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ZADNÝ ŠTÝLOVÝ PANEL

PRIPRAVENÝ NA CESTU
Život nepozná prestávku. Stále v pohybe, stále 

dokonalejší: posúvame hranice, aby sme dosiahli nové 
výšky. Nissan Qashqai N-Motion ponúka jedinečnú 

kombináciu impozantného vzhľadu, bezpečnosti 
a inteligencie, ktorú dopĺňa vášňou pre výkon.
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NOVÝ NISSANCONNECT

ŠPECIÁLNE 
VELÚROVÉ ROHOŽE 

S ORANŽOVÝM 
PREŠÍVANÍM

... A POHODLNÉ 
PRIPOJENIE
Úplne nový informačný a zábavný systém vozidla Qashqai 
prichádza s novými vzrušujúcimi funkciami, ako sú 3D mapy, 
integrácia chytrého telefónu, hlasové ovládanie a 7“ 
multidotykový displej, ktorý si môžete upraviť podľa svojich 
predstáv. Nový systém NissanConnect tiež umožňuje ovládať váš 
smartfón známym spôsobom pomocou aplikácií Apple CarPlay®

a Android Auto®.

Vďaka novým sedadlám, exkluzívnemu čalúneniu a dokonalému 
pohodliu ponúka Nissan Qashqai N-Motion ideálne prostredie na 
odpočinok, i keď sa vydávate na cestu.
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Život prichádza s náhlymi prekvapeniami. Keď sa však niečo 
stane, je technológia riadenia Nissan Intelligent Mobility 
pripravená zasiahnuť a postarať sa o vaše bezpečie.

PRIPRAVENÝ NA ČOKOĽVEK

STRIEBORNÝ KRYT VONKAJŠÍCH SPÄTNÝCH ZRKADIEL

INTELIGENTNÉ NÚDZOVÉ 
BRZDENIE 

S ROZPOZNÁVANÍM CHODCOV

LED SVETLOMETY 
S FUNKCIOU 

ADAPTÍVNEHO SVIETENIA

INTELIGENTNÝ PANO-
RAMATICKÝ KAMEROVÝ 

PARKOVACÍ SYSTÉM
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19“ DISKY KOLIES Z ĽAHKÝCH ZLIATIN

Exteriér nového modelu NISSAN QASHQAI 
N-Motion je navrhnutý tak, aby vynikal. Vďaka 
exkluzívnym krytom vonkajších spätných zrkadiel, 
diskom kolies z ľahkých zliatin, zadnému 
štýlovému panelu a možnosti výberu z 8 
elegantných žiarivých farieb je provokatívny, 
štýlový… a vždy pripravený vydať sa na cestu.

OČAKÁVAJTE  
VIAC UŽITE SI VIAC
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Sledujte Nissan QASHQAI na: 

Vyvinuli sme maximálne úsilie na zaistenie správnosti obsahu tejto publikácie v čase jej uvedenia do tlače (JÚN 2019). V tejto brožúre 
sú použité obrázky prototypových vozidiel vystavovaných na autosalónoch. V  súlade so zásadami neustáleho zlepšovania 
výrobkov si spoločnosť 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. Aktuálne 
informácie si môžete kedykoľvek vyžiadať u  miestneho dílera vozidiel Nissan. Vzhľadom na obmedzenia použitého tlačového 
procesu sa môžu farby zobrazené v  tejto brožúre mierne líšiť od skutočných farieb použitých lakov a  materiálov interiérového 
čalúnenia. Všetky práva vyhradené. Reprodukcia celej brožúry alebo akejkoľvek jej časti je bez písomného súhlasu spoločnosti 
Nissan Europe zakázaná.

Táto brožúra je vytlačená na papier vyrobený bez použitia chlóru – brožúra MR 18 QASHQAI 6/2019 – Vytlačené v EÚ. Grafická 
úprava: DESIGNORY, Francúzsko, výroba: eg+ worldwide, Francúzsko – tel.: +33 1 49 09 25 35.

Inteligentná mobilita nás inšpiruje vo všetkom, čo robíme. V Nissane vďaka 
novým technológiám premieňame vozidlá na viac než iba dopravné prostriedky. 
Pokiaľ pôjdeme spolu, bude jazda istejšia, prepojenejšia a bude v nej viac 
vzrušenia. Či už ide o vozidlá, ktoré vám pomôžu s riadením, alebo o diaľnice, na 
ktorých si za jazdy dobijete batérie elektromobilu, bavíme sa o veľmi blízkej 
budúcnosti. O budúcnosti, ktorá sa začína rysovať vo vozidlách Nissan, ktoré 
môžete riadiť už dnes. 

Navštívte naše stránky: https://www.nissan.sk/vozidla/nove-vozidla/qashqai.html 

Pečiatka dílera: 
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