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Odkryj zelektryfikowane 
układy napędowe 
Nissana Qashqai
W 2007 roku opracowaliśmy koncepcję Nissana 
Qashqai - crossovera łączącego kompaktowe 
rozmiary hatchbacka z praktycznością SUV-a. 
Poznaj jego nową odsłonę dostępną z dwoma 
ekscytującymi układami napędowymi. 

TECHNOLOGIA e-POWER
e-POWER to innowacyjna technologia Nissana, 
wykorzystująca oszczędny silnik benzynowy 
jedynie do ładowania baterii. Koła napędzane są 
w 100% przez silnik elektryczny, który zapewnia 
płynne przyśpieszenie i optymalny rozkład 
momentu obrotowego. Napęd ten działa 
podobnie jak w samochodzie elektrycznym, 
zmniejszając emisję spalin i koszty eksploatacji. 
Samochodu nie trzeba podłączać do sieci 
ładowania, dlatego kierowcy nie muszą zmieniać 
swoich przyzwyczajeń.

TECHNOLOGIA MILD HYBRID
Crossover marki Nissan jest też dostępny 
z układem napędowym Mild Hybrid – 
wspomaganym elektrycznie zaawansowanym 
silnikiem benzynowym oferowanym w wersjach 
z napędem na przednią lub na obie osie. 
Samochody z napędem mild hybrid (MHEV) 
wykorzystują do napędzania kół silnik benzynowy, 
wspierany pracą baterii litowo-jonowej

Ilustracje i opisy mają charakter poglądowy. W niektórych 
przypadkach fotografie nie dotyczą pojazdów o lokalnych 
specyfikacjach i nie przedstawiają konkretnego modelu, wersji 
lub oferty. Pokazane opcje mogą nie być dostępne lub mogą być 
dostępne niestandardowo lub wyłącznie w ramach opcji za 
dodatkową opłatą.
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Wyjątkowy i niepowtarzalny wygląd
Śmiała sylwetka, charakterystyczny grill, wyraziste światła LED* 
i imponujące 20" felgi ze stopu metali lekkich* - Nissan Qashqai 
to nowa, poprawiona wizja crossovera, dostępnego w opcji 
dwukolorowego nadwozia.

Charakterystyczny grill w kształcie litery V* Tyle światła LED*

Dwukolorowe nadwozie*20" felgi ze stopu metali lekkich*

*Pokazane opcje mogą nie być dostępne lub mogą być dostępne niestandardowo lub wyłącznie w ramach opcji 
za dodatkową opłatą. Wygląd może się różnić w zależności od wersji silnikowej.
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Poznaj unikalną technologię 
Nissana: e-POWER. Zupełnie nowy 
wymiar zelektryfikowanego napędu
Autorska technologia e-POWER polega na wykorzystaniu silnika 
benzynowego jedynie do wytwarzania energii dla silnika elektrycznego, 
który napędza pojazd, co zmniejsza emisje spalin i obniża koszty 
eksploatacji. Technologia e-POWER wykorzystuje również hamowanie 
regeneracyjne, które wspiera ładowanie baterii.*

PROSTSZA JAZDA DZIĘKI TECHNOLOGII E-PEDAL STEP
Funkcja e-Pedal Step ułatwia prowadzenie samochodu. Umożliwia 
przyspieszanie i zwalnianie do minimalnej prędkości około 10 km/h, 
przy użyciu jedynie pedału przyśpieszenia***.

*Porównanie dotyczy Nissana Qashqai z napędem e-POWER i Nissana Qashqai z napędem Mild Hybrid 
o mocy 158 KM wyposażonym w automatyczną skrzynię biegów Xtronic. Nissan Qashqai z napędem 
e-POWER - zużycie paliwa w cyklu dla niskiej prędkości WLTP (l/km): 5,1-5,4. Nissan Qashqai z napędem Mild 
Hybrid - zużycie paliwa w cyklu dla niskiej prędkości WLTP (l/km): 7,9-8,0.
**Porównanie dotyczy Nissana Qashqai z napędem e-POWER i Nissana Qashqai z napędem Mild Hybrid 
o mocy 158 KM wyposażonym w automatyczną skrzynię biegów Xtronic. Nissan Qashqai z napędem 
e-POWER - zużycie paliwa w cyklu mieszanym WLTP (l/km): 5,3-5,4. Nissan Qashqai z napędem Mild Hybrid - 
zużycie paliwa w cyklu mieszanym WLTP (l/km): 6,3-6,5. Zużycie paliwa podano zgodnie z obowiązującymi 
przepisami europejskimi. Przedstawione dane techniczne są zgodne z nową procedurą testową WLTP 
(Worldwide Harmonized Test Procedure for light vehicles) stosowaną do obliczania zużycia paliwa.
***Kierowca nie powinien polegać wyłącznie na funkcjach zapewniających wygodę jazdy. Niektóre funkcje 
mogą nie działać we wszystkich warunkach i okolicznościach. Należy wziąć pod uwagę prędkość i inne 
czynniki. Aby zapoznać się z regulaminem dotyczącym technologii Nissana, zapraszamy do kontaktu 
z dealerem Nissana lub na stronę www.nissan.pl/

190KM
Natychmiastowy 
dostęp do 
momentu 
obrotowego

Do Do

33% 17%
oszczędności 
paliwa w 
mieście*

oszczędności 
paliwa w cyklu 
mieszanym**

HYBRID

Koła napędzane są zarówno 
silnikiem spalinowym, 

jak i elektrycznym.

SKRZYNIA BIEGÓW SILNIK ELEKTRYCZNY

SILNIK
SPALINOWY GENERATOR BATERIA SILNIK

ELEKTRYCZNY FALOWNIK

SILNIK ELEKTRYCZNY

e-POWER

Koła napędzane są wyłącznie 
silnikiem elektrycznym

100% ELEKTRYCZNY

Koła napędzane są wyłącznie 
silnikiem elektrycznym

TYPY ZELEKTRYFIKOWANYCH NAPĘDÓW
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Zachwycające rozwiązania
Dopracowane detale, wysoka jakość wykończenia, ergonomiczna kierownica 
i elementy sterowania na konsoli środkowej - wszystko to sprawia, że zupełnie 
nowy Nissan Qashqai jest idealnie dopasowany do potrzeb kierowcy. 
Trzy wysokiej jakości wyświetlacze i możliwości łączności sprawiają, 
że poczujesz się pewnie podczas każdej podróży.

W pełni cyfrowe zegary z wyświetlaczem 12,3", 10,8" wyświetlacz Head-Up 
na przedniej szybie oraz 12,3" wyświetlacz HD NissanConnect* z zaawansowanymi 
usługami Connected Services: trzy duże wyświetlacze pracują w idealnej harmonii, 
aby zapewnić Ci bezpieczniejsze i pewne prowadzenie.

Bezprzewodowa ładowarka 15 W* Przełącznik e-Shifter*

*Pokazane opcje mogą nie być dostępne lub mogą być dostępne niestandardowo lub wyłącznie w ramach opcji za dodatkową opłatą.
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Twoja prywatna przystań
Rozgość się w ergonomicznych fotelach ze skóry premium*, 
z jeszcze lepszym podparciem odcinka lędźwiowego, dostępnych 
z opcją masażu dla przedniego rzędu siedzeń*. Ciesz się 
precyzyjnym wykończeniem każdego elementu. Nowy Nissan 
Qashqai to czyste objawienie.

*Pokazane opcje mogą nie być dostępne lub mogą być dostępne niestandardowo lub 
wyłącznie w ramach opcji za dodatkową opłatą.

CENTRALNA PODUSZKA 
POWIETRZNA

Przestronne wnętrze
Nowy Nissan Qashqai to przestronne wnętrze zamknięte w zgrabnej 
sylwetce, która ułatwia poruszanie się po mieście. Pasażerowie mogą zająć 
wygodnie miejsca w kabinie oferującej jedną z najlepszych przestrzeni 
w segmencie. Dostęp do kabiny oraz montaż fotelika dziecięcego ułatwiają 
drzwi otwierane pod kątem 85°. Do dyspozycji podróżujących są też 
przemyślane rozwiązania jak dwa porty USB* dla pasażerów tylnych siedzeń.
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*Pokazane opcje mogą nie być dostępne lub mogą być dostępne niestandardowo
lub wyłącznie w ramach opcji za dodatkową opłatą.

*Maksymalna pojemność bagażnika do linii szyb

ROZŁOŻONE SIEDZENIA 504 l ZŁOŻONE SIEDZENIA 1593 l

Praktyczna przestrzeń bagażowa
Konkurencyjna przestrzeń bagażowa 504 l* oznacza, że nowy 
Nissan Qashqai jest gotowy do przewożenia wszystkiego, 
czego potrzebujesz. Dzięki 16 różnym kombinacjom przestrzeni 
ładunkowej samochód jest wzorem wygody. Inteligentne 
funkcje, takie jak elektrycznie otwierana tylna klapa bagażnika** 
i szeroko otwierane tylne drzwi, eliminują kłopoty z pakowaniem 
i rozpakowywaniem.
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Stylistyka nadwozia    |    Silnik     |    Stylistyka wnętrza    |    Przestrzeń wnętrza    |    Bezpieczeństwo    |    Technologia i wydajność    |    Styl i akcesoria Drukuj   |   Zamknij



*Kierowca nie powinien polegać wyłącznie na funkcjach zapewniających wygodę jazdy. Niektóre funkcje mogą nie działać we wszystkich warunkach i okolicznościach. 
Należy wziąć pod uwagę prędkość i inne czynniki. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.nissan.pl oraz u Twojego Dealera Nissana.

5 gwiazdek wg Euro NCAP potwierdza wysoki standard 
bezpieczeństwa tego modelu.

INTELIGENTNY TEMPOMAT
mierzy odległość od poprzedzającego pojazdu, steruje 
przyspieszeniem i zmniejszeniem prędkości, aby 
automatycznie utrzymać odpowiedni dystans.

INTELIGENTNY ASYSTENT MARTWEGO POLA 
ostrzega przed zmianą pasa ruchu, jeżeli w martwym 
polu znajduje się inny pojazd. W przypadku 
kontynuowania manewru pomimo ostrzeżenia, system 
delikatnie przyhamuje koła, aby samochód powrócił na 
pierwotny pas.

INTELIGENTNY SYSTEM UNIKANIA KOLIZJI CZOŁOWEJ 
kontroluje ruch nawet dwóch pojazdów jadących 
z przodu. Kiedy system wykryje nagłe zmniejszenie 
ich prędkości wówczas emituje alert dźwiękowy 
i wizualny informujący o konieczności hamowania.

INTELIGENTNY SYSTEM HAMOWANIA AWARYJNEGO 
rozpoznaje i włącza hamulce, jeżeli przy niskiej 
prędkości pojawia się ryzyko kolizji z samochodem, 
pieszym lub rowerzystą.

Bezpieczeństwo
Już od podstawowej wersji Nissan Qashqai wyposażony 
jest w zaawansowaną technologię, która podnosi 
bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów.

Jeszcze wyższy poziom 
bezpieczeństwa
Nissan Qashqai został wyposażony w matrycowe 
adaptacyjne światła drogowe LED*. W technologii tej 
strumień światła dzielony jest na 12 indywidualnie 
sterowanych modułów, które mogą być automatycznie 
dezaktywowane, dzięki czemu uzyskujesz maksymalną 
widoczność drogi przed samochodem bez oślepiania 
światłami kierowców innych pojazdów.
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*Pokazane opcje mogą nie być dostępne lub mogą być dostępne niestandardowo lub wyłącznie w ramach opcji za dodatkową opłatą.

*Pokazane opcje mogą nie być dostępne lub mogą być dostępne niestandardowo lub wyłącznie w ramach opcji za dodatkową opłatą.

*Kierowca nie powinien polegać wyłącznie na funkcjach zapewniających wygodę jazdy. Niektóre funkcje mogą nie działać we wszystkich warunkach 
i okolicznościach. Należy wziąć pod uwagę prędkość i inne czynniki. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.nissan.pl oraz u Twojego 
Dealera Nissana.

PRZEDNIA KAMERA
Połączenie widoku do 

przodu i z góry.

WIDOK 360°
Wirtualny widok z góry w promieniu 

360° ułatwia manewrowanie.

PRAWA KAMERA
Przełącz się na widok 

krawężnika.

KAMERA COFANIA
Zobacz, co dzieje się 

za Twoim samochodem.

Sprawne parkowanie
Jeżeli parkowanie jest dla Ciebie stresujące, to pokochasz 
Nissana Qashqai. System kamer 360°* umożliwia obserwację 
otoczenia pojazdu i pomaga w bezpiecznym parkowaniu. 
Oprócz widoku ogólnego możesz wybrać widok do przodu, 
do tyłu lub od strony krawężnika. Nissan Qashqai z napędem 
e-POWER może być również wyposażony w system 
ProPILOT Park*, oferujący automatyczne wykrywanie miejsca 
parkingowego oraz w pełni automatyczne sterowanie kierownicą, 
hamowaniem i przyspieszaniem podczas parkowania.

ProPILOT Assist z Navi-link*
Nowy Nissan Qashqai został wyposażony w najnowszą wersję systemu ProPILOT Assist, dzięki któremu jazda 
jest bardziej komfortowa i mniej stresująca. System pomaga utrzymać pojazd na środku pasa ruchu, a także 
zachować zaprogramowaną wcześniej odległość od poprzedzającego pojazdu. Funkcja Navi-link wykorzystuje 
wbudowane mapy TomTom, aby przewidywać zmiany ograniczeń prędkości, zakręty, skrzyżowania czy zjazdy, 
płynnie i delikatnie dostosowując prędkość. System może także inicjować zatrzymanie awaryjne oraz ruszać 
i zatrzymywać się w ruchu ulicznym, wspierając Cię niezależnie od sytuacji na drodze.
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Zeskanuj kod QR,
aby pobrać aplikację 
NissanConnect 
Services i połącz się 
ze swoim nowym 
Nissanem.

W kontakcie ze światem
Nowy, 12,3-calowy wyświetlacz HD* w Nissanie Qashqai to Twój portal 
do NissanConnect: dzięki intuicyjnej nawigacji i zaawansowanym technologiom. 
Nasza aplikacja mobilna NissanConnect Services oferuje szeroki zakres usług, 
w tym na przykład wysyłanie planów podróży do nowego Nissana Qashqai. 
Aplikacja współpracuje z Apple CarPlay® i Android Auto™ i pozwala sprawdzać 
informacje na temat statusu samochodu z poziomu smartfona.*

*Bezpłatne usługi (Asystent Google, Historia i analiza jazdy, Pomoc w razie awarii) są dostępne bezpłatnie przez okres 7 lat, w zależności od modelu i/lub klasy. Aby uzyskać 
więcej informacji, skontaktuj się z dealerem Nissana lub skorzystaj z następujących danych kontaktowych: +48 801 647 726, +48 22 631 07 48 (z zagranicy).

Mapy i bieżące informacje o natężeniu ruchu, usługi zdalnego sterowania oraz inteligentne powiadomienia są płatne, ale przez okres 3 lat są oferowane bezpłatnie dla 
kwalifikujących się samochodów wyposażonych w aplikację NissanConnect Services. Aby uzyskać dalsze informacje, prosimy o kontakt z lokalnym dealerem Nissana.

Aplikacje Apple CarPlay i Android Auto są dostępne bezpłatnie, w zależności od modelu i/lub wersji samochodu. Z przyczyn niezależnych od Nissana, Apple CarPlay i Android 
Auto mogą nie być dostępne w Twoim kraju lub mogą nie działać wszystkie funkcje. Firma Nissan nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niedostępność lub niekompletność 
funkcji Apple CarPlay i / lub Android Auto w pojeździe. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z lokalnym dealerem Nissana lub korzystając z następujących 
danych kontaktowych: +48 801 647 726, +36 1 371 54 96 (z zagranicy).

Aby korzystać z usług NissanConnect, potrzebujesz konta użytkownika NissanConnect oraz musisz się zarejestrować i zalogować do NissanConnect przy użyciu swojej 
nazwy użytkownika i hasła. Aby korzystać z bezpłatnej aplikacji NissanConnect, potrzebujesz smartfona z kompatybilnym systemem operacyjnym iOS lub Android oraz 
karty SIM z opcją danych mobilnych w ramach dotychczasowej lub osobnej umowy na telefon komórkowy z dostawcą usług mobilnych. Wszystkie usługi są uzależnione 
od zasięgu sieci komórkowej. Z przyczyn niezależnych od Nissana, niektóre funkcje mogą być niedostępne w Twoim kraju lub mogą nie działać poprawnie. Firma Nissan 
nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niedostępność lub niepoprawne funkcjonowanie niektórych funkcji.

* Bezpłatne usługi (Asystent Google, Historia i analiza jazdy, Pomoc w razie awarii) są dostępne bezpłatnie przez okres 7 lat, w zależności od modelu i/lub klasy. Aby uzyskać 
więcej informacji, skontaktuj się z dealerem Nissana lub korzystając z następujących danych kontaktowych: +48 801 647 726, +48 22 631 07 48 (z zagranicy). Mapy i bieżące 
informacje o natężeniu ruchu, usługi zdalnego sterowania oraz inteligentne powiadomienia są płatne, ale przez okres 3 lat są oferowane bezpłatnie dla kwalifikujących się 
samochodów wyposażonych w aplikację NissanConnect Services. Aby uzyskać dalsze informacje, prosimy o kontakt z lokalnym dealerem Nissana.

** Aplikacje Apple CarPlay i Android Auto są dostępne bezpłatnie, w zależności od modelu i/lub wersji samochodu. Z przyczyn niezależnych od Nissana, Apple CarPlay i Android 
Auto mogą nie być dostępne w Twoim kraju lub mogą nie działać wszystkie funkcje. Firma Nissan nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niedostępność lub niekompletność 
funkcji Apple CarPlay i / lub Android Auto w pojeździe. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z lokalnym dealerem Nissana lub korzystając z następujących danych 
kontaktowych: +48 801 647 726, +48 22 631 07 48 (z zagranicy). Aby korzystać z usług NissanConnect, potrzebujesz konta użytkownika NissanConnect oraz musisz się 
zarejestrować i zalogować do NissanConnect przy użyciu swojej nazwy użytkownika i hasła. Aby korzystać z bezpłatnej aplikacji NissanConnect, potrzebujesz smartfona 
z kompatybilnym systemem operacyjnym iOS lub Android oraz karty SIM z opcją danych mobilnych w ramach dotychczasowej lub osobnej umowy na telefon komórkowy 
z dostawcą usług mobilnych. Wszystkie usługi są uzależnione od zasięgu sieci komórkowej. Z przyczyn niezależnych od Nissana, niektóre funkcje mogą być niedostępne 
w Twoim kraju lub mogą nie działać poprawnie. Firma Nissan nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niedostępność lub niepoprawne funkcjonowanie niektórych funkcji.

NISSANCONNECT SERVICES
Skorzystaj z aplikacji NissanConnect 
Services, aby uzyskać, zdalny dostęp 

do funkcji bezpieczeństwa, 
informacji o samochodzie i 

spersonalizowanych powiadomień.

Usługa bezpłatna przez 3 lata*

ANDROID AUTO
I BEZPRZEWODOWY 

APPLE CARPLAY®

Połącz smartfon, aby uzyskać 
dostęp do muzyki, tekstu 

wiadomości i innych ulubionych 
aplikacji podczas jazdy.

Usługa bezpłatna**
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*W CELU UZYSKANIA SZCZEGÓŁOWYCH 
INFORMACJI PROSIMY SKONTAKTOWAĆ SIĘ 
Z AUTORYZOWANYM DEALEREM NISSANA.

PAKIET ELEGANCE Z CHROMOWANYMI ELEMENTAMI

A:  Listwa ozdobna przednia – KE6106U0CR
B:  Listwa boczna – KE7606U0CR
C:  Listwa ozdobna tylnej klapy - KE7916U0CR

ZESTAW HOLOWNICZY
D: Zdejmowany hak holowniczy poziomy - KE5006U510

Maksymalny uciąg przyczepy - 1800kg*
E:  TEK 13-stykowy - KE5056U012

TEK 7-stykowy - KE5056U002

ZESTAW OCHRONNY
F:  Luksusowe dywaniki podłogowe - KE7456UN0A

Luksusowe dywaniki e-POWER - KE7456UN0B
G: Dwustronna wykładzina bagażnika – KE9656U0S0

PAKIET EXPLORER
H: Bagażnik dachowy z systemem Easyfix – KE7306U510

Belki poprzeczne z systemem Easyfix – KE7326U510*
I:  Bagażnik rowerowy - KB73880010

Bagażnik dachowy - Quick fix
Mały - KE734380BK
Średni - KE734480BK
Duży - KE734630BK

Bagażnik na narty – od 2 do 6 par
2 pary - KS73850001
4 pary - KS73850002
6 pary - KE73899996

ZESTAW DO BAGAŻNIKA
J:  Pojemnik do kabiny – KE9646U510
K:  Osłona bagażnika – KE9676U000

Podkreśl swój własny styl
Akcesoria ułatwiają personalizację i nadają styl 
nowemu Nissanowi Qashqai, sprawiają, że jest 
jeszcze wygodniejszy i posiada jeszcze większe 
możliwości. Spersonalizuj swojego Nissana Qashqai 
dzięki ekskluzywnemu pakietowi Exterior Elegance: 
ochroń klapę bagażnika przed zabrudzeniami, 
błotem, wodą oraz dodaj hak holowniczy, który 
przyda się podczas ekscytujących rodzinnych 
przygód. A jeśli potrzebujesz przewieźć rowery, 
narty, deski snowboardowe lub pozostałe 
potrzebne rzeczy, nasze bagażniki, boksy i inne 
akcesoria do przewozu ładunków są praktyczne, 
bezpieczne i trwałe.

Pakiety przeglądów 
okresowych Nissan
Umowa serwisowa Nissana to najlepszy sposób, 
aby zapewnić swojemu nowemu Nissanowi 
Qashqai obsługę serwisową na odpowiednim 
poziomie! Profesjonalnie zajmiemy się Twoim 
Nissanem, a ponadto zapewnimy Ci niezmienione 
ceny usług serwisowych przez cały okres 
obowiązywania umowy. Będziemy wymieniać 
części i płyny w Twoim pojeździe zgodnie 
z programem obsługi serwisowej Nissana oraz 
przeprowadzimy kontrole, które zapewnią 
Ci spokój i bezpieczeństwo podczas podróży, 
dostarczając pełną kontrolę finansów i program 
obsługi serwisowej.

Rozszerzona gwarancja*
Rozszerzona gwarancja Nissana, stanowiąca 
produkt ubezpieczeniowy, umożliwia wydłużenie 
standardowego okresu gwarancyjnego, który 
wynosi 3 lata lub 100 000 km do maksymalnie 
5 lat lub 150 000 km (w zależności od tego 
co nastąpi pierwsze). Możesz wybrać gwarancję 
pod kątem sposobu użytkowania pojazdu. 
W przypadku naprawy elementu objętego 
gwarancją stosowane są wyłącznie oryginalne 
części Nissana, montowane przez 
wykwalifikowanych mechaników.

*Wyłącznie dla aut z relingami dachowymi.

Pokazane opcje mogą nie być dostępne lub mogą być dostępne 
niestandardowo lub wyłącznie w ramach opcji za dodatkową opłatą.
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A
B C

D

A: Całkowita długość: 4 425 mm

B: Rozstaw osi: 2 665 mm

C: Całkowita szerokość: 2 084 mm**

D: Całkowita wysokość: 1 625 mm

WERSJE WYPOSAŻENIA*

TAPICERKA

WYMIARY

FELGI

TEKNA
19" ze stopu 

metali lekkich

N-CONNECTA
18" ze stopu 

metali lekkich

ACENTA
17" ze stopu 

metali lekkich

TEKNA+
20" ze stopu metali 

lekkich

TEKNA+
Wykończenie 

skórą premium 
Siedzenia częściowo 

skórzane

OPCJONALNIE TEKNA
Jasnoszary 

półsyntetyczny
Siedzenia skórzane

i materiałowe

TEKNA
Ciemnoniebieski
półsyntetyczny

Siedzenia skórzane
i materiałowe

N-CONNECTA
Materiał C

ACENTA
Materiał D

GAMA KOLORÓW

11 KOLORÓW NADWOZIA P: Perłowy/Premium - M: Metalizowany - S: Niemetalizowany (STANDARD)

Szary - 
M- KAD

Czarny - 
M - Z11

Szary ceramiczny - 
P - KBY

Srebrny - 
M - KY0

Granatowy - 
M - RBN

Burgundowy - 
P - NBQ

Czerwony - 
S - Z10

Biały - 
S - 326

Czerwony Fuji Sunset - 
P - NBV

Niebieski - 
P - RCF

Biały perłowy - 
P - QAB

Szary ceramiczny +
czarny dach - XEY

Biały perłowy +
czarny dach - XDF

Niebieski +
czarny dach - XFV

5 OPCJI NADWOZIA DWUKOLOROWEGO

Czerwony Fuji Sunset +
czarny dach - XEY

Czarny +
szary dach - XDK

TEKNA+
• Wyposażenie z poziomu Tekna
+ 20" felgi ze stopu metali lekkich
+ Fotele z masażem pokryte skórą premium
+ System nagłośnienia BOSE® z 10 głośnikami

TEKNA
• Wyposażenie z poziomu N-Connecta
+ 19" felgi ze stopu metali lekkich
+ Szklany dach z relingami dachowymi
+ Wyświetlacz Head-Up Display 10,8"
+ Adaptacyjne światła full LED
+ ProPILOT z Navi-link
+ Automatycznie oraz bezdotykowo otwierana i zamykana 

klapa bagażnika
+ Podgrzewane fotele przednie
+ Podgrzewana kierownica
+ Podgrzewana przednia szyba

ACENTA
• 17" felgi ze stopu metali lekkich
• Kamera cofania
• Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa
• System inteligentnego kluczyka i-KEY
• Reflektory LED
• Liczne systemy bezpieczeństwa

N-CONNECTA
• Wyposażenie z poziomu Acenta
+ 18" felgi ze stopu metali lekkich
+ 12,3-calowy wyświetlacz HD NissanConnect
+ Inteligentny system kamer 360° z funkcją wykrywania 

poruszających się obiektów

* Pełny opis wyposażenia dostępny w cenniku 
na stronie nissan.pl lub u Dealera Nissana.

** Całkowita szerokość z rozłożonymi 
lusterkami; szerokość ze złożonymi 
lusterkami: 1 835 mm.
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Dowiedz się więcej na temat nowego Nissana Qashqai na: 
www.nissan.pl/pojazdy/nowe-pojazdy/qashqai.html
Nissan na: Facebook, Youtube.
Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszej broszurze były aktualne w chwili jej publikacji (Grudzień 2022 r.). Zgodnie 
z polityką ciągłego doskonalenia produktów Nissan Europe zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji i wyglądu pojazdów opisanych 
lub przedstawionych w niniejszej publikacji w dowolnym czasie. Prosimy o kontakt z najbliższym dealerem Nissana w celu uzyskania 
aktualnych informacji. Kolory przedstawione w broszurze mogą różnić się od rzeczywistych kolorów nadwozia i wykończenia wnętrza. 
Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie niniejszej broszury, w części lub całości, bez pisemnej zgody Nissan Europe jest zabronione. 
Opracowanie: DESIGNORY (Francja).
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