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40% ÜZEMANYAG MEGTAKARÍTÁS1

ÚJ NISSAN QASHQAI



ÚJ NISSAN QASHQAI

LISTAÁR

MOTOR VISIA ACENTA N-CONNECTA TEKNA TEKNA+

1.3 DIG-T Mild Hybrid 140 2WD 6MT 11.999.000 Ft 13.149.000 Ft 14.399.000 Ft 15.649.000 Ft -

1.3 DIG-T Mild Hybrid 158 2WD 6MT - 13.349.000 Ft 14.599.000 Ft 15.849.000 Ft 16.499.000 Ft

1.3 DIG-T Mild Hybrid 158 2WD X-Tronic - 13.999.000 Ft 15.249.000 Ft 16.499.000 Ft 17.149.000 Ft

1.3 DIG-T Mild Hybrid 158 4WD X-Tronic - - 15.899.000 Ft 17.149.000 Ft 17.799.000 Ft

190 2WD - 15.999.000 Ft 17.249.000 Ft 18.499.000 Ft 19.149.000 Ft

OPCIONÁLIS FELSZERELTSÉGEK

VISIA ACENTA N-CONNECTA TEKNA TEKNA+

Téli csomag
- Fűthető első ülések
- Fűthető kormánykerék
- Fűthető első szélvédő
- LED Ködlámpa

- 300.000 Ft S S S

Panoráma üvegtető + tetősínek - - 280.000 Ft S S

Technológia csomag (ProPILOT)2

X-Tronic váltó / e-POWER esetén
- ProPILOT Asszisztens Navi-Linkkel
- 10,8” Head Up Display
- Adaptív LED Mátrix távolsági fényszóró

- - 400.000 Ft S S

Technológia csomag (Drive Assist)
Manuális váltó esetén
- Drive Assist rendszer
- 10,8” Head Up Display
- Adaptív LED Mátrix távolsági fényszóró

- - 350.000 Ft S S

Kéttónusú karosszériafényezés - - 150.000 Ft 150.000 Ft 150.000 Ft

Bose prémium hangrendszer
10 hangszóróval, dupla mélynyomóval

- - - 250.000 Ft S

Nissan Kiterjesztett Garancia3

( +2 év vagy 100.000 km maximális futásteljesítmény)

115.000 Ft /
132.300 Ft

115.000 Ft /
132.300 Ft

115.000 Ft /
132.300 Ft

115.000 Ft /
132.300 Ft

115.000 Ft /
132.300 Ft

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

További információra van szüksége? Kérdése 
van? Forduljon hozzánk az alábbi 
elérhetőségeken:

06 80 333 888 ugyfelszolgalat@nissan.hu

Nissan KAMATNULLÁZÓ

FIX 0%THM*

Kattintson a részletekért
*N-Connecta felszereltségtől érvényes

https://www.nissan.hu/Hello%20Nissan%20.html
https://www.euroleasing.hu/akciok/nissan-kamatnullazo-akcio/


SZÍNEK

PIROS (Z10)
(felár nélkül)

ALAP SZÍNEK

FEHÉR (326)
(100.000 Ft)

METÁL SZÍNEK – 200.000 Ft

PRÉMIUM SZÍNEK – 240.000 Ft

METÁL SZÍN – 200.000 Ft

SZÜRKE (KAD) EZÜST (KY0)

INDIGÓ KÉK (RBN) FEKETE (Z11)

BURGUNDI (NBQ) NAPLEMENTE VÖRÖS (NBV)

ÉLÉNK KÉK (RCF)

GYÖNGYHÁZ FEHÉR (QAB) GYÖNGYHÁZ SZÜRKE (KBY)



SZÍNEK

KÉTTÓNUSÚ KAROSSZÉRIAFÉNYEZÉS – 150.000 Ft (A karosszéria alsó részének felára felett)

METÁL SZÍN – 200.000 Ft

NAPLEMENTE VÖRÖS – FEKETE (XEY)

GYÖNGYHÁZ SZÜRKE – FEKETE (XFU)

ÉLÉNK KÉK – FEKETE (XFV)

FEKETE – SZÜRKE (XDK)

GYÖNGYHÁZ FEHÉR – FEKETE (XDF)

KÁRPITOK

VISIA & ACENTA
(Szériafelszereltség)

N-CONNECTA
(Szériafelszereltség)

TEKNA
(Szériafelszereltség)

TEKNA
(Opció)

TEKNA+
(Szériafelszereltség)

FEKETE SZÖVET 
ÜLÉSEK (G)

FEKETE SZÖVET 
ÜLÉSEK

SÖTÉTSZÜRKE 
BETÉTEKKEL (G)

FEKETE SZÖVET ÉS 
SZINTETIKUS BŐR 
ÜLÉSEK SÖTÉTKÉK 

BETÉTEKKEL (B)

NAPPA BŐR 
ÜLÉSEK5 (B)

FEKETE SZÖVET ÉS 
SZINTETIKUS BŐR 

ÜLÉSEK FEHÉR 
BETÉTEKKEL (K)

KERÉKTÁRCSÁK

VISIA ACENTA N-CONNECTA TEKNA TEKNA+

17”-OS ACÉL KERÉKTÁRCSÁK
DÍSZTÁRCSÁKKAL

17”-OS KÖNNYŰFÉM
KERÉKTÁRCSÁK

18”-OS KÖNNYŰFÉM
KERÉKTÁRCSÁK

19”-OS KÖNNYŰFÉM
KERÉKTÁRCSÁK

20”-OS KÖNNYŰFÉM
KERÉKTÁRCSÁK



FŐ FELSZERELTSÉGEK

-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

-17"-os könnyűfém keréktárcsák
-Tolatókamera
-Automata kétzónás légkondicionáló berendezés
-8"-os központi érintőképernyő Display Audio rendszer
-Nissan Intelligens kulcs
-Okostelefon tükrözési lehetőség, Apple CarPlay®4 

/Android Auto®4

- : 18”-os könnyűfém keréktárcsák

-18"-os könnyűfém keréktárcsák
-Első parkolóradar
-12,3"-os színes TFT műszerfal kijelző 
-12,3"-os központi érintőképernyő + NissanConnect navigációs 
rendszer
-Vezeték nélküli töltő
-360 fokos parkoló kamera, mozgó tárgy észlelés funkcióval
-Téli csomag (Fűthető első ülések, Fűthető kormánykerék, Fűthető
első szélvédő)

-19"-os könnyűfém keréktárcsák
-Adaptív LED Mátrix távolsági fényszóró
-10,8”-os szélvédőre vetített kijelző - Head Up Display
-8 irányban elektromosan állítható vezetőülés
-ProPILOT Asszisztens2 csomag Navi-linkkel (automata váltó esetén)
-Drive Assist csomag (manuális váltó esetén)
- : ProPILOT intelligens parkoló asszisztens
- : oldalsó parkoló szenzorok

-20"-os könnyűfém keréktárcsák
-Bose prémium hangrendszer 10 hangszóróval, dupla 
mélynyomóval
-Nappabőr ülések5, masszázs funkcióval az első ülések esetében
-Első vezetőülés memória funkcióval
-Tolatáskor automatikusan lehajló külső visszapillantó tükrök
-4 irányban elektromosan állítható deréktámasz az első 
ülésekben

VISIA

TEKNA

ACENTA

N-CONNECTA

TEKNA+



TECHNOLÓGIA

Felhasznált energia

Termelt energia

Generátor

Elektromos
motor

Inverter

Akkumulátor

Belsőégésű
motor

Üzemanyagtartály

Élvezze az elektromos vezetés örömét az új Qashqai e-POWER hajtáslánccal!

Ebben az egyedülálló technológiában a beépített belsőégésű motor kizárólag elektromos áram előállítására szolgál és

folyamatosan tölti a gyorsabb reakcióra képes, akkumulátorral működő elektromos motort.

A kerekek meghajtását kizárólag ez az elektromos motor látja el. Így képes a rendszer egy csendesebb és üzemanyag-

takarékosabb meghajtásra a hagyományos belsőégésű motorokhoz képest.

E-POWER QASHQAI ELŐNYÖK

• Kiváló üzemanyag-fogyasztás városi vezetés közben:

40%-al kevesebb városi üzemanyag-fogyasztás a

mild-hybrid meghajtáshoz képest.1

• Halk működés az elektromos meghajtásnak és a

belső égésű motor aktív zajszűrőjének köszönhetően

• Kizárólag elektromos meghajtás, hatótáv korlátok

nélkül

• Nincs szükség töltésre

• Az elektromos autókra jellemző azonnal ébredő

nyomaték, zökkenőmentes gyorsulás, gyors

reakcióképesség

• Egypedálos vezetés

• 5 év vagy 100.000 km garancia az elektromos

rendszer alkatrészekre

A QASHQAI E-POWER alapfelszereltségének része az

e-Pedal Step rendszer, aminek lényege, hogy a jármű

haladását (gyorsítás/lassítás, elindulás) a

gyorsítópedál segítségével lehessen szabályozni. Ez a

technológia egyenletes és nyugodt vezetési élményt

biztosít. Erőteljes vagy vészhelyzeti fékezéshez,

illetve a jármű teljes megállításához továbbra is a

fékpedált kell használni.



TECHNOLÓGIA

NissanConnect navigáció & Connected Services

Élvezze a 12,3”-os HD kijelzős NissanConnect-et a fejlett
Connected Services szolgáltatásokkal együtt.

Vezeték nélküli okostelefon töltő:

15 wattos indukciós töltő, amely egy tökéletes 
kiegészítés a vezetéknélküli  Apple CarPlay4

használathoz .

Head-up Display:

10.8”-os szélvédőre vetített kijelző mely a legfontosabb 
információkról tájékoztat anélkül, hogy egy pillanatra is le 
kellene venni szemét a forgalomról.

Technológia csomag:

▪ Drive Assist rendszer (manuális váltó esetén) 

▪ ProPILOT Asszisztens Navi-Linkkel (automata váltó esetén)

▪ 10.8”-os szélvédőre vetített kijelző

▪ Adaptív LED Mátrix távolsági fényszóró

Vezetési üzemmód választó összkerékhajtás esetén:

• Off-road – Sáros, sziklás terepen való közlekedéshez

• Standard – Mindennapi közlekedéshez

• ECO – Hosszú utakhoz, autópályán vezetéshez

• Sport – Sportos vezetéshez

• Téli – Hóban és jeges úton való közlekedéshez



BIZTONSÁG

Automatikus tolatási vészfékezési rendszer: 

Segít magabiztosan tolatni. Ha a rendszer álló akadályt észlel gépkocsija mögött, 
automatikusan fékezhet az ütközés elkerülése érdekében. 

Intelligens holttér-figyelés és beavatkozás: 

Még a sávváltás előtt figyelmezteti Önt, ha egy jármű található a holttérben. Ha 
folytatja a manővert, a rendszer enyhe fékezéssel visszavezeti járművét az eredeti 
sávba. 

Intelligens ráfutásos baleset megelőző rendszer: 

Szemmel tartja az Ön előtt haladó két járművet. Ha a rendszer hirtelen lassulást észlel 
Ön előtt, hang- és fényjelzéssel figyelmezteti, hogy lassítson, mielőtt a vészfékezési 
rendszer aktiválódik. 

Intelligens vészfékező rendszer gyalogos és kerékpáros felismeréssel + 
Kereszteződésben történő kanyarodás során ütközésre figyelmeztető rendszer: 

Észleli a tárgyakat, és fékez, ha fennáll egy autóval, gyalogossal vagy kerékpárossal való 
kis sebességű ütközés kockázata. A kiegészítő kereszteződés-támogatás tovább növeli a 
biztonságot azáltal, hogy segít elkerülni az ütközéseket a kereszteződésekben.

Adaptív Sebességtartó automatika: 

Tartja a követési távolságot az autópályán. Méri az Ön előtt haladó járműtől való 
távolságot, szabályozza a gyorsítást és a lassítást, hogy a beállított 
sebességtartományon belül automatikusan megfelelő követési távolságot tartson.

5 csillagos Euro NCAP értékelés: 

Az új Nissan Qashqai kiváló teljesítményt ért el az ütközésvédelem terén, illetve átfogó 
és megbízható ütközéselkerülő technológiákkal is rendelkezik már az alapfelszereltségi 
szinten is. Az angol részletes értékelést itt tekintheti meg.

https://cdn.euroncap.com/media/66951/euroncap-2021-nissan-qashqai-datasheet.pdf


ProPILOT Asszisztens3 csomag Navi-linkkel (automata váltó esetén):
- Forgalmi torlódás asszisztens
- Intelligens sávtartó asszisztens

- - O S S

Drive Assist csomag (manuális váltó esetén):
- Intelligens sávtartó asszisztens

- - O S S

Manuális légkondicionáló berendezés S - - - -

Automata kétzónás légkondicionáló berendezés - S S S S

Tolatókamera - S S S S

Hátsó parkolóradar S S S S S

Első parkolóradar - - S S S

360 fokos parkolókamera, első és hátsó szenzorokkal, mozgó tárgy észlelés funkcióval - - S S S

: ProPILOT intelligens parkoló asszisztens + oldalsó parkoló szenzorok - - - S S

Start/Stop rendszer S S S S S

Multifunkciós kormánykerék S S S S S

Automatikusan sötétedő belső tükör - - S S S

Elektromos ablakemelők elöl-hátul, automata funkcióval S S S S S

Vezetési üzemmód választó (ECO,STANDARD,SPORT) S S S S S

Vezetési üzemmód választó (ECO,STANDARD,SPORT,SNOW,OFF-ROAD) 4WD esetén - - S S S

4 kihajtható akasztó + 2 kabát akasztó S S S S S

Automata ablaktörlők integrált ablakmosó fúvókákkal elöl + esőérzékelő - S S S S

Intelligens kulcs - S S S S

Váltófülek a kormány mögött (X-tronic váltó esetén) - S S S S

Vezeték nélküli töltő - - S S S

Fűthető első ülések & fűthető első szélvédő - O S S S

Fűthető kormánykerék - O S S S

Kéz nélkül nyitható csomagtérajtó - - - S S

Csomagtér elválasztó - - S S S

Tartálysapka nélküli tankbetöltő S S S S S

Szükségpótkerék S S S S S*

e-Call vészhívó rendszer (ütközés/baleset/esetén) S S S S S

Adaptív sebességtartó automatika automatikus sebességhatárolóval S S S S S

Intelligens vészfékező rendszer gyalogos és kerékpáros felismeréssel S S S S S

Kereszteződésben történő kanyarodás során ütközésre figyelmeztető rendszer S S S S S

Intelligens sávelhagyás jelzés és beavatkozás S S S S S

Hátsó keresztforgalom figyelmeztetés S S S S S

Intelligens holttér-figyelés és beavatkozás S S S S S

Aktív mögöttes keresztirányú forgalom felügyelet S S S S S

Intelligens éberségfigyelő rendszer S S S S S

Intelligens ráfutásos baleset megelőző rendszer S S S S S

Automatikus tolatási vészfékezési rendszer S S S S S

Közúti jelzések felismerése S S S S S

Automata elakadásjelző (vészfékezés esetén) S S S S S

Intelligens távolsági fényszóró asszisztens S S S S S

7 légzsák (vezető- és utasoldali, oldal- és függönylégzsákok és középső légzsák elöl) S S S S S

Biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető rendszer minden üléssorban S S S S S

ISOFIX gyerekülés rögzítési pontok a hátsó sorban S S S S S

Guminyomás ellenőrző rendszer S S S S S

Blokkolásgátló fékrendszer (ABS) + elektronikus fékerő elosztó (EBD)  + fékasszisztens (BA) S S S S S

Dinamikus menetstabilizáló rendszer & Kipörgésgátló S S S S S

Elektromos kézifék Auto Hold funkcióval S S S S S

Elektronikus Differenciálzár & Riasztóberendezés S S S S S

BIZTONSÁG

KÉNYELEM

ACENTA N-CONNECTA

S – alapfelszereltség, O – opcionális

VISIA TEKNA TEKNA+

ACENTA N-CONNECTAVISIA TEKNA TEKNA+

RÉSZLETES FELSZERELTSÉG

* e-POWER esetén nem alapfelszereltség



Mild hybrid: 17"-os acél keréktárcsák dísztárcsákkal S - - - -

Mild hybrid: 17"-os könnyűfém keréktárcsák - S - - -

Mild hybrid: 18"-os könnyűfém keréktárcsák - - S - -

: 18"-os könnyűfém keréktárcsák - S S - -

19" könnyűfém keréktárcsák - - - S -

20" könnyűfém keréktárcsák - - - - S

Kéttónusú prémium karosszériafényezés - - O O O

Panoráma üvegtető + tetősínek - - O S S

Sötétített hátsó oldalablakok és csomagtérablak - - S S S

Manuálisan behajtható, elektromosan állítható fűthető külső tükrök S - - - -

Automatikusan behajló, elektromosan állítható fűthető külső tükrök - S S S S

Tolatáskor automatikusan lehajló külső visszapillantó tükrök - - - - S

LED-es első és hátsó lámpák ( helyzetjelző, hátsó féklámpák) & LED-es nappali menetfény S S S S S

LED-es ködlámpák - O S S S

Adaptív LED Mátrix távolsági fényszóró - - O S S

LED-es első és hátsó irányjelzők & LED-es tolatólámpa - - - S S

Cápauszony antenna S S S S S

Alkonyatérzékelő S S S S S

DAB digitális rádió 4 hangszóróval és Bluetooth® csatlakozási lehetőséggel S - - - -

DAB digitális rádió 6 hangszóróval és Bluetooth® csatlakozási lehetőséggel - S S S -

BOSE prémium hangrendszer 10 hangszóróval, dupla mélynyomóval - - - O S

8"-os  központi érintőképernyő Display Audio rendszer - S - - -

12,3"-os központi érintőképernyő + NissanConnect navigáció & Connected Services - - S S S

7"-os színes TFT műszerfal kijelző (kormány mögött) S S - - -

12.3"-os színes TFT műszerfal kijelző (kormány mögött) - - S S S

Okostelefon tükrözési lehetőség, Apple CarPlay® (vezeték nélküli)4 /Android Auto® (vezetékes)4 - - S S S

Okostelefon tükrözési lehetőség, Apple CarPlay® (vezetékes)4 /Android Auto® (vezetékes)4 - S - - -

2 db USB (Type A & Type C) csatlakozó a hátsó üléssornak - - S S S

10,8” Head Up Display - - O S S

USB Type A elöl + 12V csatlakozó elöl és a csomagtérben S S S S S

USB Type C csatlakozó elöl - S S S S

Fekete szövet ülések S S - - -

Fekete szövet ülések sötétszürke betétekkel - - S - -

Fekete szövet és szintetikus bőr ülések sötétkék betétekkel - - - S -

Fekete szövet és szintetikus bőr ülések fehér betétekkel - - - O -

Nappabőr ülések5 - - - - S

Bőr kormánykerék és bőr váltógomb - S S S S

Állítható magasságú vezetőülés S S S S S

Állítható magasságú utas oldali ülés - S S S S

2 irányban elektromosan állítható deréktámasz a vezetőülésben - S S S S

2 irányban manuálisan állítható deréktámasz az utas oldali ülésben - - - S S

Elekromos utas oldali ülés + 4 irányban elektromosan állítható deréktámasz az első ülésekben - - - - S

8 irányban elektromosan állítható vezető oldali ülés - - - S S

Első ülések masszázs funkcióval (3 mód) + a vezetőülés memória funkcióval - - - - S

60/40 arányban dönthető hátsó üléssor S S S S S

Hangulatvilágítás: Középkonzol + ajtók - - - S S

Hangulatvilágítás: Középkonzol - - S - -

Első pohártartók S S S S S

Hátsó középső dönthető kartámasz 2 pohártartóval - S S S S

RÉSZLETES FELSZERELTSÉG

KÜLSŐ

BELSŐ

ACENTA N-CONNECTAVISIA TEKNA TEKNA+

ACENTA N-CONNECTAVISIA TEKNA TEKNA+

AUDIÓ & NAVIGÁCIÓ ACENTA N-CONNECTAVISIA TEKNA TEKNA+

S – alapfelszereltség, O – opcionális



MŰSZAKI ADATOK

Karosszéria 5 ajtós SUV

Ülések száma 5

Meghajtás típusa
Benzin motor 

mild-hybrid rendszerrel

Hajtott kerekek 2WD 4WD

Akkumulátor Lítium-Ion 12V

BENZIN MOTOR

Hengerűrtartalom 1.332 cm3

Sebességváltó fajtája 6-sebességes manuális Xtronic CVT automata

Motor típusa Turbófeltöltésű

Hengerek száma, elrendezése 4 hengeres, soros

Furat x löket 81,4 x 72,2 mm

Üzemanyagtartály térfogata 55 liter

Üzemanyag típusa 95-ös oktánszámú, ólommentes benzin

Befecskendező rendszer Közvetlen befecskendezésű

Emissziós norma Euro 6d

Max. teljesítmény (kW (LE) / fordulatszám) 103 kW (140LE) / 5.500 116 kW (158LE) / 5.500

Max. nyomaték (Nm) 240 Nm 260 Nm 270 Nm

FUTÓMŰ

Felfüggesztés elöl Mac Pherson független kerékfelfüggesztés

Felfüggesztés hátul
Torziós tengely, tekercsrugók

20”-os keréktárcsa esetén: Független Multi-Link
Független Multi-Link

Kormánymű rendszer Elektromos

Fékrendszer Tárcsafékek

MÉRETEK

Önsúly min/max 1.330 / 1.459 kg 1.347 / 1.466 kg 1.393 / 1.511 kg 1.502 / 1.570 kg

Jármű megengedett összsúlya 1.935 kg 1.985 kg 2.040 kg

Vontatható jármű max. tömege (fékezett) 1.400 kg 1.650 kg 1.800 kg 1.800 kg

Vontatható jármű max. tömege (fékezetlen) 700 kg 700 kg 725 kg 750 kg

Csomagtér mérete Visia, Acenta: 504 liter; N-Connecta, Tekna: 479 liter; Tekna+: 436 liter

Gumiabroncsok mérete Visia, Acenta: 215/65/R17; N-Connecta:235/55/R18; Tekna: 235/50/R19; Tekna+:235/45/R20

MENETTELJESÍTMÉNYEK ÉS ÜZEMANYAG FOGYASZTÁS

Gyorsulás 0-100 km/h 10,2 mp 9,5 mp 9,2 mp 9,9 mp

Végsebesség 196 km/h 206 km/h 199 km/h 198 km/h

Városi üzemanyagfogyasztás (WLTP)6 8,5-8,6 l/100 km 8,5-8,8 l/100 km 7,9-8,0 l/100 km 8,6-9,2 l/100 km

Vegyes üzemanyagfogyasztás (WLTP)6 6,3-6,5 l/100 km 6,3-6,5 l/100 km 6,3-6,5 l/100 km 6,9-7,1 l/100 km

Kombinált CO2-kibocsátás (WLTP)6 143-146 g/km 143-147 g/km 142-147 g/km 155-160 g/km

A

B

C

D

A: Tengelytáv 2.665 mm  

B: Hosszúság 4.425 mm

C: Magasság 1.625 mm 

D: Szélesség (behajtott tükrökkel) 1.835 mm

D: Szélesség (kihajtott tükrökkel) 2.084 mm

1.3 DIG-T
Mild Hybrid

140 6MT

1.3 DIG-T
Mild Hybrid

158 6MT

1.3 DIG-T
Mild Hybrid
158 X-tronic

1.3 DIG-T
Mild Hybrid

158 X-tronic 4WD



MŰSZAKI ADATOK

Karosszéria 5 ajtós SUV

Ülések száma 5

Meghajtás típusa
e-POWER

soros hybrid technológia

Hajtott kerekek 2WD

BENZIN MOTOR

Funkciója Áramfejlesztés

Hengerűrtartalom 1.497 cm3

Motor típusa Turbófeltöltésű, változó sűrítésű

Hengerek száma, elrendezése 3 hengeres, soros

Furat x löket 84 x 90,1

Üzemanyagtartály térfogata 55 liter

Üzemanyag típusa 95-ös oktánszámú, ólommentes benzin

Befecskendező rendszer Közvetlen befecskendezésű

Emissziós norma Euro 6d

Max. teljesítmény (kW (LE) / fordulatszám) 116 kW (158 LE) / 4.600

Max. nyomaték (Nm) 250 Nm

Kiegészítő akkumulátor típusa Lítium-Ion 12V

ELEKTROMOS MOTOR

Funkciója Kerekek meghajtása

Típusa állandó mágneses szinkron motor

Max. teljesítmény kW (LE) 140 kW  (190 LE)

Max. nyomaték (Nm) 330 Nm

Fő akkumulátor típusa Lítium-Ion

Fő akkumulátor kapacitása 1,97 kWh

FUTÓMŰ

Felfüggesztés elöl Mac Pherson független kerékfelfüggesztés

Felfüggesztés hátul
Torziós tengely, tekercsrugók

20”-os keréktárcsa esetén: Független Multi-Link 

Kormánymű rendszer Elektromos

Fékrendszer Tárcsafékek

MÉRETEK

Önsúly min/max 1.612 / 1.728 kg

Jármű megengedett összsúlya 2.180 kg

Vontatható jármű max. tömege (fékezett és fékezetlen) 750 kg

Csomagtér mérete Acenta: 504 liter; N-Connecta, Tekna: 479 liter; Tekna+: 455 liter

Gumiabroncsok mérete Acenta, N-Connecta: 235/55/R18; Tekna: 235/50/R19; Tekna+: 235/45R20

MENETTELJESÍTMÉNYEK ÉS ÜZEMANYAG FOGYASZTÁS

Gyorsulás 0-100 km/h 7,9 mp

Végsebesség 170 km/h

Városi üzemanyagfogyasztás (WLTP)6 5,1 – 5,3 l/100 km

Vegyes üzemanyagfogyasztás (WLTP)6 5,3 – 5,4 l/100 km

Kombinált CO2-kibocsátás (WLTP)6 120 – 123 g/km

190 2WD



Amennyiben az Új Nissan Qashqai felkeltette az érdeklődését, kérjük keresse márkakereskedéseinket bizalommal, vagy hívja a Hello Nissan csapatát és segítünk megtalálni az
Önhöz illő verziót!
A Grand Automotive Central Europe Kft. a járművek importőre. A Magyarországon alkalmazandó termékspecifikációkról és árakról a Nissan Márkakereskedőknél tájékozódhat, a
honlapon történő tájékozódás a márkakereskedői információkat nem pótolhatja. A feltüntetett árak ajánlott bruttó listaárak, melyek az általános forgalmi adó, a regisztrációs díj és a
magyar forint árfolyam változása esetén módosulhatnak.A megadott kedvezmény kizárólag egy darab autó vásárlása esetén érvényes.A Grand Automotive Central Europe Kft. a
nyomdai hibákból, az adatok pontatlanságából és a kiadás utáni módosításokból eredő tévedésekért való felelősségét kizárja. Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek, és nem
minősülnek szerződéses ajánlattételnek, továbbá az árlistán szereplő képek csupán illusztrációs célt szolgálnak. Az árlista a 2023.05.02- tól visszavonásig érvényes. Jelen árlista
410 HUF/EUR árfolyamig érvényes (MNB árfolyam).A Grand Automotive Central Europe Kft. fenntartja a jogot az itt közölt információk előzetes értesítés nélküli
megváltoztatására. Ellenőrizze a Nissan márkakereskedőjének elérhetőségét és szállítási dátumát.

1, A városi üzemanyag fogyasztás 40%-kal alacsonyabb e-POWER meghajtással, a Mild Hybrid manuális 140 LE meghajtáshoz képest. E-POWER városi üzemanyagfogysztás:
5,1-5,3 liter/100 km (WLTP), Mild Hybrid manuális 140 LE városi üzemanyagfogyasztás: 8,5-8,6 liter/100 km (WLTP).
2, A ProPILOT Aszisztens nem minden járműben érhető el. A ProPILOT Asszisztens egy fejlett vezetéstámogató technológia, de nem képes megelőzni a baleseteket. A ProPILOT
Asszisztens csak autópályán (olyan utakon, ahol a szemközti sávok elválasztósávval vannak elválasztva) képes támogatni a vezetést úgy, hogy a vezető keze a kormányon van, és az
útra figyel. A vezető felelőssége, hogy folyamatosan éber maradjon, biztonságosan vezessen, és kézben tartsa a jármű irányítását.
3, Valamennyi ár Ft-ban értendő és tartalmazza a vonatkozó biztosítási adó mértékét. A termék tárgyi adómentes szolgáltatás, ezért ÁFA nem terheli. Az árlista tartalma a kiadáskor
érvényes állapotot tükrözi. A Nissan International Insurance Ltd. fenntartja a jogot az itt közölt információk előzetes értesítés nélküli megváltoztatására. Az itt közölt adatok
tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek szerződéses ajánlattételnek. Az Ön gépjárművéhez elérhető termékekről az ügyféltérben található számítógépen, az internetes
értékesítési felületen tájékozódhat. Az internetes értékesítési felület használatát illetően kérjük, érdeklődjön Kollégánktól. A NISSAN Kiterjesztett Garanciabiztosítás biztosítási
termék, a biztosítás pontos feltételeiről az ügyféltérben elérhető Ügyféltájékoztató valamint az Általános Szerződési Feltételek segítségével tájékozódhat.
4, Az Apple CarPlay az Apple Inc. bejegyzett védjegye. Apple CarPlay a következő eszközökkel kompatibilis: iAP2, iPhone 5 vagy újabb készülék (Lightning-csatlakozó), iOS 8.3
vagy újabb operációs rendszerrel és USB kapcsolat szükséges. Az Apple CarPlay elérhetősége piaconként eltérő. Az Apple Carplay részleteiről érdeklődjön a következő oldalon:
ttps://www.apple.com/hu/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay. Az Android Auto a Google bejegyzett védjegye. Az Android Auto a következő eszközökkel
kompatibilis: Android 5.0 (Lollipop) vagy újabb rendszert futtató telefonokkal használható. USB-kapcsolat szükséges. Az Android Auto elérhetőségét a következő linken
ellenőrizheti: https://www.android.com/auto/. A Nissan nem vállal felelősséget az Apple CarPlay és/vagy Android Auto használatából eredő bárminemű kár, veszteség vagy
sérülésért.Nissan befolyásán kívül eső okokból, előfordulhat, hogy az Apple CarPlay és Android Auto rendszer nem elérhető egy adott országban vagy nem az összes funkciója,
ezért a Nissan nem vállal felelősséget az Apple CarPlay és/vagy Android Auto elérhetőségéért vagy hiányos jellemzői miatt az Ön autójában
5, Az általános iparági gyakorlatnak megfelelően, a bőrülések egyes részei műbőrből készülhetnek. Ezen anyag használatával az ülés tartósságának a növelése a cél, mivel az
alkalmazott műbőr ellenállóbb a karcolódással szemben, könnyebben tisztítható és nem ráncosodik az idő múlásával.
6, 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.

Jogi tájékoztató:
Jelen finanszírozási ajánlat kizárólag az Euroleasing Zrt. mint finanszírozást nyújtó társaság (továbbiakban: finanszírozó) forint alapú, rögzített kamatozású, nyíltvégű és zártvégű
pénzügyi lízing ajánlata, amely minimum 30% kezdő lízingdíj, nyíltvégű pénzügyi lízing esetén maximum 60% kezdő lízingdíj,valamint minimum 36 hónap és maximum 48 hónap
futamidő esetén érvényes. A folyósítás feltétele a pozitív hitelbírálat. Az ügyfelet terheli zártvégű pénzügyi lízing esetén a gépjármű tulajdonjogának a futamidő végén történő
megszerzésére tekintettel fizetendő visszterhes vagyonszerzési illeték, nyíltvégű pénzügyi lízing esetén fizetendő visszterhes vagyonszerzési illeték összegének 25%-a, mely a
gépjármű forgalomba helyezésekor esedékes. A THM meghatározása az aktuális Üzletszabályzatban foglalt feltételek, illetve hatályos jogszabályok figyelembevételével történik, a
feltételek változása esetén ennek mértéke módosulhat. A konkrét ajánlatban és szerződésben a THM megjelenítése finanszírozó részéről a jogszabály rendelkezései szerint
legalább 1 tizedesjegyig kerekítve történik. A finanszírozó az Üzletszabályzatában feltüntetett díjak érvényesítésére jogosult, továbbá a finanszírozással kapcsolatos, harmadik
személy részére fizetendő költségeket jogosult az ügyfélre továbbhárítani.
Hitelbiztosítéki nyilvántartásba vételi díj: 0 Ft. THM: 0,0%. A THM nem tükrözi a finanszírozás kamatkockázatát és nem tartalmazza a casco biztosítás díját. A finanszírozás teljes
futamideje alatt Casco biztosítás fenntartása szükséges. A finanszírozás minimális összege: 1.000.000 Ft. Az akció kizárólag új Nissan Qashqai Tekna, Tekna+ és N-Connecta
modellre érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül szerződéses ajánlatnak, továbbá a finanszírozó fenntartja a finanszírozási kondíciók változtatásának, valamint az
akció visszavonásának jogát. Az akció 2023.06.30-ig vagy visszavonásig érvényes.

Példa:
Reprezentatív példa forint alapú zártvégű pénzügyi lízing esetén rögzített kamatozással:
Az alábbi reprezentatív példa a THM rendelettől eltér, mivel a finanszírozó az abban foglalt finanszírozási összeggel nem nyújtja a konstrukciót.
Bruttó vételár*: 14 249 000,-Ft, futamidő: 48 hónap, finanszírozott összeg: 3.000.000 Ft, havi törlesztő részlet 62 500 Ft, bruttó önerő kalkulált összege: 11 249 000 Ft, THM: 0,00%,
rögzített kamatozású ügyleti kamat: 0,00%, lízingbevevő által fizetendő teljes összeg: 3 000 000 Ft, casco biztosítás megkötése és fenntartása mellett. *Regisztrációs adót tartalmazza

Reprezentatív példa forint alapú nyíltvégű pénzügyi lízing esetén rögzített kamatozással:
Az alábbi reprezentatív példa a THM rendelettől eltér, mivel a finanszírozó az abban foglalt finanszírozási összeggel nem nyújtja a konstrukciót.
Bruttó vételár*: 14 249 000 Ft, futamidő: 48 hónap, nettó finanszírozott összeg: 4 487 874 Ft, havi törlesztő részlet: 23 374 Ft+ a havi lízingtőke ÁFA tartalma, nettó önerő kalkulált
összege: 6 731 811 Ft, THM: 0,00%, nettó maradványérték: 3 365 906 Ft, rögzített kamatozású ügyleti kamat: 0,00%, lízingbevevő által fizetendő teljes összeg vételi jog gyakorlásával: 9
974 302 Ft, lízingbevevő által fizetendő teljes összeg vételi jog gyakorlása nélkül: 5 699 601 Ft, casco biztosítás megkötése és fenntartása mellett. *Regisztrációs adót tartalmazza

NISSAN Kamatnullázó Akció  Kattintson a részletekért

Nissan MAX 4,90% THM akció  Kattintson a részletekért

Jogi tájékoztató:
Jelen finanszírozási ajánlat kizárólag az Euroleasing Zrt. mint finanszírozást nyújtó társaság (továbbiakban: finanszírozó) forint alapú, rögzített kamatozású, nyíltvégű és zártvégű
pénzügyi lízing ajánlata, amely minimum 30% kezdő lízingdíj, nyíltvégű pénzügyi lízing esetén maximum 60% kezdő lízingdíj, valamint minimum 36 hónap és maximum 60 hónap
futamidő esetén érvényes. A folyósítás feltétele a pozitív hitelbírálat. Az ügyfelet terheli zártvégű pénzügyi lízing esetén a gépjármű tulajdonjogának a futamidő végén történő
megszerzésére tekintettel fizetendő visszterhes vagyonszerzési illeték, nyíltvégű pénzügyi lízing esetén fizetendő visszterhes vagyonszerzési illeték összegének 25%-a, mely a
gépjármű forgalomba helyezésekor esedékes. A THM meghatározása az aktuális Üzletszabályzatban foglalt feltételek, illetve hatályos jogszabályok figyelembevételével történik, a
feltételek változása esetén ennek mértéke módosulhat. A konkrét ajánlatban és szerződésben a THM megjelenítése finanszírozó részéről a jogszabály rendelkezései szerint
legalább 1 tizedesjegyig kerekítve történik. A finanszírozó az Üzletszabályzatában feltüntetett díjak érvényesítésére jogosult, továbbá a finanszírozással kapcsolatos, harmadik
személy részére fizetendő költségeket jogosult az ügyfélre továbbhárítani. Hitelbiztosítéki nyilvántartásba vételi díj: 0 Ft. THM: 4,6%-4,9%. A THM nem tükrözi a finanszírozás
kamatkockázatát és nem tartalmazza a casco biztosítás díját. A finanszírozás teljes futamideje alatt Casco biztosítás fenntartása szükséges. A finanszírozás minimális összege:
1.000.000 Ft. Az akció kizárólag új Nissan Juke, X-Trail valamint Qashqai Visia és Acenta modellre érvényes A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül szerződéses
ajánlatnak, továbbá a finanszírozó fenntartja a finanszírozási kondíciók változtatásának, valamint az akció visszavonásának jogát. Az akció 2023.06.30-ig vagy visszavonásig
érvényes.

Példa:
Reprezentatív példa forint alapú zártvégű pénzügyi lízing esetén rögzített kamatozással:
Bruttó vételár*: 10 999 000 Ft, futamidő: 60 hónap, finanszírozott összeg: 3 000 000 Ft, havi törlesztő részlet: 56 208 Ft+ bruttó önerő kalkulált összege: 7 999 000 Ft, THM: 4,90%,
rögzített kamatozású ügyleti kamat: 4,70%, lízingbevevő által fizetendő teljes összeg: 3 372 492 Ft, casco biztosítás megkötése és fenntartása mellett. *Regisztrációs adót tartalmazza

Reprezentatív példa forint alapú nyíltvégű pénzügyi lízing esetén rögzített kamatozással:
Az alábbi reprezentatív példa a THM rendelettől eltér, mivel a finanszírozó az abban foglalt finanszírozási összeggel nem nyújtja a konstrukciót.
Bruttó vételár*: 10 999 000 Ft, futamidő: 60 hónap, nettó finanszírozott összeg: 3 464 252 Ft, havi törlesztő részlet: 35 187 Ft+ a havi lízingtőke ÁFA tartalma, nettó önerő kalkulált
összege: 5 196 378 Ft, THM: 4,60%, nettó maradványérték: 2 165 158 Ft, rögzített kamatozású ügyleti kamat: 5,68%, lízingbevevő által fizetendő teljes összeg vételi jog gyakorlásával: 7
961 509 Ft, lízingbevevő által fizetendő teljes összeg vételi jog gyakorlása nélkül: 5 211 758 Ft, casco biztosítás megkötése és fenntartása mellett. *Regisztrációs adót tartalmazza

https://www.euroleasing.hu/akciok/nissan-kamatnullazo-akcio/
https://www.euroleasing.hu/akciok/nissan-max-490-thm-akcio/
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