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NOUL QASHQAI
NEXT GENERATION NISSAN QASHQAI.
THE ULTIMATE URBAN EXPERIENCE.
A INIŢIAT O REVOLUŢIE în lumea auto, încă de la prima generaţie, iar acum a
revenit cu un design provocator, tehnologie intuitivă avansată, servicii de
conectivitate de ultimă oră, comportament dinamic şi manevrabilitate de top pentru
ca tu să deţii controlul total. Experimentează intensitatea NOULUI QASHQAI,
crossover-ul urban suprem.
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REINVENTAREA
UNUI SIMBOL
SCOPUL ESTE CLAR
INTELIGENT, ATLETIC, IMPUNĂTOR. Este noul triatlonist urban, cel mai
inovativ QASHQAI de până acum. Impetuos şi dinamic, cu un proﬁl provocator,
crossover-ul original a revenit cum nu l-ai mai văzut niciodată.
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MEMORABIL
CONFORT PREMIUM
INTERIOR CU PIELE ÎN CULOAREA GRAFITULUI, scaune
special concepute pentru susţinerea optimă a coloanei vertebrale,
suport pentru genunchi, lumină ambientală relaxantă. Totul a fost
gândit pentru a crea un mediu extrem de confortabil şi plăcut, de
care nu vei mai vrea să te desparţi.
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DISPLAY NISSAN ADVANCED DRIVE-ASSIST

INOVAŢIA CARE SE AFLĂ
CHIAR ÎN FAŢA TA

ÎN POZIŢIA DE COMANDĂ, la volanul NOULUI QASHQAI, ai control deplin.
Display-ul central Advanced Drive-Assist îți prezintă toate informațiile de care
ai nevoie în timp real. Intuitiv și accesibil, e făcut pentru tine.
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IDENTIFICARE APELANT. Veriﬁcă-ți
apelurile fără să-ţi distragi atenţia de la drum.

AUDIO. Ai acces la detalii complete despre
artiştii şi muzica preferate.

SAFETY SHIELD. Semnalele vizuale și
sonore sunt gândite pentru siguranța ta.

SELECȚIE CULOARE. Personalizează-ți
ecranul în funcţie de preferinţe sau în funcţie
de lumina ambientală.

NAVIGARE TURN BY TURN. Nu ratezi
niciun viraj datorită accesului rapid la
informațiile de navigare.

SETARE DIRECŢIE. Selectează modul sport
sau normal pentru a ajusta gradul de
sensibilitate la manevrarea volanului.

MONITORIZAREA PRESIUNII DIN
PNEURI. Nu mai trebuie să ghicești.
Presiunea din ﬁecare pneu este aﬁșată pe
ecran şi un semnal luminos te va avertiza în
cazul scăderii acesteia.

SENZORI DE PARCARE. QASHQAI îți
aﬁşează toate informaţiile de care ai nevoie
pentru a parca fără efort.
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FILOSOFIA NISSAN SAFETY SHIELD

ÎNCONJOARĂ-TE CU
ÎNCREDERE.

Tehnologiile Nissan Safety Shield
reprezintă o abordare cuprinzătoare cu
privire la siguranță, care ghidează
construcția și dezvoltarea fiecărui vehicul
pe care îl producem. Caracteristicile
descrise aici sunt doar câteva dintre
multele caracteristici care se regăsesc
în Nissan-ul tău, contribuind la protecția
ta și a celorlalți pasageri, concentrânduse pe trei domenii-cheie: monitorizarea
sistemelor vehiculului și a împrejurimilor
acestuia, asistență în gestionarea
situațiilor neprevăzute și menținerea
ta în siguranță în cazul nefericit al
unui accident.

HIGH BEAM ASSIST (ASISTENȚĂ PENTRU
FAZA LUNGĂ)
Când conduci pe un drum liber acest sistem
va maximiza vizibilitatea activând faza lungă,
pe care o va dezactiva când va sesiza traﬁc
din direcția opusă. Farurile cu LED luminează
mai puternic pentru o vizibilitate mai largă şi
mult mai bună a drumului.

TRAFFIC SIGN RECOGNITION
(RECUNOAŞTERE INDICATOARE
RUTIERE)
Acest sistem te ține la curent cu ultimele
limitări de viteză, detectând indicatoarele
pe măsură ce le întâlnește.

LANE DEPARTURE WARNING
(AVERTIZARE DEPĂŞIRE BANDĂ)
Ai grijă, vei ﬁ atenționat dacă deviezi de
pe banda pe care te aﬂi. În lipsa semnalului
de schimbare a benzii de circulaţie, acest
sistem te va atenționa să corectezi direcția.

FORWARD EMERGENCY BRAKING
(ANTICIPARE FRÂNARE DE URGENȚĂ)
În cazul unui risc de coliziune cu vehiculul din
faţă, sistemul va emite semnale de avertizare
vizuale și sonore. Nu există riscul de a ațipi
sau a ﬁ distras: ce îți scapă ție, va ﬁ observat
de QASHQAI.

MOVING OBJECT DETECTION (DETECTARE
OBIECTE ÎN MIŞCARE)
Îți prezentăm copilotul tău digital pentru
parcare. Această funcție îţi oferă vizibilitate
360°, infomându-te dacă ceva se apropie – nu
doar obiecte, pot ﬁ animale sau copii.

BLIND SPOT WARNING (AVERTIZARE
UNGHI MORT)
Dacă un alt vehicul intră în zona de unghi mort,
o lumină de avertizare se va aprinde în geamul
oglinzii laterale. Dacă semnalizezi schimbarea
benzii, iar sistemul detectează un vehicul în
zona de pericol, lumina de avertizare se aprinde
intermitent şi este emis un semnal sonor.

PROTECŢIE

DRIVER ATTENTION ALERT (ALERTĂ
ATENŢIE ŞOFER)
Nu riști să ațipești sau să ﬁi distras: sistemul îţi
detectează starea de oboseală și te avertizează
dacă ai nevoie de o pauză, prin semnale sonore
și vizuale.
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6 AIRBAG-URI
STANDARD
QASHQAI dispune de o
multitudine de sisteme
de siguranţă, active şi
pasive, cu Nissan Safety
Shield, airbag-uri frontale,
laterale şi cortină.
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NISSANCONNECT*

SISTEMUL INOVATOR CARE TE ŢINE
CONECTAT LA UNIVERSUL TĂU
INTELIGENT ȘI FUNCŢIONAL. NissanConnect dispune de o gama largă de funcţionalităţi şi este foarte uşor de utilizat datorită
ecranului tactil antireflex de 7", cu rezoluţie înaltă. Sistemelor integrate de navigaţie, audio şi comunicare hands-free prin Bluetooth,
li se adaugă conectivitatea de ultimă oră, prin acces la aplicaţiile tale de pe smartphone.
MEREU CONECTAT. NissanConnect oferă integrare pentru smartphone. Chiar dacă te afli la volan, eşti la curent cu toate noutăţile,
conectându-te la aplicaţiile tale de pe smartphone prin intermediul ecranului NissanConnect, în deplină siguranţă, fără să fii distras
de la drum. QASHQAI face parte din viaţa ta conectată, la fel ca smartphone-ul, tableta sau computer-ul tău!
INTELLIGENT DRIVER ASSISTANCE. Sistemul inteligent de asistenţă la conducere şi navigare vine în ajutor în cazul unor
situații des întâlnite în trafic, prin sistemele de avertizare pentru apropierea curbelor sau a ieşirilor de pe autostradă, depăşirea
limitei de viteză, urmărirea traseului sau reconfigurarea dinamică a acestuia.
STREAMING AUDIO PRIN BLUETOOTH®. Ai acces la radio online sau streaming audio direct din telefonul tău mobil.
PORT iPOD/USB. Conectează-ți dispozitivul iPod sau MP3 player dacă vrei să asculţi muzica preferată, pe durata călătoriei.

*Condusul este un lucru foarte serios. Utilizează serviciile NissanConnect numai când poţi face acest lucru în siguranţă. Unele aplicaţii pot deveni disponibile
la o dată ulterioară. Accesul la aplicaţii necesită abonament fiind disponibil gratuit timp de 1 an de la momentul achiziţiei. Unele aplicaţii sunt disponibile
numai în anumite tări europene. Serviciile şi aplicaţiile pot fi furnizate de o terţă parte care nu este sub controlul Nissan şi care poate aduce modificări
serviciilor furnizate fără a înştiinta Nissan sau partenerii autorizaţi Nissan (incluzând limitarea, suspendarea/anularea serviciilor furnizate de terţa parte).
Anumite funcţii necesită telefoane compatibile sau dispozitive, ce nu sunt incluse în echipamentele vehiculului. Reţelele de telefonie mobilă sunt furnizate
de companiile de telefonie şi nu sunt sub controlul Nissan. Reţelele de telefonie mobilă nu sunt disponibile în toate zonele. Există posibilitatea să fie aplicate
costuri de roaming sau trafic de date. Nissan nu este responsabil de înlocuirea echipamentelor, actualizări sau costuri asociate care pot fi necesare pentru
a continua funcţionarea ca urmare a modificărilor serviciilor. NissanConnect nu dispune de display şi ghidare vocală în limba română.
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RELAXEAZĂ-TE
CU AJUTORUL CELOR 4 CAMERE
VIDEO, sistemul Around View Monitor
oferă o vedere panoramică a
împrejurimilor astfel încât manevrele de
parcare să se desfășoare cât mai uşor.
Selectează vederea de sus pentru a
veriﬁca locul, iar pentru manevrare alege
să vezi imagini de la camere diferite
– odată ce vei experimenta acest sistem,
nu vei mai conduce fără el!

INTELLIGENT PARK ASSIST (ASISTENŢĂ INTELIGENTĂ LA PARCARE)

AROUND VIEW MONITOR

PARCARE LATERALĂ. Odată ce sistemul Intelligent Park Assist
conﬁrmă parametrii locului de parcare dorit, poţi activa manevrarea automată
pentru o parcare perfectă.

GARARE. În parcările supraetajate sau în cele ale supermarketurilor,
sistemul Around View Monitor te va ajuta să găsești cel mai bun loc.
Intelligent Park Assist va gestiona manevrele de parcare pentru tine.

EVITĂ ZGÂRIETURILE. Fie că eşti în marşarier
sau te deplasezi înainte, selectează opţiunea de
vizibilitate laterală pentru a vedea cât de aproape ești
de bordură.
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VEZI CHIAR ŞI LUCRURILE ASCUNSE.
Cu ajutorul camerelor video, ai vizibilitate în locuri
care altfel sunt inaccesibile. Poti identiﬁca uşor
persoane sau obiecte aﬂate in spatele maşinii sau
sub nivelul geamurilor.
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CHASSIS CONTROL
CHASSIS CONTROL Funcţiile acestui
sistem sunt vizibile pe ecranul
Advanced Drive-Assist: Active Trace
Control și Active Engine Brake în timpul
virajelor și Active Ride Control când
controlul frânei este activat.

ACTIVE TRACE CONTROL
(CONTROL ACTIV AL TRAIECTORIEI)
garantează o manevrare sigură în viraje,
controlând intensitatea frânării pe
ﬁecare roată pentru a menţine direcția în
timpul virajelor și a obține o reacție cât
mai controlată a vehicului.

CONDUCI FĂRĂ GRIJI cu ajutorul sistemului
Chassis Control. Funcţiile de control al şasiului
îţi asigură reacţii prompte şi intuitive pentru o
multitudine de situaţii din traﬁc.

ACTIVE ENGINE BRAKE
(FRÂNA ACTIVĂ DE MOTOR)
(pentru modelele CVT) aplică o uşoară
frână de motor pentru decelerare la
abordarea virajelor, pentru a reduce
efortul de ajustare a vitezei prin
acţionarea frânei și pentru o manevrare
mai ușoară.

ACTIVE RIDE CONTROL
(CONTROL ACTIV AL DEPLASĂRII)
aplică o frânare subtilă pentru a reduce
mişcările inconfortabile ale părții
superioare a caroseriei și pentru a spori
confortul la rulare.

Control 4WD & ABS

Cuplaj
Sezor G

ALL MODE 4x4-i®: sistemul maximizează
tracțiunea, atât pe drum accidentat cât
şi pe drum asfaltat. Cu ajutorul senzorilor
și al computerului, acest sistem inteligent
depistează derapajul roților și distribuie
instantaneu cuplul cu până la 50% către
puntea din spate.
Pedală de
acceleraţie
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TEHNOLOGIA NISSAN PURE DRIVE

MERGI MAI DEPARTE
SELECTEAZĂ COMBINAŢIA CARE ŢI SE POTRIVEŞTE: motorină, benzină,
2WD, 4WD, manual sau XTRONIC. Vei beneﬁcia de performanţele dinamice pe
care ţi le oferă tehnologia Nissan Pure Drive și de cele mai reduse emisii de CO2
din categoria crossover, mulțumită gamei de motorizări eﬁciente diesel (1.5 dCi 2WD,
1.6 dCi 2WD MT şi XTRONIC), sistemului Stop/Start şi aerodinamicii active.

MOTOTRINĂ (l/km)

PUTERE (CP)

TRACŢIUNE

TRANSMISIE

EMISII CO2 (mixt)

CONSUM CARBURANT l/100km

Ciclu urban

Extra-urban

Mixt

16" şi 17"

18" şi 19"

16" şi 17"

18" şi 19"

16" şi 17"

18" şi 19"

16" şi 17"

18" şi 19"

1.5 dCi

110

2WD

MT

99g/km

103g/km

4.2

4.3

3.6

3.9

3.8

4.0

1.6 dCi

130

2WD

MT

116g/km

120g/km

5.1

5.2

4.1

4.3

4.4

4.6

1.6 dCi

130

2WD

XTronic

122g/km

128g/km

5.3

5.6

4.4

4.6

4.7

4.9

1.6 dCi

130

4WD

MT

129g/km

133g/km

5.7

5.9

4.5

4.7

4.9

5.1

PUTERE (CP)

TRACŢIUNE

TRANSMISIE

BENZINĂ (l/km)

EMISII CO2 (mixt)

CONSUM CARBURANT l/100km
Ciclu urban

Extra-urban

Mixt

16" şi 17"

18" şi 19"

16" şi 17"

18" şi 19"

16" şi 17"

18" şi 19"

16" şi 17"

18" şi 19"
5.8

1.2 DIG-T

115

2WD

MT

129g/km

133g/km

6.6

6.8

5.1

5.2

5.6

1.2 DIG-T

115

2WD

XTronic

129g/km

133g/km

6.5

6.6

5.2

5.4

5.6

5.8

1.6 DIG-T

163

2WD

MT

134g/km

138g/km

7.4

7.6

4.8

5.0

5.8

6.0

NOUA TRANSMISIE XTRONIC
Noul sistem XTRONIC sporește plăcerea condusului
printr-o accelerare îmbunătățită, un răspuns mai prompt
și economie de combustibil.
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DEPOZITARE PRACTICĂ

PĂTRUNDE ÎNTR-O LUME
A POSIBILITĂȚILOR

PODEA PLANĂ. Când scaunele din spate sunt rabatate, QASHQAI oferă un spațiu de depozitare plan, facilitând încărcarea și
descărcarea obiectelor. Spațul de depozitare de sub podea îți va păstra în siguranță obiectele de valoare.
FIE CUM VREI TU. Cu scaunele în poziţie verticală, dispui de 16 conﬁguraţii de organizare a portbagajului. Poți chiar să depozitezi
placa de protecţie a compartimentului pentru bagaje sub podea. Multitudinea soluțiilor de depozitare te ajută să transporți orice
într-un mod ingenios.
ȚINE TOTUL LA ÎNDEMÂNĂ. Design-ul noii console centrale îți pune la dispoziție un spațiu perfect pentru a avea aproape
obiectele de care ai nevoie frecvent.
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Carcase oglinzi negre

Ornamente cromate lunetă și portbagaj

Protecţie portbagaj

Bare transversale de plafon

Organizator pentru bagaje

Cârlig de remorcare detașabil + kit electric

Portbagaj mare de plafon, negru (disponibil şi în variantă medie)

Covoraşe – velur, standard, cauciuc

ACCESORII

1. Carcase cromate pentru oglinzi
2. Ornament cromat grilă faţă
3. Jante 19" din aliaj IBISCUS albe
4. Ornamente laterale cromate
5. Mânere uşi cromate
1

5

4

2

3
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SELECȚIA CULORII

ALEGE TAPIŢERIA

ALEGE CULOAREA CARE ÎŢI PLACE

SIMTE CONFORTUL

PEARL WHITE - M - QAB

MAGNETIC RED - M - NAJ

WHITE - S - 326

FLAME RED - S - Z10

GREY - M - KAD

PEARLESCENT BLACK - M - Z11

SATIN SILVER - M - KY0

VISIA

ACENTA

NEGRU TEXTIL

NEGRU TEXTIL

TEKNA

OPŢIUNEA 1:

OPŢIUNEA 2:

NEGRU MIXT
TEXTIL-PIELE

NEGRU PIELE

GRI PIELE-ALCANTARA

NIGHT SHADE - M - GAB

DIMENSIUNI
INK BLUE - M - RBN

BRONZE - M - CAP

M - Metalizat
S - Solid

A: Lungime totală: 4.377mm
B: Ampatament: 2.646mm
D

C: Lățime totală: 1.806mm
D: Înălțime totală: 1.590mm / 1.595mm (All Mode 4x4i)
B
A
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LA NISSAN, TU NE MOTIVEZI SĂ
OFERIM CE AVEM MAI BUN.
Tu ne soliciţi imaginaţia, ne provoci inventivitatea,
ne inspiri să schimbăm regulile şi să inovăm. Pentru
Nissan, inovaţia nu înseamnă doar adăugiri şi
extensii, ci mai ales depăşirea limitelor pentru
reinventarea prezentului. Înseamnă dezvoltarea de
soluţii neaşteptate pentru a-ţi satisface dorinţele
cele mai fanteziste şi mai pragmatice. La Nissan
proiectăm maşini şi accesorii şi concepem servicii
care ies din tipare – transformând elementele
practice în elemente captivante şi invers, astfel
încât să îţi oferim o experienţă cât mai palpitantă la
volan în ﬁecare zi.

NISSAN QASHQAI ÎȚI OFERĂ:
3 ANI SAU 100.000 KM GARANȚIE
30.000 KM SAU 12 LUNI INTERVAL DE
SERVICE PENTRU MOTOARELE DIESEL
20.000 KM SAU 12 LUNI INTERVAL
DE SERVICE PENTRU MOTOARELE
PE BENZINĂ
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Vizitea ză site-ul nostru pe: w w w.nissan.ro

Ştampilă partener autorizat:

S-au depus toate eforturile pentru ca această broşură să fie corectă la momentul publicării ei (Septembrie 2015). Această broşură a fost
produsă folosind prototipuri de vehicule prezentate în expoziţii. În conformitate cu politica sa de dezvoltare continuă a produselor, Nissan
International îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment specificaţiile vehiculelor descrise şi prezentate în această publicaţie. Partenerii
autorizaţi Nissan vor fi informaţi despre orice astfel de modificări imediat ce acest lucru este posibil. Pentru informaţii actualizate, te rugăm să
te adresezi partenerului autorizat Nissan local. Datorită limitărilor impuse de procesul de tipărire folosit, imaginile prezentate în această
broşură pot diferi de culorile originale din interiorul şi exteriorul maşinii. Toate drepturile rezervate. Reproducerea totală sau parţială a acestei
broşuri fără acordul scris al Nissan International este interzisă.

Această broşură este tipărită pe hârtie fără clor – QASHQAI GEA 09/2015 – Tipărit în UE.
Creat de CLM BBDO, Franţa – Tel.: +33 1 41 23 41 23 şi produs de eg+ worldwide, Franţa –Tel.: +33 1 49 09 25 35
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