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INTELIGENŢA radiază frumuseţe şi design-ul inteligent,
sofisticat al crossover-ului urban suprem demonstrează din plin 
acest lucru. Nissan QASHQAI îmbină aspectul fabulos şi eficienţa 
aerodinamică excepţională, pentru ca experiența ta de conducere 
în oraș să fie LA SUPERLATIV.
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SINCRONIZARE PERFECTĂ.
ACCELEREAZĂ 
ÎNTR-O NOUĂ ERĂ.
Nissan Intelligent Mobility redefinește modul în care conducem și integrăm 
mașinile în viața noastră. Pentru QASHQAI, este vorba despre o serie de 
tehnologii inteligente care te ajută să fii mai relaxat și mai încrezător la volan. 
De la Sistemul Inteligent de Asistență la Parcare cu vedere 360° la Sistemul 
Inteligent de Frânare de Urgenţă cu funcţie de Recunoaştere a Pietonilor, 
Nissan QASHQAI are grijă de tine și de cei din jurul tău*.

*Echipamentele nu sunt standard și depind de versiunea aleasă

Nu trebuie să vă bazați doar pe sistemele de asistență la conducere. Este posibil ca unele funcții să nu funcționeze în toate condițiile și 
circumstanțele. Există limitări datorate vitezei sau altor elemente. Pentru termeni și condiții referitoare la tehnologiile Nissan, vă rugăm să 

contactați un partener autorizat Nissan sau www.nissan.ro
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ASPECT MAI ELEGANT
DESIGN MAI INTELIGENT. 
Niciodată nu a arătat mai bine sau nu te-ai simțit mai bine în el. Cu o gamă uimitoare de 
elemente de stil, incluzând un design elegant al farurilor, jantele sportive din aliaj, grila și 
capota față cu design robust, QASHQAI este mai sofisticat și mai dinamic decât oricând.

Faruri LED cu 
design elegant*

Jante sportive 
din aliaj 

Stopuri cu 
semnătură fermă 
și efect 3D

„Grila V-motion”- cea 
mai recentă identitate 
a familiei Nissan

ELEGANȚĂ PÂNĂ LA ULTIMUL DETALIU.

*Echipamentele nu sunt standard și depind de versiunea aleasă

Antenă tip 
,,Shark” cu 
navigație*
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RAFINAT PÂNĂ 
LA PERFECȚIUNE.
Preia cu încredere controlul, cu volan sportiv 
cu inserţii premium din crom satinat, în timp ce 
lumina naturală pătrunde prin plafonul panoramic 
de sticlă* creând o ambianţă perfectă.

Volan premium, 
cu design 
sportiv, în 
forma literei D.

Plafon 
panoramic 
din sticlă*

Tapiţerie premium
din piele Nappa cu 
efect 3D*

CALITATE ȘI CONFORT DE LUX.

*Echipamentele nu sunt standard și depind de versiunea aleasă *Echipamentele nu sunt standard și depind de versiunea aleasă
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DISPLAY NISSAN ADVANCED DRIVE ASSIST
MAI MULTĂ ACȚIUNE, ATENȚIE MAXIMĂ! 

Display NISSAN ADVANCED DRIVE ASSIST îți aduce chiar în fața ta toate informațiile – trebuie 
doar să selectezi ecranele cu ajutorul comenzilor de pe volan. Simplu.

IDENTITATE APELANT SAFETY SHIELD AUDIO SELECTARE CULOARE

NAVIGAȚIE TURN-BY-
TURN

SETARE RĂSPUNS 
VOLAN

MONITORIZARE 
PRESIUNE PNEURI

SENZORI PARCARE
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MUZICA TA PREFERATĂ Accesează muzica 
preferată utilizând conexiunea hands-free 

prin Bluetooth sau dispozitivul conectat 
prin portul USB.

NOUL NISSANCONNECT
Noul sistem de infotainment al Qashqai dispune de noi caracteristici cum ar fi hărţile 
3D, integrare smartphone, comenzi vocale sau ecranul de 7" multi-touch care poate 
fi setat după propriile preferinţe. 

SETEAZĂ MENIUL PRINCIPAL: 
Alege să ai la îndemână comenzile 
cele mai frecvent utilizate, cum ar 
fi cele audio sau istoric apeluri.

RECUNOAŞTERE VOCALĂ: Apasă 
butonul de activare de pe volan 
pentru a utilza în siguranţă 
comenzile vocale pentru 
navigaţie, muzică şi telefon.

CĂUTARE PE O SINGURĂ LINIE: 
Căutare rapidă şi simplă 
pentru destinaţii sau Puncte 
de Interes (POI).

HĂRŢI 3D: Navighează cu 
uşurinţă în călătoriile tale 
datorită hărţilor 3D.

Sistemul NissanConnect este compatibil în mod gratuit cu aplicațiile Apple CarPlay® și Android Auto®. Aplicațiile nu sunt disponibile în limba română sau pentru România.

Conectarea unui telefon mobil pentru a utiliza NissanConnect trebuie făcută numai atunci când mașina este parcată în siguranță. Utilizarea sistemului trebuie să fi e întotdeauna în 
conformitate cu regulile de circulație pe drumurile publice. Șoferii trebuie să utilizeze sistemul numai atunci când acest lucru este sigur. Utilizatorii ar trebui să fi e conștienți de 
potențialul tehnologiei hands-free de a distrage atenția de la drum, ceea ce ar putea impacta asupra controlului deplin al vehiculului.

Răspunsul și utilizarea caracteristicii pot fi  afectate atunci când mașina primește un semnal slab. Pentru o utilizare optimă, vă rugăm să vă asigurați că mașina dvs. se afl ă într-o 
acoperire bună a rețelei.
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INTEGRARE INTELIGENTĂ CARE ÎŢI 
SIMPLIFICĂ VIAŢA.
Planifcă-ţi călătoria din timp, trimite destinaţia către vehicul prin Send to car sau localizează 
vehiculul parcat utilizând aplicaţia Door to Door Navigation. Sistemul de Navigaţie poate fi 
actualizat Over the Air cu ajutorul Smartphone sau prin coexiune la un hotspot WiFi extern. 
Actualizările hărţilor se fac gratuit pentru primii 5 ani. 

ACTUALIZĂRI GRATUITE ALE HĂRŢILOR. Utilizează actualizările 
Over the Air sau încarcă-le cu ajutorului unui stick USB pentru a 
avea hărţile mereu la zi. Cu Noul NissanConnect, actualizările de 
hărţi sunt gratuite pentru primii 5 ani.

TRIMITE DESTINAŢIA CĂTRE VEHICUL PRIN INTERMEDIUL 
COMPUTER-ULUI SAU PRIN APLICAŢIA DE PE MOBIL. 
Trimite destinaţia dorită prin Send to Car utilizând 
oricare interfaţă şi planifică traseul înainte de plecare.

DOOR-TO-DOOR NAVIGATION. Aplicaţia pentru 
mobil îţi permite să navighezi din locul în care ai 
parcat maşina şi până la destinaţia finală.

NAVIGAŢIE
FURNIZATĂ DE TOMTOM

APLICAŢIA DOOR-TO-DOOR NAVIGATION 
Descarcă aplicaţia Door-to-Door Navigation pe 
telefonul tău mobil smart şi accesează hărţile 
prin intermediul noii generaţii NissanConnect 
cu ecran de 7 inch multi-touch.
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LOCURI V.I.P.
Ţi-am rezervat cele mai bune locuri: 

scaunele Nissan QASHQAI îţi oferă un 
confort luxos datorită design monoform 

şi tapiţeriei de înaltă calitate, din piele 
nappa moale cu prelucrare specială 3D* 

pe suprafeţele centrale.

*Echipamentele nu sunt standard și depind de versiunea aleasă

Design exterior    |    Design interior    |    Tehnologie şi Performanță    |    Spațiu interior    |    Nissan Intelligent Mobility    |    Accesorii

Pagina 1    |    Pagina 2   

Printează   |   Ecran mare



PROFITĂ DE SPAŢIU.
Păstrează o atitudine deschisă - întotdeauna există spațiu pentru mai 
mult. Pliază unul dintre scaunele din spate sau creează-ți o podea 
complet plană pentru echipamente voluminoase și profită de acele 
spații de depozitare inteligente pentru a evita aglomerarea.
Unele echipamentele nu sunt standard și depind de versiunea aleasă

Sistemul modular Nissan de 
organizare a portbagajului cu 
rafturi reglabile și separatoare 
oferă o mare varietate de 
configurații. Torpedoul adânc, 
suportul de telefon cu prize 
USB/12V și suportul dublu 
pentru pahare sunt toate 
la îndemână. 
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PĂZEŞTE-ŢI FAŢA.
În modul Drive, ecranul îți arată atât o 

imagine din față cât și o vedere de 
sus, pentru a ști cât de mult să te 

apropii - fără să fie prea mult.

VEZI CHIAR ŞI LUCRURILE 
ASCUNSE.

În modul Marșarier, sistemul Around 
View Monitor te ajută să vezi tot ce 

este în spatele tău sau obiectele mici, 
ascunse sub nivelul geamurilor.

MENAJEAZĂ-ȚI ROȚILE.
În modul Drive sau 
Marșarier, poți acționa 
butonul camerei video 
pentru a comuta din modul 
vedere de sus în vedere din 
lateral. De mare ajutor 
atunci când vrei să vezi cât 
ești de aproape de bordură.

PRIVEŞTE IMAGINEA 
COMPLETĂ.

Amplasată sub oglinda 
șoferului, această cameră 
video întregește imaginea 
virtuală 360° de deasupra 

maşinii, indiferent dacă ești în 
modul Drive sau în Marșarier.

Nu trebuie să vă bazaţi doar pe sistemele de asistenţă la conducere. Este posibil ca unele funcţii să nu funcţioneze în toate condiţiile și circumstanţele. Există limitări datorate 
vitezei sau altor elemente. Pentru termeni și condiţii referitoare la tehnologiile Nissan, vă rugăm să contactaţi un partener autorizat Nissan sau www.nissan.ro 

VEZI MAI MULT ÎN JURUL TĂU
O PERSPECTIVĂ CU TOTUL NOUĂ.
Parcarea și manevrarea sunt ,,floare la ureche˝ atunci când ai o pereche de ochi în 
plus. Nissan Intelligent Around-View Monitor* utilizează patru camere pentru a îți oferi 
o vedere panoramică virtuală asupra QASHQAI-ului tău, cu ecrane divizate selectabile 
cu imagini din față, din spate și de la nivelul bordurii pentru a-ți oferi o vizibilitate 
sporită. Vei parca în locul în care vrei și fiecare mișcare va fi mai simplă și mai precisă.

*Echipamentele nu sunt standard și depind de versiunea aleasă 
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DE AJUTOR ORICÂND AI NEVOIE
STAI LINIȘTIT, NU EȘTI SINGUR.
Tehnologiile Nissan Intelligent Mobility îţi permit să conduci cu încredere şi să fii 
permanent în control, astfel încât să poţi experimenta călătorii cât mai antrenante 
şi mai plăcute de fiecare dată. QASHQAI este partenerul tău de încredere.

Printează   |   Ecran mare

Pagina 1    |    Pagina 2    |    Pagina 3    |    Pagina 4  

Design exterior    |    Design interior    |    Tehnologie şi Performanță    |    Spațiu interior    |    Nissan Intelligent Mobility    |    Accesorii



CONDUCI CU ÎNCREDERE
INTERVINE 
CÂND AI NEVOIE.
Tehnologiile de conducere inteligentă Nissan sunt 
mereu în alertă și pregătite să intervină pentru a 
te ține departe de pericole.

RECUNOAȘTERE INDICATOARE 
RUTIERE.*
Acest sistem te ţine la zi cu cele 
mai recente limitări de viteză 
detectând semnele rutiere pe 
măsură ce treci prin dreptul lor.

SISTEM INTELIGENT DE FRÂNARE DE URGENȚĂ 
CU FUNCȚIE DE RECUNOAȘTERE PENTRU PIETONI.*
QASHQAI are grijă de tine și de cei din jurul tău. 
Sistemul te avertizează dacă depistează obstacole 
în drumul tău și te ajută să reduci viteza dacă 
este necesar.

FARURI AUTOMATE INTELIGENTE CU SISTEM 
ADAPTIV DE ILUMINARE.*
Farurile elegante ale Qashqai luminează inteligent 
drumul, pornind automat la venirea întunericului, 
precum și la intrarea într-un tunel sau într-o parcare 
subterană - și se opresc automat atunci când 
oprești motorul. Sistemul adaptiv de iluminare 
(AFS) controlează distribuția luminii pentru a 
îmbunătăți vizibilitatea pe timp de noapte. Pe un 
drum sinuos, va schimba modul de iluminare pentru 
a compensa curba și, într-o intersecție, va ilumina 
direcția aleasă de tine - la stânga sau la dreapta.

*Echipamentele nu sunt standard și depind de versiunea aleasă

Nu trebuie să vă bazaţi doar pe sistemele de asistenţă la conducere. Este posibil ca unele funcţii să nu funcţioneze în toate condiţiile și circumstanţele. Există limitări datorate 
vitezei sau altor elemente. Pentru termeni și condiţii referitoare la tehnologiile Nissan, vă rugăm să contactaţi un partener autorizat Nissan sau www.nissan.ro
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NOUL MOTOR 1.3L PE BENZINĂ. Disponibil cu 138CP sau 157CP, 
noul motor este conceput şi proiectat pentru o mai mare 
plăcere a conducerii, îmbunătăţind eficienţa pentru a respecta 
riguros noile norme europene. 

CONDU CA UN PROFESIONIST
MAXIMIZEAZĂ-ȚI PERFORMANȚA.
Simte că deţii controlul deplin al vehicului tău datorită performanţei tehnologice 
avansate a noilor sisteme de propulsie ale Qashqai. Concepute să respecte mediul 
înconjurător, cu costuri de utilizare reduse, în timp ce livrează mai multă putere şi 
cuplu pentru un răspuns prompt, acceleraţii mai rapide şi depăşiri precise.
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PACHET ELEGANCE ADAUGĂ UN PLUS 
DE RAFINAMENT
Echipează-ţi vehiculul tău QASHQAI cu eleganță și rafinament. Începe prin a 
alege un set de ornamente de stil pentru partea din faţă şi cea din spate. 
Apoi mergi până la capăt cu accente negre. Pune-ți semnătura proprie 
selectând jante bicolore din aliaj, praguri de intrare iluminate sau lumini de 
înâmpinare. Superb. QASHQAI-ul tău îți reflectă personalitatea.

Jante 19" WIND crom
diamond cut gri închis

Jante 19" IBISCUS 
negru glossy

Inserţie neagră spate
Disponibilă şi în alb pearl

Carcase oglinzi, 
crom

Carcase oglinzi, 
crom

PACHET ELEGANCE
Ornament pentru bara spate, crom
Disponibil şi în negru glossy

PACHET ELEGANCE
Ornament pentru grila faţă, crom
Disponibil şi în negru glossy

PACHET CROSSOVER
Scut ornamental faţă, argintiu
Disponibil şi în negru glossy

PACHET CROSSOVER
Scut ornamental spate, argintiu
Disponibil şi în negru glossy

Scaun copil Treaptă lateralăJante 19" bi-colore negru şi albProtecţie completă pentru portbagaj Baghete laterale iluminate Covoraşe negre din cauciuc, 
din velur sau din material textil luxury

PACHET CROSSOVER AFIRMĂ-ȚI STILUL.
Nu există stil fără substanță. Scoate în evidenţă QASHQAI-ul tău 

echipându-l cu un set de ornamente tip scut de protecţie față și spate, 
combinate cu jante de 19" din aliaj și adaugă o notă mai practică 

accesorizându-l cu măsuţe pentru locurile din spate.
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D

B
A

C

NEGRU PIELE PREMIUM NAPPA, SCAUNE 
STIL MONOFORM

TEKNA

NEGRU TEXTIL, SCAUNE STIL MONOFORM

N-CONNECTA

NEGRU TEXTIL

ACENTA

TAPIŢERII

DIMENSIUNIROŢI

17" ALIAJ 18" ALIAJ 19" ALIAJ

CULORI

VIVID BLUE - M - RCA CHESTNUT BRONZE - M - CAN PEARL WHITE - M - QAB WHITE - S - 326

SATIN SILVER - M - KY0 DARK GREY - M - KAD NIGHT SHADE - M - GAB PEARLESCENT BLACK - M - Z11

INK BLUE - M - RBN MAGNETIC RED - M - NAJ SOLID RED - S - Z10

A : Ampatament: 2646 mm
B: Lungime totală: 4394 mm

C : Lăţime totală: 1806 mm

D: Înălţime totală: 1590 mm
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PROCES 360°
Producem calitate de la început, concepem cu meticulozitate 

fiecare vehicul, pentru a-l face mai confortabil şi mai fiabil prin 
design-ul inovator, tehnologia inteligentă şi detaliile atent studiate, 

inspirate de tine.

SIGURANŢĂ
Utilizăm sisteme inteligente de asistenţă la condus pentru a te proteja 

constant şi pentru a-ţi oferi experienţe de condus mai seducătoare şi 
mai sigure în fiecare zi. Sistemul Around View Monitor utilizează 4 camere 

video pentru a-ţi oferi o imagine panoramică, de jur-împrejurul maşinii.. 

ÎNCREDERE DEPLINĂ
Testăm până la limită vehiculele noastre, pentru a-ţi garanta performanţa şi 

fiabilitatea de fiecare zi. Călătorim milioane de kilometri în testele de pre-
producţie, deschidem şi închidem uşi şi capote de mii de ori pe zi şi utilizăm 

chiar praf vulcanic real, din Japonia, pentru a testa rezistenţa geamurilor.

EXCELENŢĂ PRIN EXPERIENŢĂ.
În tot ceea ce facem la Nissan, ne gândim în primul rând la clienţii 

noştri. Fiecare acţiune întreprinsă sau decizie luată este evaluată cu
grijă, precizie şi calitate, pentru că, în final, este pentru tine, clientul 

nostru. De la proiectare până la producţie, de la testare până la livrare, 
de la servicii client până la angajamente, calitatea este în fiecare detaliu.

LA NISSAN, 

CALITATEA 
PRIMEAZĂ. 
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3 ANI SAU 100.000 KM GARANȚIE 
(oricare limită este atinsă prima) 

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 
lavolan în fiecare zi.
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Vizitează site-ul nostru pe: www.nissan.ro

Ștampilă partener autorizat:

Urmăreşte Nissan QASHQAI pe:

S-au depus toate eforturile pentru ca această broşură să fie corectă la momentul publicării ei (Octombrie 2020). Această broşură a 
fost produsă folosind prototipuri de vehicule prezentate în expoziţii. În conformitate cu politica sa de dezvoltare continuă a pro-
duselor, Nissan Europe 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 Europe este interzisă. 

Această broșură este tipărită pe hârtie fără clor – MY20 QASHQAI brochure 10/2020 – Tipărit în UE.. 
Creat de DESIGNORY, Franța și produs de eg+ worldwide, Franța – Tel.: +33 1 49 09 25 35

Tehnologiile Nissan Intelligent Mobility te poartă cu un pas înainte. Către vehicule care 

se transformă într-o extensie a ta, ajutându-te să vezi mai mult și să simți mai mult, 

reacționează cu tine și, uneori, chiar în locul tău. Tehnologiile Nissan Intelligent Mobility 

sunt concepute pentru un viitor mai bun – transferându-ne într-o lume care este mai 

sigură, mai sustenabilă și mai incitantă. 
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