NAUJOS KARTOS
„QASHQAI“
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Naujos kartos
„QASHQAI”
2007 m. pasirodęs „Qashqai“ tapo krosoverių
pradininku. Pasaulis pamėgo unikalų kompaktiško
hečbeko ir praktiško visureigio derinį. „Qashqai“
buvo tikras tendencijų kūrėjas. Jam pasirodžius,
krosoveriai netrukus išpopuliarėjo visame pasaulyje.
Dabar pristatome naujos kartos „Nissan Qashqai“.
Naujasis „Qashqai“ yra ryškesnis ir apginkluotas dar
gausesne įranga. Be to, dėl maksimalią apsaugą
užtikrinančių naujų saugos technologijų bei
pagalbinių vairavimo sistemų jis tapo dar saugesnis.
Susipažinkite su naujos kartos „Nissan Qashqai“
privalumais iš arčiau. Jis gali pasigirti nauju
elektrifikuotu galios agregatu ir moderniausiomis
„Nissan Intelligent Mobility“ technologijomis*,
įvilktomis į naują dizaino rūbą su rafinuota dviejų
atspalvių apdaila**.
Keliaukite stilingai, kad ir kur gyvenimas nublokštų.

Vaizdai ir aprašymai pateikiami supažindinimo tikslais. Kai kuriose
nuotraukose gali būti pavaizduoti automobiliai su vietos rinkoje nesiūloma
įranga. Tai nėra konkretaus modelio, versijos ar pasiūlymo pavyzdys.
Kai kurios funkcijos gali būti netiekiamos, neįeiti į standartinės įrangos
paketą, būti užsakomos papildomai.
* Funkcijų prieinamumas priklauso nuo versijos – jos gali būti įtrauktos
į standartinės įrangos paketą arba siūlomos kaip papildoma įranga (už
papildomą mokestį).
** Funkcija priklauso papildomos įrangos sąrašui.
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Funkcionalumas dar niekuomet nebuvo toks patrauklus
Įvertinkite 12,3" skaitmeninių prietaisų skydelio ekrano, 10,8" projekcinio ekrano ant priekinio stiklo
ir 9" HD „NissanConnect“ su patobulintomis ryšio paslaugomis ekrano raišką: trys nepriekaištingai
sinchroniškai veikiantys ekranai suteikia didesnį saugumo jausmą, leidžia aiškiau matyti situaciją
ir palengvina vairavimą.
Įsitaisę ergonomiško dizaino sėdynėse su optimizuota juosmens atrama galite maloniai atsipalaiduoti.
Salonas išsiskiria prabangiomis medžiagomis, kokybiška apdaila ir papildomai komplektuojamomis
vairuotojo bei keleivio sėdynėmis su masažo funkcija. Naujasis „Qashqai“ – ne šiaip patobulinta versija.
Tai tikras proveržis.
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12,3" skaitmeninių
prietaisų skydelio
ekranas

9" HD „NissanConnect“
ekranas*

10,8" projekcinis
ekranas ant
priekinio stiklo

Sėdynės su optimizuota
juosmens atrama

Funkcijų prieinamumas priklauso nuo versijos – jos gali būti įtrauktos į standartinę komplektaciją arba siūlomos kaip papildoma įranga
(už papildomą mokestį).
* HD ekranas, kurio raiška 1280 x 768 pikseliai.

D
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Aiškesnis vaizdas priekyje
„Nissan“ visuomet žengia naujų pažangių vairuotojo saugos
technologijų priešakyje. Naujajame „Qashqai“ gausu
patobulintų „Nissan Intelligent Mobility“ technologijų.
Nuolat stebėdamos situaciją kelyje ir visą aplinką,
jos rūpinasi Jūsų apsauga, suteikia saugumo jausmą ir
palengvina vairavimą leidžiantis į bet kokią kelionę.

Jūs neturėtumėte pasikliauti vien vairavimą palengvinančiomis sistemomis. Kai kurios
funkcijos tam tikromis aplinkybėmis gali neveikti. Taikomi greičio ir kiti apribojimai.
Norėdami daugiau sužinoti apie naudojimosi „Nissan“ technologijomis sąlygas,
kreipkitės į „Nissan“ atstovybę arba apsilankykite svetainėje adresu www.nissan.lt.
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Mėgaukitės kelionėmis
„ProPILOT“ su „Navi Link“ - vairuokite patirdami
mažiau streso ir daugiau malonumo. Patobulinta
„ProPILOT“* su „Navi-Link“ technologija ne tik
padeda išlaikyti automobilį eismo juostos centre ir
palaikyti saugų atstumą iki priekyje važiuojančios
transporto priemonės. Naudodamasi integruotais
„TomTom®“ žemėlapiais, ji taip pat gali numatyti
posūkius, sankryžas, privažiavimo kelius bei kitus
kelionės punktus ir atitinkamai prisitaikyti, kad
keliautumėte išmaniau ir be įtampos. Ji net gali
fiksuoti eismo ženklus, atitinkamai pakoreguoti
nustatytą greitį, automatiškai sustabdyti automobilį
ir vėl padidinti jo greitį pajudėjus eismo srautui.
„ProPILOT“ su „Navi-Link“ tėra viena iš daugelio
„Nissan Intelligent Mobility“ technologijų,
komplektuojamų naujajame „Nissan Qashqai“.

*„ProPILOT“ sistema montuojama ne visose versijose ir tik automobiliuose
su automatine transmisija. Tai yra pagalbinė vairuotojo sistema, tačiau
ji negali apsaugoti nuo susidūrimų. Sistema „ProPILOT“ skirta naudoti
tik greitkeliuose (keliai su atitvarais), vairuotojui žiūrint į kelią ir rankas
laikant ant vairo.
„Navi-link“ sistema atpažįsta kelio ženklus, tačiau ji gali neatpažinti kai kurių
ženklų, susiklosčius tam tikroms aplinkybėms. Vairuotojas privalo išlikti
budrus, vairuoti saugiai ir gebėti bet kada perimti automobilio valdymą.
Daugiau informacijos rasite vartotojo vadove.
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Saugumas yra svarbi naujojo „Qashqai“
charakteristika. Visose versijose įdiegtos saugos
technologijos, skirtos užtikrinti kiekvieno saugumą
ir suteikti maksimalų ramybės jausmą kelyje.

IŠMANI GREIČIO PALAIKYMO SISTEMA
Sistema palaiko saugų atstumą važiuojant greitkeliu.
Ji nustato atstumą iki priekyje važiuojančios transporto
priemonės, automatiškai didina arba mažina greitį ir
palaiko tinkamą atstumą pagal Jūsų nustatytą greitį.

IŠMANI ĮSPĖJIMO APIE SUSIDŪRIMĄ SISTEMA
Ši sistema stebi dviejų priekyje važiuojančių transporto
priemonių judėjimą. Užfiksavusi staigų stabdymą,
sistema garso ir vaizdo signalais įspėja vairuotoją, kad
jis sumažintų greitį.

Saugios kelionės su
platesniais žibintų lęšiais
Pirmą kartą Europoje naujasis „Qashqai“
pasirodo su pagalbine adaptyviąja šviesų
sistema. Ji suskaido tolimąsias šviesas į
12 atskirų kontroliuojamų segmentų, kurie
gali būti automatiškai išjungti, užtikrinant
maksimalų kelio matomumą priekyje neakinant
iš priekio artėjančių automobilių vairuotojų.

IŠMANI AVARINIO STABDYMO SISTEMA
Ji fiksuoja objektus ir įjungia stabdžius iškilus
susidūrimo su automobiliu, pėsčiuoju ar dviratininku
pavojui važiuojant nedideliu greičiu. Dar didesnį
saugumą užtikrina papildoma funkcija, padedanti
išvengti susidūrimų sankryžose.

AUTOMATINIO STABDYMO JUDANT ATBULINE
EIGA SISTEMA
Ši sistema padeda užtikrintai manevruoti atbuline
eiga. Automobilio gale aptikusi stovintį objektą,
sistema automatiškai įjungia stabdžius, kad būtų
išvengta susidūrimo.

PAGALBINĖ ADAPTYVIOJI ŠVIESŲ SISTEMA
IŠMANI AKLOSIOS ZONOS STEBĖJIMO SISTEMA
Sistema įspėja vairuotoją, kai jam rikiuojantis į kitą
juostą aklojoje zonoje aptinkama transporto
priemonė. Vairuotojui toliau manevruojant, sistema
šiek tiek padidina stabdžių slėgį, kad automobilis
grįžtų į pradinę eismo juostą.

Jūs neturėtumėte pasikliauti vien vairavimą palengvinančiomis sistemomis.
Kai kurios funkcijos tam tikromis aplinkybėmis gali neveikti. Taikomi greičio
ir kiti apribojimai. Norėdami daugiau sužinoti apie naudojimosi „Nissan“
technologijomis sąlygas, kreipkitės į „Nissan“ atstovybę arba apsilankykite
svetainėje adresu www.nissan.lt.
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Elektrifikuotas važiavimas
Konstrukcijos ir variklio optimizacija buvo pagrindinis orientyras
kuriant naująjį „Qashqai“, kad būtų užtikrintos išskirtinės jo
važiavimo charakteristikos ir minimalios degalų sąnaudos.
Nauja platforma lemia didesnį manevringumą ir komfortiškesnį
važiavimą. Dėl tvirtesnės konstrukcijos automobilis yra
dinamiškesnis ir saugesnis, o dėl panaudotų aliuminio kėbulo
elementų, jis yra lengvesnis ir važiuojant išskiria mažesnį anglies
dvideginio kiekį.
Patobulinimų atlikta ir po variklio dangčiu. Naujas 1,3 l „mild hybrid“
galios agregatas komplektuojamas su ličio jonų akumuliatoriumi,
kuriame kaupiama stabdymo metu regeneruojama energija.
Tai lemia mažesnį automobilio taršos lygį bei sklandesnį jo veikimą
dažnai stabdant ir vėl pajudant iš vietos. Šį galios agregatą
galima rinktis su 6 pavarų mechanine arba automatine transmisija.

MT 2WD
„MILD HYBRID“,
140 AG

AT 2WD/4WD
„MILD HYBRID“,
158 AG

1,3 l su 12 V „mild hybrid“

1,3 l su 12 V „mild hybrid“

Galia kW, esant aps./min.

103 esant 5000

116 esant 5500

Sukimo momentas Nm,
esant aps./min.

240 esant 1600

270 esant 1750

Darbinis tūris

Degalų tiekimo sistema
Transmisija

DIG

DIG

6 pavarų mechaninė

Automatinė

Taršos standartas

„Euro6dfull“

„Euro6dfull“

CO2 kiekis g/km *

145–150

144–153/153–163

* Anglies dvideginio emisijų rodikliai yra apskaičiuoti pagal WLTP skaičiavimo metodiką
laboratoriniu būdu, kurį reglamentuoja Europos Sąjungos teisės aktai, o gauti rezultatai
naudojami automobilių palyginimui. Duomenys skaičiuojami naudojant WLTP skaičiavimo
metodiką, o gauti rezultatai nebūtinai atspindi realias vairavimo sąlygas. Aksesuarai,
priežiūros kokybė, vairavimo stilius ir oro sąlygos turi įtakos realiems rodikliams.
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Daug erdvės keleiviams ir kroviniams
Naujasis „Qashqai“ išsiskiria erdviu salonu ir lengviau manevruoti
mieste padedančia kompaktiška išore. Keleivius pasitinka komfortiškas
ir erdvesnis salonas – jis yra erdviausias šiame segmente. Taip pat
minėtina lengvesnė prieiga, patogesnės vaikiškų saugos kėdučių
tvirtinimo galimybės dėl 85° kampu atsidarančių galinių durų ir
kruopščiai apgalvotos smulkmenos, tokios kaip du USB* prievadai gale
sėdintiems keleiviams. Šiuos automobilio pranašumus papildo talpi
bagažinė. Tad akivaizdu, jog galite nesivaržydami leistis su šeima ar
draugais į bet kokią kelionę ir mėgautis komfortišku bei erdviu salonu.

+20 MM DIDESNIS
ATSTUMAS IKI KELIŲ GALE,
LYGINANT SU ANKSTESNIU MODELIU

+28 MM DAUGIAU ERDVĖS
PEČIŲ LYGYJE,
LYGINANT SU ANKSTESNIU MODELIU

504 L
+15MM

LYGINANT SU
ANKSTESNIU MODELIU

Neįtikėtina krovinių skyriaus talpa

504 L BAGAŽINĖS TALPA

Naujasis „Qashqai“ taip pat gali pasigirti konkurencinga
krovinių skyriaus talpa – jame be vargo tilps visų keleivių
bagažas. Krovinių skyrius su dviem lemputėmis, 12V elektros
lizdu ir dėvėjimuisi atspariomis medžiagomis užtikrina
maksimalų patogumą. Naudojantis bagažo lentyna, galima
saugiai gabenti daiktus, o nulenkiamos galinės sėdynės leidžia
lanksčiai pritaikyti erdvę pagal savo poreikius ir padidinti
krovinių skyriaus talpą. Siūloma 16 krovinių skyriaus erdvės
išdėstymo variantų. Tai itin patogus sprendimas**.

* Funkcijos prieinamos „N-Connecta“ ir aukštesnio lygio versijose.
** Funkcijų prieinamumas priklauso nuo versijos – jos gali būti įtrauktos į standartinę
komplektaciją arba siūlomos kaip papildoma įranga (už papildomą mokestį).
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Keliaukite smagiau,
išmaniau ir patogiau
Dar geriau pritaikykite
automobilį savo poreikiams
A

B

C

D

IŠORĖS APDAILA
„ELEGANCE CHROME“ PAKETAS
Priekinio bamperio apdaila – KE6106U0CR
Šoninė apatinė apdaila – KE7606U0CR
Galinio bamperio apdaila – KE7916U0CR

„Nissan“ aksesuarai padės suteikti naujajam „Qashqai“ individualų
braižą, sukurti išskirtinį stilių, užtikrinti dar aukštesnį komforto
lygį ar optimaliai pritaikyti kasdienėms kelionėms. Suteikite savo
automobiliui individualumo pasirinkdami „Nissan“ išskirtinių išorės
aksesuarų paketą „Elegance Chrome“, apsaugokite jo bagažinę
nuo nešvarumų, purvo ir vandens arba pritvirtinkite vilkimo kablį,
kad galėtumėte leistis į jaudinančią kelionę su šeima. Jei reikia
transportuoti dviračius, slides, snieglentes ar daugiau daiktų, puikiai
pasitarnaus mūsų specialiai sukurti sumanūs, saugūs ir patvarūs
stogo skersiniai, dėžės ar kiti bagažo laikikliai.

VILKIMO KABLIO PAKETAS
A. Horizontalus nuimamas vilkimo kablys – KE5006U510
Maksimali vilkimo galia – 1800 kg
B. Vilkimo kablio elektros instaliacija, 13 kontaktų –
KE5056U012
Vilkimo kablio elektros instaliacija, 7 kontaktų –
KE5056U002
„PROTECTION“ PAKETAS
C. „Luxury“ grindų kilimėliai – KE7456UN0A
D. Dvipusis bagažinės įdėklas – KE9656U0S0
„EXPLORER“ PAKETAS
E. Bagažo laikikliai su „Easyfix“ sistema – KE7306U510
Stogo skersiniai su „Easyfix“ sistema – KE7326U510*
F. Dviračių laikiklis– KB73880010
Stogo bagažinė – su greito fiksavimo mechanizmu
Maža – KE734380BK
Vidutinė – KE734480BK
Didelė – KE734630BK

E

F

G

H

Slidžių laikiklis – 4–6 poroms
4 poroms – KS73850002
6 poroms – KE73899996
BAGAŽINĖS RINKINYS

GALINIO BAMPERIO
APDAILA

ŠONINĖ APATINĖ
APDAILA
PRIEKINIO BAMPERIO
APDAILA

G. Laikiklis – KE9646U510
H. Krovinių skyriaus slenksčio apsauga – KE9676U000

* Siūloma tik automobiliams su stogo bėgeliais.
Funkcijų prieinamumas priklauso nuo versijos – jos gali būti įtrauktos
į standartinę komplektaciją arba siūlomos kaip papildoma įranga
(už papildomą mokestį).
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Su niekuo nesupainiojamas „Qashqai“

Spalvų paletė

KOMPLEKTACIJOS
„VISIA“

„QASHQAI“ SPALVŲ PALETĖ
„ACENTA“

„N-CONNECTA“

• Automatinės šviesos

+ Galinio vaizdo kamera

• „Acenta“ įranga
+ 18" „Diamond cut“ lengvojo lydinio
ratlankiai

• Elektra valdomi ir šildomi veidrodėliai

+ 8" „NissanConnect“ ekranas

+ Skaitmeninis TFT ekranas

• Mechaninis oro kondicionierius

+ Dviejų zonų oro kondicionierius

+ 9" HD „NissanConnect“ ekranas

• Išmani pastovaus greičio palaikymo
sistema

+ „i-Key“ sistema
+ Priekinės šildomos sėdynės

+ Aplinkinio vaizdo monitorius su
judančių objektų aptikimo funkcija

• LED priekiniai žibintai
• Galiniai automobilio statymo jutikliai

• „Visia“ įranga
+ 17" lengvojo lydinio ratlankiai

+ Šildomas vairas
+ Šildomas priekinis stiklas

11 KĖBULO SPALVŲ

P: perlamutrinė; M: metalo blizgesio; S: vientisa

„Ceramic Grey“ – P – KBY

„Pearl White“ – P – QAB

„Magnetic Blue“ – P – RCF

„Black“ – M – Z11

„Grey“ – M – KAD

„Silver“ – M – KYO

„Ink Blue“ – M – RBN

„Burgundy“ – M – NBQ

„Sunset Red“ – P – NBV

„Solid Red“ – S – Z10

„Solid White“ – S – 326

Dvispalvis stogas –
„Pearl White“ ir
„Black Metallic“ – XDF

Dvispalvis stogas –
„Magnetic Blue“ ir
„Black Metallic“ – XFV

+ Tamsinti stiklai
+ Salono apšvietimas

+ Belaidis telefono kroviklis

„TEKNA“

„TEKNA+“

• „N-Connecta“ įranga

• „Tekna“ įranga

+ 18" lengvojo lydinio ratlankiai

+ 19" lengvojo lydinio ratlankiai

+ Projekcinis ekranas

+ Stiklinis stogas su stogo bėgeliais

+ LED žibintai

+ Sėdynės su napa odos apmušalais ir
masažo funkcija

+ „ProPILOT“ su „Navi-Link“
+ Elektra valdomos bagažinės durys su
bekontakčio atidarymo mechanizmu

5 DVISPALVIAI VARIANTAI

+ Dešimt „Bose“ garsiakalbių

Dvispalvis stogas –
„Ceramic Grey“ ir
„Black Metallic“ – XFU

Dvispalvis stogas –
„Black Metallic“ ir
„Grey“ – XDK

Dvispalvis stogas –
„Sunset Red“ ir
„Black Metallic“ – XEY

MATMENYS
A:

Bendras ilgis – 4425 mm

B:

Važiuoklės bazė – 2666 mm

C:

Bendras plotis – 1835 mm

D:

Bendras aukštis – 1625 mm

D

B
A

C
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„Nissan Intelligent Mobility“ leidžia visada būti vienu žingsniu priekyje. Automobiliai, kurie
yra tarsi Jus papildantys partneriai, išplečia Jūsų matymo ir jutimo galimybes – jie reaguoja
kartu su Jumis, o kartais net ir už Jus. „Nissan Intelligent Mobility“ vizija nutiesia kelią į
geresnę ateitį, orientuotą į saugesnę bei tvaresnę aplinką ir įkvepiančią patirtį.

Susipažinkite su naujuoju „Nissan Qashqai“ iš arčiau:
www.nissan.lt.
Sekite naujienas apie „Nissan Qashqai“:

Buvo imtasi visų priemonių, kad šio leidinio turinys prieš atiduodant jį spausdinti būtų teisingas (2021 m. vasario mėn.). Šioje brošiūroje
publikuojamos parodose demonstruotų automobilių prototipų nuotraukos. Laikydamasi bendrovės politikos nuolat tobulinti gaminius,
„Nissan Europe“ pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti šiame leidinyje pristatytų automobilių specifikacijas, aprašymus ir nuotraukas.
„Nissan“ atstovybėms bus nedelsiant pranešta apie bet kokius pakeitimus. Naujausios informacijos teiraukitės vietinėje „Nissan“
atstovybėje. Dėl ribotų spausdinimo proceso galimybių, šioje brošiūroje matomos spalvos gali šiek tiek skirtis nuo faktinių dažų ir
salono apdailos medžiagų spalvų.
Visos teisės saugomos. Draudžiama dauginti šios brošiūros turinį ar jo dalį be rašytinio „Nissan Europe“ sutikimo. Ši brošiūra pagaminta
iš popieriaus, kurio sudėtyje nėra chloro. MY21 QASHQAI brošiūra, 2021-02. Spausdinta ES. Sukūrė DESIGNORY (Prancūzija), pagamino
„eg+ worldwide“ (Prancūzija), tel. +33 1 49 09 25 35.
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