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EZÜST SZÍNŰ HÁTSÓ DÍSZÍTŐELEM

INDULÁSRA KÉSZ
Az élet sosem áll meg. Mindig mozgásban van, 

folyamatosan fejlődik: feszegeti a határokat, hogy új 
magaslatokba juthasson. A Nissan Qashqai N-Motion 

a határozott megjelenés, a biztonság és az intelligencia 
egyedi kombinációját nyújtja, a teljesítmény iránti 

szenvedéllyel megfűszerezve.
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ÚJ NISSANCONNECT

PADLÓSZŐNYEG

…KÉNYELMESEN 
KAPCSOLATBAN MARADHAT
A Qashqai teljesen megújult infotainment-rendszere olyan új 
funkciókat kínál, mint a 3 dimenziós térképek, okostelefon-
integráció, hangvezérlés és 7”-os érintőképernyő, amelyeket Ön 
kedvére alakíthat igényei szerint. Az Apple CarPlay® és Android 
Auto® rendszerekkel az új NissanConnect az autóba varázsolja 
okostelefonja megszokott élményét.

Új üléseinek, exkluzív anyagválasztásának és prémium 
kényelmének köszönhetően az új Nissan Qashqai N-Motion 
tökéletes teret kínál a pihentető utazáshoz.
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Az élet mindig tartogat meglepetéseket. Azonban bármi is 
történjen, a Nissan Intelligent Mobility vezetéstámogató 
technológiái készen állnak a közbelépésre, hogy megóvják Önt.

MINDENRE KÉSZEN ÁLL…

EZÜST TÜKÖRBORÍTÁS

LED FÉNYSZÓRÓK ADAPTÍV 
ELSŐFÉNYSZÓRÓ-

RENDSZERREL

INTELLIGENS VÉSZFÉKEZÉSI 
ASSZISZTENS 

GYALOGOSFELISMERÉSSEL

INTELLIGENS 
360 FOKOS 

PARKOLÓKAMERA
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19’”OS IBISCUS  KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSÁK

Az új Nissan Qashqai N-Motion külső megjelenése 
kiemeli a tömegből. Exkluzív tükörborításaival, 
könnyűfém keréktárcsáival és az ezüst színű 
hátsó diszítőelemmel, továbbá 8 elegáns és élénk 
választható színnel provokatív és stílusos… és 
mindig útra kész.

EMELJE A TÉTET 
ÉREZZE JOBBAN 
MAGÁT
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Kövesse a Nissan QASHQAI-t a következő oldalon: 

Mindent megtettünk azért, hogy e  kiadvány a  legaktuálisabb adatokat tartalmazza a  nyomdába adásakor (2019. JÚNIUS). 
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 kis mértékben 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 – MY18 QASHQAI brochure 01/2019 – Nyomtatási hely: EU. Tervezte a DESIGNORY, 
Franciaország és készítette az eg+ worldwide, Franciaország – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

Az Intelligens mobilitás határozza meg mindennapjainkat. A Nissannál arra 
használjuk fel a technológiákat, hogy autóink többet nyújtsanak egy egyszerű 
szállítóeszköznél. Segítségükkel magabiztosabb, összekapcsoltabb és 
izgalmasabb az utazás. Akár már a nagyon közeli jövőben megvalósulhatnak az 
olyan megoldások, mint, hogy az autók átveszik tőlünk a vezetés feladatát, vagy, 
hogy menet közben az autópálya tölti fel elektromos járművünket. És ez a jövő 
már tetten érhető abban a Nissanban, amit ma vezethet. 

Keresse fel weboldalunkat: www.nissan.com/QASHQAI 

Márkakereskedés bélyegzője: 
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https://www.nissan.hu/jarmuvek/uj/qashqai.html
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