csatlakozó.
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* Felszereltségtől függően alapfelszereltségként vagy csak opcióként (felár ellenében) 
elérhető funkciók.

Kéz nélkül nyitható csomagtérajtó

Meglepő méretű csomagtér
A megnövelt, akár 1593 literes csomagtér azt jelenti, hogy 
mindenki, aki az új Qashqai-ban utazik, minden útra magával 
vihet mindent, amire szüksége van. A variálható csomagtér 
elválasztó 16 féle rakodási lehetőséget kínál a maximális 
rugalmasság érdekében. A kéz nélkül nyitható csomagtérajtó* 
és a szélesre nyíló hátsó ajtók pedig megkönnyítik a be és 
kiszállást, így a lehető legtöbbet hozhatja ki kirándulásaiból.
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504 LITERES CSOMAGTÉR 1593 LITER LEHAJTOTT ÜLÉSEKKEL
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* Ne támaszkodjon kizárólagosan a vezetői kényelmi funkciókra! Egyes funkciók esetleg nem működnek minden körülmények között. A sebesség- és egyéb korlátozások 
érvényesek. A Nissan technológiák használati feltételeiért vegye fel a kapcsolatot Nissan márkakereskedőjével vagy tekintse meg a www.nissan.hu oldalt!

AZ INTELLIGENS SEBESSÉGTARTÓ AUTOMATIKA tartja a 
követési távolságot az autópályán. Méri a távolságot az 
Ön előtt haladó járműtől, szabályozza a gyorsítást és a 
lassítást, hogy a beállított sebességtartományon belül 
automatikusan megfelelő követési távolságot tartson.

INTELLIGENS HOLTTÉR-FIGYELÉS ÉS BEAVATKOZÁS 
még a sávváltás előtt figyelmezteti Önt, ha egy jármű 
közlekedik a holttérben. Ha folytatja a manővert, a 
rendszer enyhe fékezéssel visszavezeti járművét az 
eredeti sávba.

INTELLIGENS, RÁFUTÁSOS ÜTKÖZÉSEKRE 
FIGYELMEZTETŐ RENDSZER szemmel tartja az Ön előtt 
haladó két járművet. Ha a rendszer hirtelen lassulást 
észlel Ön előtt, hang- és fényjelzéssel figyelmezteti, 
hogy lassítson.

INTELLIGENS VÉSZFÉKEZÉSI ASSZISZTENS figyeli az 
Önt körülvevő környezetet, és ha járművet vagy 
gyalogost észlel, segít megakadályozni vagy 
csökkenteni az ütközés okozta károkat.

A Qashqai szívügye a biztonság
A Nissan Qashqai-t olyan biztonsági technológiákkal* 
szereltük fel, melyek vigyáznak Önre és utasaira, 
így a nyugalom garantált.

Biztonságos láthatóság
A Nissan Qashqai fényszórója rendelkezik Adaptív Mátrix 
LED-technológiával*. Ez a rendszer 12 külön-külön vezérelt 
szegmensre bontja a távolsági fényszóró fényét, és 
automatikusan lekapcsolja azokat a szegmenseket, melyek 
zavarnák a szembejövő vezetőket. Maximális láthatóság 
Önnek, maximális biztonság a forgalomban résztvevőknek.
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* Ne támaszkodjon kizárólagosan a vezetői kényelmi funkciókra! Egyes funkciók esetleg nem működnek minden körülmények között. A sebesség- és egyéb korlátozások 
érvényesek. A Nissan technológiák használati feltételeiért vegye fel a kapcsolatot Nissan márkakereskedőjével vagy tekintse meg a www.nissan.hu oldalt!

A Nissan Qashqai aktív és passzív biztonsági technológiáival 
5 csillagos EuroNCAP biztonsági minősítést ért el.

AZ INTELLIGENS SEBESSÉGTARTÓ AUTOMATIKA tartja a 
követési távolságot az autópályán. Méri a távolságot az 
Ön előtt haladó járműtől, szabályozza a gyorsítást és a 
lassítást, hogy a beállított sebességtartományon belül 
automatikusan megfelelő követési távolságot tartson.

INTELLIGENS HOLTTÉR-FIGYELÉS ÉS BEAVATKOZÁS 
még a sávváltás előtt figyelmezteti Önt, ha egy jármű 
közlekedik a holttérben. Ha folytatja a manővert, a 
rendszer enyhe fékezéssel visszavezeti járművét az 
eredeti sávba.

INTELLIGENS, RÁFUTÁSOS ÜTKÖZÉSEKRE 
FIGYELMEZTETŐ RENDSZER szemmel tartja az Ön előtt 
haladó két járművet. Ha a rendszer hirtelen lassulást 
észlel Ön előtt, hang- és fényjelzéssel figyelmezteti, 
hogy lassítson.

INTELLIGENS VÉSZFÉKEZÉSI ASSZISZTENS figyeli az 
Önt körülvevő környezetet, és ha járművet vagy 
gyalogost észlel, segít megakadályozni vagy 
csökkenteni az ütközés okozta károkat.

Biztonságos láthatóság
A Nissan Qashqai fényszórója rendelkezik Adaptív Mátrix 
LED-technológiával*. Ez a rendszer 12 külön-külön vezérelt 
szegmensre bontja a távolsági fényszóró fényét, és 
automatikusan lekapcsolja azokat a szegmenseket, melyek 
zavarnák a szembejövő vezetőket. Maximális láthatóság 
Önnek, maximális biztonság a forgalomban résztvevőknek.
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* Felszereltségtől függően alapfelszereltségként vagy csak opcióként (felár ellenében) elérhető funkciók.

** A ProPILOT Asszisztens a gépkocsik korlátozott választékához rendelhető. A ProPILOT Asszisztens fejlett vezetéstámogató technológia, azonban nem képes 
megakadályozni az ütközéseket. A ProPILOT Asszisztens kizárólag „szem az úton/kéz a kormányon” vezetés mellett, osztott pályás autópályán történő 
közlekedésre készült. A járművezető felelőssége, hogy éber maradjon, betartsa a sebességkorlátozásokat és az útviszonyoknak megfelelő sebességgel, 
biztonságosan vezessen és bármikor képes legyen átvenni a jármű irányítását.

Ne támaszkodjon kizárólagosan a vezetői kényelmi funkciókra! Egyes funkciók esetleg nem működnek minden körülmények között. A sebesség- és egyéb korlátozások 
érvényesek. A Nissan technológiák Használati feltételeiért vegye fel a kapcsolatot Nissan márkakereskedőjével vagy látogasson a www.nissan.hu oldalra!

Az első kamera kombinált első 
és felülnézeti képe segíti 

a tökéletes parkolást.

Teljes körpanoráma: 
a virtuális 360 fokos 
felülnézeti kép segít 
a manőverezésben.

Utasoldali kamerával 
csak egy mozdulat, és 

láthatja a járdaszegélyt.

Tolatókamera mutatja, 
mi van Ön mögött.

Szűk parkolóhely? Nem gond!
Ha nehezére esik parkolni, a Nissan Qashqai-jal imádni fogja! 
Az új, digitális, nagyfelbontású parkolókamera-rendszer* 
360° nézetben jeleníti meg az autó környezetét, külön az autó 
elejét, hátulját, illetve oldalnézetét kiemelő szelektív fókusz 
funkcióval, így magabiztosan és biztos kézzel parkolhat. 
Az e-POWER technológiával rendelkező Nissan Qashqai 
felszerelhető ProPILOT Park* rendszerrel is, amely automatikus 
parkolóhely felismerést és a kormányzás, fékezés és a 
gázpedál teljesen automatikus vezérlését kínálja parkoláskor. 
Mostantól a parkolás tényleg gyerekjáték.

ProPILOT Asszisztens NAVI-Linkkel**
A Nissan Qashqai-nál elérhető már a ProPILOT Asszisztens legújabb verziója, amely kényelmes és nyugodt 
vezetést biztosít a főutakon. Az új szoftver a sáv közepén tartja Önt, a beállított követési távolságot betartva. A 
NAVI-Link funkció a Qashqai TOMTOM™ navigációs rendszerét használja, hogy előre jelezze a sebességkorlátozás 
változásait, a kanyarokat, a lehajtókat, segít a megfelelő sebesség beállításában, hogy Ön mindig ura maradjon a 
helyzetnek. Még vészfékezést is képes kezdeményezni. Az intelligens vészfékezési rendszerrel, forgalmi torlódás 
asszisztenssel és számos más biztonsági funkcióval a Qashqai segít abban, hogy utasai biztonságban és 
kényelemben utazhassanak, még a nehezebb vezetési körülmények között is.
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* Felszereltségtől függően alapfelszereltségként vagy csak opcióként (felár ellenében) elérhető funkciók.

** A ProPILOT Asszisztens a gépkocsik korlátozott választékához rendelhető. A ProPILOT Asszisztens fejlett vezetéstámogató technológia, azonban nem képes 
megakadályozni az ütközéseket. A ProPILOT Asszisztens kizárólag „szem az úton/kéz a kormányon” vezetés mellett, osztott pályás autópályán történő 
közlekedésre készült. A járművezető felelőssége, hogy éber maradjon, betartsa a sebességkorlátozásokat és az útviszonyoknak megfelelő sebességgel, 
biztonságosan vezessen és bármikor képes legyen átvenni a jármű irányítását.

Ne támaszkodjon kizárólagosan a vezetői kényelmi funkciókra! Egyes funkciók esetleg nem működnek minden körülmények között. A sebesség- és egyéb korlátozások 
érvényesek. A Nissan technológiák Használati feltételeiért vegye fel a kapcsolatot Nissan márkakereskedőjével vagy látogasson a www.nissan.hu oldalra!

Az első kamera kombinált első 
és felülnézeti képe segíti 

a tökéletes parkolást.

ProPILOT Asszisztens NAVI-Linkkel**
A Nissan Qashqai-nál elérhető már a ProPILOT Asszisztens legújabb verziója, amely kényelmes és nyugodt 
vezetést biztosít a főutakon. Az új szoftver a sáv közepén tartja Önt, a beállított követési távolságot betartva. A 
NAVI-Link funkció a Qashqai TOMTOM™ navigációs rendszerét használja, hogy előre jelezze a sebességkorlátozás 
változásait, a kanyarokat, a lehajtókat, segít a megfelelő sebesség beállításában, hogy Ön mindig ura maradjon a 
helyzetnek. Még vészfékezést is képes kezdeményezni. Az intelligens vészfékezési rendszerrel, forgalmi torlódás 
asszisztenssel és számos más biztonsági funkcióval a Qashqai segít abban, hogy utasai biztonságban és 
kényelemben utazhassanak, még a nehezebb vezetési körülmények között is.
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Szkennelje be a kódot a 
NissanConnectServices 
alkalmazás letöltéséhez, 
és csatlakoztassa azt új 
Nissanjához.

Zárja ki a külvilág zaját
A Nissan Qashqai új, 12.3"-os HD-s érintőképernyője kapu a NissanConnect 
rendszer felé: könnyen kezelhető navigáció, fejlett technológiai megoldások 
és sok más szolgáltatás. A NissanConnect okostelefon alkalmazás egyre több 
szolgáltatást kínál, többek között útvonalterveket küldhet Nissan Qashqai-jának. 
Autójába ülve telefonja csatlakozását követően, az Apple CarPlay®(6) és Android 
Auto™(6) rendszernek köszönhetően azonnal használhatja megszokott 
alkalmazásait. Emellett bármikor, bárhonnan ellenőrizheti autója állapotát, 
illetve zárhatja és nyithatja is az autót.

(1) Az Apple CarPlay és az Android Auto ingyenesen elérhető, elérhetősége függ a válaszott modelltől és annak felszereltségi szintjétől. További információkért forduljon 
Nissan márkakereskedőjéhez vagy hívja a Hello Nissan csapatát a 06-80-333-888 telefonszámon!

(2) Az ingyenes szolgáltatások (Google Assistant*, Vezetéstörténet és elemzés, Nissan Help & Assistance, Közúti segélyszolgálat, Járműállapot, Akkumulátor-kezelő - csak 
elektromos járművekhez) modelltől és/vagy kategóriától függően 7 évig ingyenesen vehetőek igénybe. További információért forduljon a Nissan márkakereskedőjéhez vagy 
a Hello Nissan csapatához, akiket az ugyfelszolgalat@nissan.hu-n érhet el.

(3) Térképek és valós idejű közlekedési adatok, Távvezérlési szolgáltatások, Intelligens riasztások szolgáltatások ingyenesen érhetők el 3 éven keresztül, majd ezt követően 
majd ezt követően a használathoz elő kell fizetnie (Térképek és valós idejű közlekedési adatok) a modelltől és/vagy felszereltségi szinttől függően.További információkért 
forduljon a Nissan kereskedőhöz vagy telefonáljon/írjon e-mailt [06-80-333-888/ugyfelszolgalat@nissan.hu].

A NissanConnect szolgáltatások használatához szüksége van egy NissanConnect felhasználói fiókra regisztrálnia kell és be kell jelentkeznie a NissanConnectbe 
felhasználónevével és jelszavával. A Nissan Connect alkalmazás használatához egy okostelefonra van szüksége, amelyen egy kompatibilis iOS vagy Android operációs 
rendszer fut, valamint egy SIM-kártyával kell rendelkeznie, amelyhez adatszolgáltatás van csatolva vagy egy Ön és a mobilszolgáltató között megkötött külön 
mobiltelefonos szerződéssel kell rendelkeznie. Minden szolgáltatás a mobilhálózati lefedettségtől függ.
*A Google megszünteti a Google Assistant társalgási funkcióit. 2023.06.13-tól a Google Assistant felhasználók már nem lesznek képesek kapcsolatba lépni a kompatibilis 
autókkal a továbbiakban otthonról. A Google Assistant többi funkciója a megszokott módon továbbra is elérhető.

(4) Felszereltségtől függően alapfelszereltségként vagy csak opcióként (felár ellenében) elérhető funkciók.

(5) Az Apple CarPlay az Apple Inc. bejegyzett védjegye. Az Apple CarPlay elérhetősége piaconként eltérő. Az Android Auto a Google bejegyzett védjegye.

(6) Az Amazon, az Alexa és minden kapcsolódó védjegy az Amazon.com, Inc. vagy annak leányvállalatai védjegyei.

A rossz jelerősség befolyásolhatja a funkció érzékenységét és használatát. Az optimális használat érdekében, gondoskodjon róla, hogy az autó jó vételi körülmények között legyen.

A NissanConnect használatához a mobiltelefon csatlakoztatását csak akkor ajánlott végrehajtani, amikor az autó biztonságosan le van parkolva. A rendszer használatának 
mindig összhangban kell lennie a KRESZ szabályaival. A vezetőnek csak akkor ajánlatos használnia a rendszert, ha ez biztonságosan megtehető! A felhasználóknak 
tisztában kell lenniük azzal, hogy a kihangosító technológia elvonhatja a figyelmet az útról, és ez befolyásolhatja a jármű teljes ellenőrzés alatt tartását.
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Szkennelje be a kódot a 
NissanConnectServices 
alkalmazás letöltéséhez, 
és csatlakoztassa azt új 
Nissanjához.

(1) Az Apple CarPlay és az Android Auto ingyenesen elérhető, elérhetősége függ a válaszott modelltől és annak felszereltségi szintjétől. További információkért forduljon 
Nissan márkakereskedőjéhez vagy hívja a Hello Nissan csapatát a 06-80-333-888 telefonszámon!

(2) Az ingyenes szolgáltatások (Google Assistant*, Vezetéstörténet és elemzés, Nissan Help & Assistance, Közúti segélyszolgálat, Járműállapot, Akkumulátor-kezelő - csak 
elektromos járművekhez) modelltől és/vagy kategóriától függően 7 évig ingyenesen vehetőek igénybe. További információért forduljon a Nissan márkakereskedőjéhez vagy 
a Hello Nissan csapatához, akiket az ugyfelszolgalat@nissan.hu-n érhet el.

(3) Térképek és valós idejű közlekedési adatok, Távvezérlési szolgáltatások, Intelligens riasztások szolgáltatások ingyenesen érhetők el 3 éven keresztül, majd ezt követően 
majd ezt követően a használathoz elő kell fizetnie (Térképek és valós idejű közlekedési adatok) a modelltől és/vagy felszereltségi szinttől függően.További információkért 
forduljon a Nissan kereskedőhöz vagy telefonáljon/írjon e-mailt [06-80-333-888/ugyfelszolgalat@nissan.hu].

A NissanConnect szolgáltatások használatához szüksége van egy NissanConnect felhasználói fiókra regisztrálnia kell és be kell jelentkeznie a NissanConnectbe 
felhasználónevével és jelszavával. A Nissan Connect alkalmazás használatához egy okostelefonra van szüksége, amelyen egy kompatibilis iOS vagy Android operációs 
rendszer fut, valamint egy SIM-kártyával kell rendelkeznie, amelyhez adatszolgáltatás van csatolva vagy egy Ön és a mobilszolgáltató között megkötött külön 
mobiltelefonos szerződéssel kell rendelkeznie. Minden szolgáltatás a mobilhálózati lefedettségtől függ.
*A Google megszünteti a Google Assistant társalgási funkcióit. 2023.06.13-tól a Google Assistant felhasználók már nem lesznek képesek kapcsolatba lépni a kompatibilis 
autókkal a továbbiakban otthonról. A Google Assistant többi funkciója a megszokott módon továbbra is elérhető.

(4) Felszereltségtől függően alapfelszereltségként vagy csak opcióként (felár ellenében) elérhető funkciók.

(5) Az Apple CarPlay az Apple Inc. bejegyzett védjegye. Az Apple CarPlay elérhetősége piaconként eltérő. Az Android Auto a Google bejegyzett védjegye.

(6) Az Amazon, az Alexa és minden kapcsolódó védjegy az Amazon.com, Inc. vagy annak leányvállalatai védjegyei.

A rossz jelerősség befolyásolhatja a funkció érzékenységét és használatát. Az optimális használat érdekében, gondoskodjon róla, hogy az autó jó vételi körülmények között legyen.

A NissanConnect használatához a mobiltelefon csatlakoztatását csak akkor ajánlott végrehajtani, amikor az autó biztonságosan le van parkolva. A rendszer használatának 
mindig összhangban kell lennie a KRESZ szabályaival. A vezetőnek csak akkor ajánlatos használnia a rendszert, ha ez biztonságosan megtehető! A felhasználóknak 
tisztában kell lenniük azzal, hogy a kihangosító technológia elvonhatja a figyelmet az útról, és ez befolyásolhatja a jármű teljes ellenőrzés alatt tartását.

GOOGLE ASSISTANT* ÉS ALEXA(6) 
ELÉRHETŐSÉG

Használja a NissanConnect autós 
funkciókat, hogy egyetlen 

hangutasítással vezérelhesse 
járművét távolról, otthonról 

a beépített Alexa(6) vagy Google 
Assistant* segítségével.

Ingyenes szolgáltatás(2)

NISSAN CONNECT 
SZOLGÁLTATÁSOK

A NissanConnect szolgáltatások 
alkalmazással elérheti többek 

között a Távvezérlési 
szolgáltatásokat, az Intelligens 

riasztásokat és egyéb 
kényelmi funkciókat.

Ingyenes szolgáltatás 3 évre(3)

VEZETÉK NÉLKÜLI APPLE 
CARPLAY® ÉS ANDROID AUTO(5)

Csatlakoztassa okostelefonját, 
és a keze ügyében lesz minden, 

ami fontos, legyen szó akár 
kedvenc zenéiről vagy üzeneteiről, 

akár vezetés közben is.

Ingyenes szolgáltatás(1)

Az optimális használathoz az eredeti 
gyártói kábelt vagy a vezetéknélküli 

üzemmódot használja.
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A

B

C

ELEGÁNS KRÓM CSOMAG

A: Első díszléc - KE6106U0CR
B: Oldalsó díszítőelem - KE7606U0CR
C: Hátsó díszítőelem - KE7916U0CR

VONTATÁSI CSOMAG
D: Levehető vonóhorog - KE5006U510

Vontatható tömeg max. 1800kg
E:  13 tűs csatlakozó - KE5056U012

7 tűs csatlakozó - KE5056U002

VÉDELEM CSOMAG
F:  Luxus szőnyeg - KE7456UN0A

Luxus szőnyegek e-POWER-hez - KE7456UN0B
G: Csomagtér szőnyeg, megfordítható - KE9656U0S0

UTAZÓ CSOMAG
H: Tetőcsomagtartó Easyfix rendszerrel - KE7306U510

Keresztrudak Easyfix rendszerrel - KE7326U510**
I:  Kerékpártartó - KB73880010

Tetőbox - Gyorsrögzítés
Kicsi - KE734380BK
Közepes - KE734480BK
Nagy - KE734630BK

Síléctartó - 2-6 pár
2 pár - KS73850001
4 pár - KS73850002
6 pár - KE7389999

UTASTÉR VÉDELEM
J:  Beépített csomagtér rendszerező - KE9646U510
K:  Hátsó lökhárító küszöbborítás - KE9676U000

Tegye utazását még jobbá 
és kényelmesebbé
A Nissan tartozékok segítségével még 
személyesebbé alakíthatja autóját, mely által 
kényelmesebbé, intelligensebbé és stílusosabbá 
válik. Testre szabhatja a Nissan exkluzív króm 
külső elegáns csomagjával, megvédheti 
csomagtartóját a szennyeződéstől, sártól és 
víztől, vagy vonóhorgot adhat hozzá, hogy 
izgalmas családi kalandokra indulhasson. Ha 
pedig kerékpárokat, síléceket, snowboardokat 
vagy egyszerűen csak több csomagot kíván 
szállítani, keresztrúdjainkat, dobozainkat és egyéb 
csomagtartóinkat kifejezetten úgy terveztük, 
hogy okosan, biztonságosan és tartósan 
megfeleljenek az adott célnak.

* A vontatási kapacitás a jármű felszereltségétől függően változik.
** Csak tetősínekkel felszerelt gépkocsihoz.

Felszereltségtől függően alapfelszereltségként vagy csak opcióként 
(felár ellenében) elérhető funkciók.

71933_QASHQAI_e-POWER_C_UPDATED_HUNGARY.indd   2071933_QASHQAI_e-POWER_C_UPDATED_HUNGARY.indd   20 04/05/2023   12:3204/05/2023   12:32



D

H

F

J

E

I

G

K

TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT KERESSE FEL  
A HELYI NISSAN KERESKEDÉST!

ELEGÁNS KRÓM CSOMAG

A: Első díszléc - KE6106U0CR
B: Oldalsó díszítőelem - KE7606U0CR
C: Hátsó díszítőelem - KE7916U0CR

VONTATÁSI CSOMAG
D: Levehető vonóhorog - KE5006U510

Vontatható tömeg max. 1800kg
E:  13 tűs csatlakozó - KE5056U012

7 tűs csatlakozó - KE5056U002

VÉDELEM CSOMAG
F:  Luxus szőnyeg - KE7456UN0A

Luxus szőnyegek e-POWER-hez - KE7456UN0B
G: Csomagtér szőnyeg, megfordítható - KE9656U0S0

UTAZÓ CSOMAG
H: Tetőcsomagtartó Easyfix rendszerrel - KE7306U510

Keresztrudak Easyfix rendszerrel - KE7326U510**
I:  Kerékpártartó - KB73880010

Tetőbox - Gyorsrögzítés
Kicsi - KE734380BK
Közepes - KE734480BK
Nagy - KE734630BK

Síléctartó - 2-6 pár
2 pár - KS73850001
4 pár - KS73850002
6 pár - KE7389999

UTASTÉR VÉDELEM
J:  Beépített csomagtér rendszerező - KE9646U510
K:  Hátsó lökhárító küszöbborítás - KE9676U000

Kiterjesztett Garancia
A Nissan által kínált Kiterjesztett Garancia 
lehetőséget biztosít, hogy a 3 év/100,000 km-re 
szóló gyári garanciát tovább bővítse, mind időben, 
mind megtett km tekintetében. Válassza ki az Önnek 
legmegfelelőbb kondíciókkal rendelkező terméket. 
Javítás esetén a Nissan által képzett szerelők 
kizárólag Nissan gyári alkatrészekkel dolgoznak.
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A
B C

D

A: Teljes hosszúság: 4425 mm

B: Tengelytáv: 2665 mm

C:  Teljes szélesség: 1835/2084mm 
(Behajtott/Kihajtott tükrökkel)

D: Magasság: 1625 mm

FELSZERELTSÉGI SZINTEK

KÁRPITOK

MÉRETEK

KERÉKTÁRCSÁK

TEKNA 
19"-os Könnyűfém 

keréktárcsák

ACENTA e-POWER / 
N-CONNECTA  

18"-os könnyűfém 
keréktárcsák

ACENTA 
17"-os könnyűfém 

keréktárcsák

VISIA 
17"-os acél keréktárcsák, 

dísztárcsákkal

TEKNA+
20"-os könnyűfém 

keréktárcsák

VISIA - ACENTA
Fekete szövet 

ülések

11 SZÍN

KBY Gyöngyház szürke - P

KYO Ezüst - M

326 Fehér - A

XFU Gyönygyház 
Szürke-Fekete

5 KÉTTÓNUSÚ KAROSSZÉRIAFÉNYEZÉS

TEKNA
• Tekna felszereltségek
+ 20"-os könnyűfém keréktárcsák
+ Bose prémium hangrendszer 10 hangszóróval, 

dupla mélynyomóval
+ Nappabőr ülések, masszázs funkcióval az első 

ülések esetében
+ Memóriás első ülések
+ Tolatáskor automatikusan lehajló külső 

visszapillantó tükrök
+ 4 irányban elektromosan állítható 

deréktámasz az első ülésekben

TEKNA
- N-Connecta felszereltségek
+ 19"-os könnyűfém keréktárcsák
+ Adaptív LED Mátrix távolsági fényszóró
+ 10,8"-os Szélvédőre vetített kijelző - Head  

Up Display
+ 8 irányban elektromosan állítható vezetőülés
+ ProPILOT Asszisztens csomag (automata 

váltó esetén)
+ Drive Assist csomag (manuális váltó esetén)
+ ProPILOT intelligens parkoló asszisztens**
+ 12,3"-os színes műszerfal kijelző (kormány 

mögött)

VISIA*
- Hátsó parkolóradar
- LED-fényszórók - elöl és hátul
- Manuális légkondicionáló berendezés
- Adaptív sebességtartó automatika 

automatikus sebességhatárolóval
- Intelligens sávelhagyás jelzés és beavatkozás
- Intelligens vészfékező rendszer gyalogos és 

kerékpáros felismeréssel

ACENTA
- Visia felszereltségek
+ 17"-os könnyűfém keréktárcsák (e-POWER 

esetén 18"-os)
+ Tolatókamera
+ Automata kétzónás légkondicionáló 

berendezés
+ 8"-os központi érintőképernyő Display Audio 

rendszer
+ Nissan Intelligens kulcs
+ Okostelefon tükrözési lehetőség, Apple 

CarPlay®/Android Auto®

N-CONNECTA
• Acenta felszereltségek
+ 18"-os könnyűfém keréktárcsák
+ Első parkolóradar
+ 12,3"-os központi érintőképernyő + 

NissanConnect navigációs rendszer
+ Vezeték nélküli töltő
+ 360 fokos parkoló kamera, mozgó tárgy 

észlelés funkcióval
+ Pls delete this line

* Az általános iparági gyakorlatnak megfelelően, a bőrülések egyes részei műbőrből készülhetnek. 

* Kizárólag a mild-hybridnél érhető el
** Kizárólag a TEKNA felszereltségi szinttől érhető 
el e-POWER technológiával

SZÍNEK
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D

KÁRPITOK

TEKNA+
20"-os könnyűfém 

keréktárcsák

TEKNA+
Nappa 

bőrülések*

TEKNA-OPCIÓ
Fekete szövet és 

szintetikus bőrülések 
fehér betétekkel

TEKNA
Fekete szövet és 

szintetikus bőrülések

N-CONNECTA
Fekete szövet 

ülések sötétszürke 
betétekkel

VISIA - ACENTA
Fekete szövet 

ülések

11 SZÍN A: Alap - M: Metál - P: Prémium

KAD Szürke - MZ11 Fekete - MKBY Gyöngyház szürke - P

KYO Ezüst - M RBN Indigó kék - M NBQ Burgundi - P Z10 Piros - A

326 Fehér - A

NBV Naplemente vörös - P

RCF Élénk Kék - PQAB Gyöngyház fehér - P

XFU Gyönygyház 
Szürke-Fekete

XDF Gyöngyház 
Fehér-Fekete

XFV Élénk Kék-Fekete

5 KÉTTÓNUSÚ KAROSSZÉRIAFÉNYEZÉS

XEY Naplemente 
vörös-Fekete

XDK Fekete-Szürke

N-CONNECTA
• Acenta felszereltségek
+ 18"-os könnyűfém keréktárcsák
+ Első parkolóradar
+ 12,3"-os központi érintőképernyő + 

NissanConnect navigációs rendszer
+ Vezeték nélküli töltő
+ 360 fokos parkoló kamera, mozgó tárgy 

észlelés funkcióval
+ Pls delete this line

* Az általános iparági gyakorlatnak megfelelően, a bőrülések egyes részei műbőrből készülhetnek. 

* Kizárólag a mild-hybridnél érhető el
** Kizárólag a TEKNA felszereltségi szinttől érhető 
el e-POWER technológiával

SZÍNEK
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Merüljön el az ÚJ NISSAN QASHQAI modell nyújtotta élményekben!
Keresse ajánlatainkat a www.nissan.hu weboldalon!
Kövesse a Nissan Qashqai-t a következő közösségi platformokon is: Facebook és Youtube.
Mindent megtettünk azért, hogy e kiadvány a legaktuálisabb adatokat tartalmazza a nyomdába adásakor (2022. JÚLIUS). A prospektusban 
szakmai rendezvényeken kiállított prototípusokat mutatunk be. A vállalat folyamatos termékfejlesztési elve alapján a Nissan Europe 
fenntartja a jogot arra, hogy a jelen kiadványban ismertetett specifikációkat és bemutatott járműveket bármikor megváltoztassa. Az 
esetleges változtatásokról a Nissan márkakereskedőket a lehető leghamarabb tájékoztatjuk. Ha a legfrissebb információkra van szüksége, 
forduljon a legközelebbi Nissan márkakereskedőhöz. Az alkalmazott nyomdai eljárás korlátai miatt előfordulhat, hogy a jelen brosúrában 
bemutatott színek néhány árnyalattal eltérnek a fényezés és a belső kárpitok valódi színétől. Minden jog fenntartva. A brosúra teljes 
vagy részleges sokszorosítása a Nissan Europe írásos hozzájárulása nélkül tilos.
Ez a kiadvány klórmentes papírból készült. – MY21 QASHQAI brochure 06/2021 – Nyomtatási hely: EU.
Tervezte a DESIGNORY, Franciaország és készítette az eg+ worldwide, Franciaország – Tel.: +33 1 49 09 25 35
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