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Qashqai už v roku 2007 založil segment crossoverov. 
Ľudia na celom svete sa do neho zamilovali vďaka 
kombinácii kompaktnosti hatchbacku a praktickosti 
SUV. Toto sa stalo určujúcim trendom, pričom 
crossovery sa rýchlo stali obľúbenými na celom 
svete.

Využite príležitosť spoznať úplne nový Nissan 
Qashqai. Odvážnejší a ešte lepšie vybavený. Nový 
Qa s h q a i  j e  b e zp e č n e j š í  v ďa ka n ov ý m 
bezpečnostným technológiám a asistenčným 
systémom zameraným na maximalizáciu 
bezpečnosti pre všetkých.

QASHQAI sa posúva
na vyššiu úroveň

Zobrazené obrázky a popisy sú ilustračné. V niektorých prípadoch 
zobrazujú fotografie vozidlá, ktoré nie sú určené pre miestny trh a 
nepredstavujú konkrétny model, stupeň výbavy či ponuku. Zobrazené 
funkcie nemusia byť k dispozícii, prípadne nemusia byť k dispozícii v 
rámci štandardnej výbavy alebo sú iba ako voliteľné. 
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Funkcie sú k dispozícii v závislosti od verzie ako štandard alebo iba ako voliteľné (za príplatok).
*HD obrazovka s rozlíšením 1280x768 pixelov.
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12.3’’ digitálny
prístrojový panel 

9’’ NissanConnect* 10.8’’ head-up
displej 

Sedadlá s vylepšenou 
bedrovou opierkou 

Funkčnosť nikdy nebola atraktívnejšia
Oceníte čistotu 12,3” digitálneho prístrojového panela, 10,8” head-up displeja a 9” HD 
displeja NissanConnect s rozšírenými službami Connected Services: tri veľké obrazovky 
pracujú v dokonalej synchronizácii pre bezpečnejší, jasnejší a optimalizovanejší zážitok z 
jazdy...
Usaďte sa do ergonomicky tvarovaných sedadiel s vylepšenou bedrovou opierkou.
Vychutnajte si prvotriedne materiály, kvalitné spracovanie a voliteľné masážne sedadlá pre 
vodiča aj spolujazdca. Nový Qashqai nie je iba vylepšením. Je revolúciou.



Spoločnosť Nissan je vždy na čele pokroku v oblasti 
bezpečnosti. Nový Qashqai obsahuje pokročilé technológie 
Nissan Intelligent Mobility. Dozerajú na cestu pred vami a 
svet okolo vás, aby vás chránili, udržiavali v bezpečí a 
zjednodušili každú jazdu.

Nespoliehajte sa výlučne na asistenčné funkcie pre vodiča. Niektoré funkcie nemusia 
fungovať vo všetkých podmienkach a za každých okolností. Platí obmedzenie 
rýchlosti a iné obmedzenia. Informácie o podmienkach týkajúcich sa technológií 
Nissan vám poskytne predajca Nissan alebo ich nájdete na stránke www.nissan.sk

Jasný výhľad vpred



ProPILOT s technológiou Navi-Link je iba jednou 
z mnohých technológií Nissan Intelligent 
Mobility, ktoré sú k dispozícii v modelovom rade 
Qashqai 2021.

Funkcia ProPILOT je dostupná pre obmedzený počet vozidiel a len v 
automatických prevodovkách.
ProPILOT je pokročilá asistenčná technológia, ktorá však nedokáže 
zabrániť nehodám. ProPILOT slúži ako doplnková funkcia len pri jazde 
na diaľnici (oddelenej bariérami), vodič však musí mať ruky na volante 
a sledovať cestu.
Navilink podporuje rozpoznávanie dopravných značiek, ktoré však 
nemusia byť za všetkých podmienok rozpoznané a prečítané. Vodič 
musí sledovať všetky dopravné značky a dodržiavať dopravné predpisy.
Byť neustále pozorný, jazdiť bezpečne a kedykoľvek si udržať kontrolu 
nad vozidlom je zodpovednosťou vodiča.
Podrobnosti nájdete v príručke používateľa.

ProPILOT s technológiou Navi-Link . Jazdite 
pokojnejšie s minimom stresujúcich situácií. 
Vylepšený systém ProPILOT* s technológiou Navi-
Link vás udržiava v strede jazdného pruhu v 
prednastavenej vzdialenosti od vozidla idúceho 
pred vami. Zároven využíva zabudované mapy 
TomTom® na predvídanie zákrut, križovatiek a 
výjazdov, a prispôsobuje jazdu podľa profilu 
vozovky. Dokáže dokonca prečítať dopravné 
značky, upraviť nastavenú rýchlosť, či posúvať sa 
vpred v dopravnej zápche s automatickým 
rozjazdom.

Užívajte si jazdu



Nespoliehajte sa výlučne na asistenčné funkcie pre vodiča. Niektoré 
funkcie nemusia fungovať vo všetkých podmienkach a za každých 
okolností. Platí obmedzenie rýchlostí a iné obmedzenia. Informácie o 
podmienkach týkajúcich sa technológií Nissan vám poskytne predajca 
Nissan alebo ich nájdete na stránke www.nissan.sk

ADAPTÍVNA FUNKCIA SVETLOMETOV

Prvýkrát v Európe prichádza nový Qashqai s 
technológiou adaptívnych svetlometov Matrix. 
Rozdelí svetlo na 12 individuálne ovládaných 
segmentov, ktoré sa môžu automaticky 
deaktivovať, vďaka čomu získate maximálnu 
viditeľnosť cesty pred vami, ale oproti idúce 
vozidlá nie sú oslnené vašimi svetlami.

Bezpečnosť vďaka lepšej 
viditeľnosti

INTELIGENTNÝ TEMPOMAT udržiava vašu vzdialenosť 
na diaľnici. Meria vzdialenosť od vozidla idúceho pred 
vami, riadi zrýchlenie a spomalenie, aby automaticky 
udržiavala vhodnú bezpečnú vzdialenosť v rámci vašej 
nastavenej rýchlosti.

INTELIGENTNÁ VÝSTRAHA PRED ČELNOU ZRÁŽKOU 
sleduje dve vozidlá pred vami. Keď systém zaznamená 
náhle spomalenie pred vami, upozorní vás zvukovým a 
vizuálnym signálom, aby ste spomalili.

INTELIGENTNÉ NÚDZOVÉ BRZDENIE spozoruje 
predmety a zabrzdí, ak hrozí kolízia s autom, chodcom 
alebo cyklistom pri nízkej rýchlosti. Pridaný asistent 
križovatiek ďalej zvyšuje bezpečnosť tým, že pomáha 
predchádzať nehodám na križovatkách.

ZADNÉ AUTOMATICKÉ BRZDENIE vám pomáha cúvať s 
istotou. Ak vaše vozidlo zistí, že za ním stojí nejaký 
predmet alebo chodec, systém automaticky zabrzdí, 
aby sa zabránilo zrážke. 

INTELIGENTNÝ ZÁSAH DO MŔTVEHO UHLA vás upozorní 
pred zmenou jazdného pruhu, ak sa v mŕtvom uhle 
ukrýva iné vozidlo. Ak pokračujete v manévrovaní, 
vyvinie mierny brzdný tlak a vráti vaše vozidlo do 
pôvodného jazdného pruhu. 

Jadrom nového modelu Qashqai je bezpečnosť. 
Všetky verzie sú vybavené bezpečnostnými 
technológiami navrhnutými tak, aby boli všetci v 
bezpečí a aby ste si zachovali maximálny pokoj 
mysle. 



Optimalizácia konštrukcie a motora boli kľúčovou súčasťou vývoja 
nového modelu Qashqai, aby priniesli vynikajúci jazdný výkon a 
zároveň úsporu paliva.

Nová platforma poskytuje agilitu a pohodlie. Pevnejšia konštrukcia 
ponúka vylepšený dynamický výkon a bezpečnosť, zatiaľ čo 
rozsiahle použitie hliníkových panelov karosérie znižuje hmotnosť 
pre nižšie emisie CO2.

Vylepšenia nájdete aj pod kapotou. Nový 1,3-litrový
mild-hybridný pohon je vybavený lítiovo-iónovou batériou, ktorá 
uchováva energiu získanú pri brzdení, aby sa znížili emisie a 
zaistilo plynulejšie zastavenie. Je k dispozícii pre vozidlá so 
6-stupňovou manuálnou i automatickou prevodovkou Xtronic.

Vzrušujúca jazda

MT 2WD 
MILD HYBRID 
140K / 158K

AT 2WD/4WD 
MILD HYBRID 

158K

Objem motora 1,3 l s 12 V Mild-hybrid 1,3L with 12V Mild-hybrid

Maximálny výkon
(kW pri ot/min) 1,3 l s 12 V Mild-hybrid 116 pri 5500

Maximálny krútiaci moment 
(Nm pri ot/min) 240 pri 1600 / 260 pri 1750 270 pri 1750

Palivový systém Priame vstrekovanie Priame vstrekovanie

Prevodovka 6-stupňová manuálna Automatic

Emisná norma Euro6dfull Euro6dfull

Emisie CO2  g/km 145-150 / 145-152 144-153 / 153-163

* Hodnota emisií CO2 môže závisieť od trhu



+20MM PRE KOLENÁ     
ZADNÝCH PASAŽIEROV

461L BATOŽINOVÝ PRIESTOR

+28MM NAD RAMENAMI 
PREDNÝCH PASAŽIEROV

+15MM

461L

*Funkcie dostupné od verzie N-Connecta.
**Funkcie sú k dispozícii v závislosti od verzie ako štandard alebo iba ako voliteľné (za 
príplatok  navyše).

VS. PREDCHÁDZAJÚCA GENERÁCIA

VS. PREDCHÁDZAJÚCA GENERÁCIA

VS. PREDCHÁDZAJÚCA 
GENERÁCIA

Nový Qashqai kombinuje priestranný interiér s kompaktným 
exteriérom vhodným pre mesto, aby sa zachovala jednoduchosť 
ovládania. Cestujúci pohodlne sedia v priestrannej kabíne, ktorá 
patrí k najväčším vo svojom segmente, s ľahkým prístupom a 
jednoduchšou montážou detskej sedačky vďaka 85° otváraniu 
zadných dverí a premyslenými detailmi, ako sú dva porty USB* pre 
cestujúcich vzadu. Pridajte si k tomu veľkorysý batožinový 
priestor a je to jasné: do ľubovoľného cieľa môžete rodinu alebo 
priateľov dopraviť pohodlne a s väčším priestorom.

Veľkorysý objem batožinového priestoru znamená, že každý, kto 
cestuje v novom Qashqai, si môže vziať so sebou všetko, čo potrebuje 
na každú cestu. Dvojité osvetlenie, 12 V zásuvka a odolné materiály 
v batožinovom priestore ponúkajú maximálne pohodlie, zatiaľ čo 
flexibilná podlaha udrží váš náklad bezpečne uložený. Zároveň spolu 
so sklopnými zadnými sedadlami znamená až 16 kombinácií na každý 
deň**.

Priestor pre každého. A ešte viac

Neočakávaný objem batožinového 
priestoru
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*Iba pre vozidlá so strešnými lyžinami.
Funkcie sú k dispozícii v závislosti od verzie ako štandard alebo iba ako 
voliteľné (za príplatok  navyše).

PREDNÁ LIŠTA

BOČNÉ LIŠTY

ZADNÁ LIŠTA

ŠTÝLOVÉ DOPLNKY EXTERIÉRU
BALÍK ELEGANCE, CHRÓM
Predná lišta – KE6106U0CR
Bočné lišty – KE7606U0CR
Zadná lišta - KE7916U0CR

BALÍK ŤAŽNÉHO ZARIADENIA
A: Ťažné zariadenie, odnímateľné - KE5006U510 

Ťažná kapacita max. 1 800 kg
B: Elektrická sada k ťažnému zariadeniu 13 PIN - 

KE5056U012 
Elektrická sada k ťažnému zariadeniu 7 PIN - 
KE5056U002

BALÍK PROTECTION

C: Luxusné rohože - KE7456UN0A
D: Vanička batožinového priestoru, otáčateľná – 

KE9656U0S0

BALÍK EXPLORER
E: Strešný nosič, Easyfix – KE7306U510

Priečne hliníkové strešné nosníky, Easyfix – 
KE7326U510*

F: Nosič na bicykel - KB73880010

Strešný box
Malý – KE734380BK
Stredný – KE734480BK
Veľký – KE734630BK

Nosič na lyže – 2 až 6 párov
2 páry – KS73850001
4 páry – KS73850002
6 párov – KE73899996

BALÍK BATOŽINOVÉHO PRIESTORU
G: Organizér batožinového priestoru – KE9646U510
H:Ochrana nakladacej hrany batožinového priestoru – 

KE9676U000

Aby bol každý výlet veselší, 
inteligentnejší a jednoduchší

Originálne príslušenstvo Nissan vám pomôže prispôsobiť a upraviť 
nový model Qashqai, urobiť ho ešte pohodlnejším alebo ešte 
elegantnejším. Prispôsobte si ho pomocou exkluzívneho
chrómovaného balíka Elegance, ochráňte svoj batožinový priestor 
pred znečistením alebo pridajte tažné zariadenie a vyrazte na 
vzrušujúce rodinné dobrodružstvo. A ak potrebujete prevážať bicykle, 
lyže, snowboardy alebo ešte niečo viac, naše strešné nosiče, držiaky 
či boxy sú špeciálne navrhnuté tak, aby vám elegantne, bezpečne 
a dlhodobo slúžili.

Lepší v každom smere
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A: Celková dĺžka: 4,425M
B: Rázvor: 2,665M
C : Celková šírka: 1,835M
D: Celková výška: 1,625M

ROZMERY

TEKNA+
• Vybavenie Tekna
+ 20“ disky kolies z ľahkých zliatin
+ Kožené sedadlá s masážnou funkciou
+ Audiosystém Bose s 10 reproduktormi

TEKNA
 • Vybavenie N-Connecta
+ 19“ disky kolies z ľahkých zliatin
+ Head-Up displej
+ Predné adaptívne LED svetlomety
+ Head-up displej
+ ProPILOT s funkciou Navi-link
+ Elektricky ovládané dvere 

batožinového priestoru 
+ Presklená strecha + Strešné lyžiny

Nepochybne QASHQAI, nepopierateľne prémiový

VÝBAVY

11 FARIEB KAROSÉRIE

FARBY QASHQAI 2021

P : Perleťová – M: Metalická – S: Nemetalická

Šedá Gunmetal - M- 
KAD

Čierna - M- Z11Šedá Ceramic -P- KBY

Strieborná - M- KY0 Atramentová modrá - 
M- RBN

Bordová - M- NBQ Červená -S- Z10

Biela -S- 326

Červená Fuji Sunset- M- 
NBV

Modrá Magnetic -P- 
RCF

Biela Pearl -P- QAB

Karoséria šedá Ceramic a 
strecha čierna metalíza

Karoséria biela Pearl a 
strecha čierna metalíza

Karoséria modrá 
Magnetic a strecha 
čierna metalíza

5 DVOJTÓNOVÝCH PREVEDENÍ

Karoséria červená Fuji 
Sunset a strecha čierna 
metalíza

Karoséria čierna metalíza 
a strecha šedá Ceramic

VISIA
• LED svetlomety
• Zadné parkovacie senzory
• Automatické svetlá
• Elektrické a vyhrievané zrkadlá
• Manuálna klimatizácia

ACENTA
• Vybavenie Visia
+ 17“ disky kolies z ľahkých zliatin
+ zadná parkovacia kamera
+ 8“ displej NissanConnect
+Automatická dvojzónová klimatizácia
+ i-Key

N-CONNECTA
• Vybavenie Acenta
+ 18’’ disky kolies z ľahkých zliatin
+ 12,3“ TFT displej palubného počítača
+ 9’’ displej HD NissanConnect
+ Panoramatický kamerový parkovací 

systém s detekciou pohybujúcich sa 
objektov

+ Vyhrievané predné sedadlá
+ Vyhrievaný volant
+ Vyhrievané čelné sklo
+  Bezdrôtová nabíjačka na smartfón   
+ LED hmlové svetlá



Ponorte sa do hlbín nových zážitkov s Nissan Qashqai na:
www.nissan.sk/vozidla/nove-vozidla/novy-qashqai-2021.html

Nissan Intelligent Mobility vás posúva o krok vpred. V automobiloch, ktoré vnímate ako 

vaše predĺženie, vám umožňuje viac vidieť a cítiť, reagovať s vami a niekedy dokonca aj 

za vás. Nissan Intelligent Mobility je o lepšej budúcnosti – posúva nás do sveta, ktorý je 

bezpečnejší, udržateľnejší a vzrušujúcejší.

Vyvinuli sme maximálnu snahu na zaistenie správnosti obsahu tejto brožúry v čase jej uvedenia do tlače (február 2021). Táto brožúra 
bola vytvorená s prototypmi vozidiel vystavovaných na autosalónoch. V súlade s politikou spoločnosti týkajúcej sa neustáleho 
zlepšovania svojich výrobkov si Nissan Europe vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť špecifikácie a vozidlá opísané a zobrazené v tejto 
publikácii. Díleri spoločnosti Nissan budú informovaní o akýchkoľvek takých zmenách v najkratšom možnom čase. Ak chcete získať 
najaktuálnejšie informácie, obráťte sa na svojho miestneho predajcu Nissan. Z dôvodu obmedzení použitých tlačových procesov sa 
farby uvedené v tejto brožúre môžu mierne líšiť od skutočných farieb použitých materiálov náterov a interiérových líšt.
Všetky práva vyhradené. Reprodukcia celej tejto brožúry alebo jej časti bez písomného súhlasu spoločnosti Nissan Europe je zakázaná. 
Táto brožúra je vytlačená na papier vyrobený bez použitia chlóru – Brožúra pre MY21 Qashqai 02/2021 – Vytlačené v EÚ. Vytvoril 
DESIGNORY, Francúzsko, a vyrobil eg+ worldwide, Francúzsko– Tel.: +33 1 49 09 25 35.


