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Leta 2007 je Qashqai na trg prišel kot prvi mestni 
terenec. Ljudje po vsem svetu so se zaljubili 
v vozilo, ki je združevalo kompaktnost limuzine 
in praktičnost športnega terenca. Qashqai se 
je izkazal za pravega oblikovalca trendov, saj so 
mestni terenci hitro zasedli prvo mesto na 
lestvici priljubljenosti po vsem svetu.

Danes pa vam predstavljamo povsem novi 
Nissan Qashqai. Drznejši ter odlično opremljen 
novi Qashqai je tudi varnejši, saj ponuja številne 
varnostne tehnologije* in sisteme za pomoč 
pri vožnji* za kar najvišjo raven zaščite vseh 
in vsakogar.

Zakaj ne bi vedno in povsod potovali v slogu?

Novi QASHQAI, 
nove zgodbe

Slike in opisi so zgolj informativne narave. V nekaterih primerih so na 
fotografijah vozila, ki ne ustrezajo specifikacijam na lokalnem trgu in 
ne predstavljajo posebnega modela, različice ali ponudbe. Prikazane 
funkcije in oprema morda niso na voljo ali pa niso vključene v serijsko 
opremo oziroma so na voljo samo kot dodatna oprema.

* Funkcije so na voljo v odvisnosti od izvedenke, serijsko ali samo kot 
dodatna oprema (z doplačilom).
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* Funkcije so na voljo v odvisnosti od izvedenke, serijsko ali samo kot dodatna oprema (z doplačilom).

Qashqai prinaša novo vizijo na področju oblikovanja mestnih terencev. Z mišičasto 
zasnovo, paleto živahnih barv, vključno z dvobarvnimi kombinacijami*, inteligentnimi 
LED-lučmi*, aluminijastimi strešnimi nosilci, ki se elegantno zlijejo z obliko vozila* in 
opaznimi 51-centimetrskimi litimi platišči* bo znova obračal poglede.

Povsem nova oblika izražanja

A B C D E

LED sprednji 
žarometi*

LED zadnji 
žarometi*

Vgraviran 
napis 

Qashqai*

Streha v drugi 
barvi*

51 cm (20") 
ALU platišča*
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Brezžični polnilnik za pametni 
telefon (15W)*

Izboljšana ergonomija volana

* Funkcije so na voljo v odvisnosti od izvedenke, serijsko ali samo kot dodatna oprema (z doplačilom).

Vse v notranjosti novega Qashqaija odraža naprednost. Modernost. 
Izboljšave. Vozilo se ponaša s sodobnim videzom in vrhunskimi materiali. 
Ergonomsko oblikovan volan, obvolanske ročice in konzola zagotavljajo 
popolno udobje med vožnjo, še preglednejši zaslon in brezhibno vgrajene 
tehnologije pa poskrbijo, da ste zbrani, pozorni in pripravljeni za vožnjo.

Študija izpopolnjevanja



* Funkcija je na voljo v odvisnosti od izvedenke, serijsko ali 
samo kot dodatna oprema (z doplačilom).

Osnovni prikaz

PRIKAZ DIGITALNEGA ZASLONA Z MERILNIKI

Sistemi za pomoč pri vožnji

Navigacija

Zaljubite se v izjemno pregleden 27-centimetrski projekcijski zaslon na vetrobranskem steklu, 31-centimetrski povsem 
digitalen zaslon z merilniki, in 23-centimetrski visokoločljivi zaslon sistema NissanConnect* z naprednimi povezljivimi 
storitvami. Trije veliki zasloni so povsem sinhronizirani za varnejšo, preglednejšo in optimizirano vozno izkušnjo ...

27-CENTIMETRSKI PROJEKCIJSKI ZASLON ZA VETROBRANSKO STEKLO*. Ker vam za preverjanje kritičnih informacij 
ni treba odvrniti pogleda s ceste, ta veliki projekcijski prikazovalnik podatkov, ki ne povzroča optičnih popačenj, 
prispeva k varnejši in udobnejši vožnji.

31-CENTIMETRSKI POVSEM DIGITALNI ZASLON Z MERILNIKI* Zaslon visoke ločljivosti s številnimi možnostmi 
konfiguracije glede na voznikovo razpoloženje ali potrebe; izboljšana varnost z vsemi informacijami na enem 
mestu. Preklapljate lahko med tradicionalnim prikazom okroglih merilnikov ali izboljšanim prikazom z večjim 
osrednjim prikazovalnikom.

Funkcionalnost še nikoli ni bila bolj zapeljiva
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* Funkcija je na voljo v odvisnosti od izvedenke, serijsko ali samo kot dodatna oprema 
(z doplačilom).

Izbira načina masaže

OSREDNJA VARNOSTNA BLAZINA

Sprostite se v ergonomsko oblikovanih sedežih z optimizirano 
ledveno oporo. Uživajte v vrhunskih materialih, kakovostnih 
dodelavah in masažnih sedežih* za voznika in sovoznika. Na voljo 
pa je tudi nova osrednja varnostna blazina, da boste v vozilu še 
varnejši. Novi Qashqai ni le izboljšava. Je razodetje.

V svojem osebnem prostoru se še 
nikoli niste počutili bolj domače

Sedeži v usnju*
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* Funkcija je na voljo v odvisnosti od izvedenke, serijsko ali samo kot dodatna oprema 
(z doplačilom).

+ 20 MM PROSTORA ZA NOGE

GLEDE NA PREJŠNJO GENERACIJO
+ 28 MM ŠIRINE V VIŠINI RAMEN

Novi Qashqai združuje prostorno notranjost s kompaktno, 
mestu prijazno zunanjostjo za lažje manevriranje. Prostoren potniški 
prostor, ki je med največjimi v razredu, preprost dostop, zadnja 
vrata s kotom odpiranja 85° za lažjo namestitev otroškega sedeža 
in premišljenimi detajli, kot sta dva USB-priključka* za potnike 
zadaj... Vaši potniki bodo uživali v resničnem udobju. Dodajte temu 
še prostoren prtljažnik in niti za trenutek ne boste podvomili, 
da bodo vaša družina in prijatelji deležni vožnje v kar najudobnejšem 
in izjemno prostornem vozilu.

Prostor za vse. In še več.

GLEDE NA PREJŠNJO GENERACIJO
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* Funkcija je na voljo v odvisnosti od izvedenke, serijsko ali samo kot dodatna oprema 
(z doplačilom).

Vrata prtljažnika s funkcijo prostoročnega odpiranja

504L 
PROSTORNINA PRTLJAŽNIKA

1593L 
Z ZLOŽENIMI SEDEŽI

Do 1593 l prostora pomeni, da lahko v novi Qashqai spravite 
vse, kar potrebujete. Dva predelna sistema prtljažnika 
(oba se na eni strani preprosto in v celoti očistita) ponujata 
16 možnih razdelitev prtljažnika za največjo prilagodljivost 
ne glede na vašo prtljago. S pametnimi funkcijami, kot 
so Nissanova električna dvižna prtljažna vrata s funkcijo 
prostoročnega odpiranja* in zadnja vrata, ki se široko odprejo, 
ne boste imeli težav pri pakiranju in raztovarjanju ter 
boste lahko kar najbolje izkoristili svoj dragoceni čas za 
raznovrstne dejavnosti.

Prostor za prtljago, ki navdušuje
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Ne smete se zanašati samo na funkcije, ki so v pomoč vozniku. Nekatere funkcije morda ne 
bodo delovale v vseh pogojih in okoliščinah. Veljajo hitrostne in druge omejitve. Za splošne 
pogoje v zvezi z Nissanovimi tehnologijami se obrnite na pooblaščenega koncesionarja 
Nissan ali informacije preverite na spletnem naslovu www.nissan.si

INTELIGENTNI TEMPOMAT ohranja razdaljo med vašim 
vozilom in drugimi. Meri razdaljo do spredaj vozečega 
vozila, ob tem pa nadzoruje pospeševanje in zaviranje, 
da samodejno ohranja primerno varnostno razdaljo 
znotraj nastavljene hitrosti.

INTELIGENTNI SISTEM ZA OPOZARJANJE NA 
NEVARNOST ČELNEGA TRKA nadzoruje do dve vozili 
pred vami. Ko sistem zazna nenadno zaviranje spredaj 
vozečega vozila, vas zvočno in vizualno opozori, da 
morate upočasniti.

SISTEM ZA SAMODEJNO ZAVIRANJE PRI VZVRATNI 
VOŽNJI vam bo v pomoč, da boste vzvratno zapeljali 
povsem samozavestno. Če sistem zazna mirujoč 
predmet za vašim vozilom lahko samodejno zavira, 
da se izognete trku.

SISTEM ZA OHRANJANJE VOZILA ZNOTRAJ VOZNEGA 
PASU Celoten nabor tehnologij za preprečevanje 
nenamerne skrenitve z voznega pasu. Vozilo ohranjajo 
znotraj voznega pasu s krmiljenjem ali zaviranjem 
v izrednih razmerah.

INTELIGENTNO ZAVIRANJE V SILI S PREDVIDEVANJEM 
Sistem nadzira okolico pred avtomobilom za prisotnost 
vozil in pešcev, da tako prepreči ali ublaži trk.

Vsa nova vozila Qashqai so opremljena z naprednimi varnostnimi 
tehnologijami za nadzor ceste, da boste vi, vaši sopotniki in drugi 
udeleženci v prometu varni, vožnja pa čim mirnejša.

Varnost v središču
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* Funkcija je na voljo v odvisnosti od izvedenke, serijsko ali samo kot dodatna oprema 
(z doplačilom).

Novi Qashqai je prvi avtomobil iz Nisanove palete vozil s tehnologijo 
prilagodljivega dolgega snopa žarometov*. Dolge luči so razdeljene 
na 12 posameznih segmentov in tisti, ki bi lahko zaslepili nasproti 
vozeče voznike, se samodejno izkapljajo. Sami si tako zagotovite 
najboljšo vidljivost, tistim okoli vas pa kar najvišjo raven varnosti.

Popolna osvetlitev za varno vožnjo
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* Funkcija je na voljo v odvisnosti od izvedenke, serijsko ali samo kot dodatna oprema (z doplačilom).

Če sovražite parkiranje, boste vzljubili novo vozilo Nissan Qashqai. Nov digitalni 
sistem za nadzor okolice vozila* z visokoločljivim prikazom zagotavlja 360-stopinjski 
pogled na vaše vozilo z izbirnim osredotočanjem na pogled spredaj in zadaj ter 
pogled robnika, kar omogoči samozavestno in nadzorovano parkiranje. Dodajte še 
štiri visokoločljive kamere za jasnejši pogled na okolico pri nizki hitrosti in na 
parkirišču, da se boste počutili še bolj varni.

Ozek prostor? Brez težave.

ZADNJA KAMERA 
Prikazuje območje 

za vozilom. 

DESNA KAMERA 
Pritisnite stikalo, 
da vidite robnik.

360-STOPINJSKI POGLED 
Pridobite 360-stopinjski 

pogled s ptičje 
perspektive med 
manevriranjem.

PREDNJA KAMERA 
Pridobite kombiniran 

pogled s prednjega dela 
in s ptičje perspektive za 

popolno parkiranje.
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* ProPILOT je na voljo pri omejenem izboru vozil in samo v kombinaciji 
z avtomatskim menjalnikom.
ProPILOT je napredna tehnologija za pomoč pri vožnji, ki kljub vsemu 
ne more preprečiti trčenja. Sistem ProPILOT je namenjen nadzoru 
vozila ob “spremljanju dogajanja na cesti/ohranjanju rok na volanu” 
samo med vožnjo po avtocesti (cesta z ogradami). 
NaviLink podpira sistem za prepoznavanje prometnih znakov, ki pa 
morda ne bo zaznal in prebral vseh prometnih znakov v vseh 
razmerah. Voznik mora spremljati vse prometne znake in upoštevati 
cestnoprometne predpise. 
Voznik mora vedno ostati pozoren in voziti varno ter stalno ohranjati 
nadzor nad vozilom. Za več informacij glejte navodila za uporabo.

Povsem novi Nissan Qashqai vključuje najnovejšo 
različico sistema ProPILOT, ki zagotavlja udobno 
in sproščeno vožnjo po glavnih cestah. Z novo 
programsko opremo bo vožnja bolj gladka, vozilo 
varno znotraj voznega pasu, poleg tega pa boste 
tudi brez težav ohranjali razdaljo od spredaj 
vozečega vozila ne glede na naklon. Funkcija 
NAVI-Link se poveže s Qashqaijevim navigacijskim 
sistemom TOMTOM za predvidevanje sprememb 
omejitev hitrosti, ovinkov, uvozov in izvozov ter še 
mnogo več, pri čemer hitrost prilagaja gladko 
in nežno, da ohranite nadzor nad vozilom. Sistem 
lahko celo sproži zaustavitev v sili ter zažene 
in ustavi vozilo v prometu, da se boste vi in 
vaši sopotniki počutili varno in udobno tudi 
v zahtevnih voznih razmerah.

ProPILOT* z NAVI-Link
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IZBOLJŠANO VZMETENJE

Nekatere funkcije so na voljo samo pri določenih izvedenkah.

*Večvodilno (Milti-Link) vzmetenje ni na voljo pri vseh različicah.

Strukturna optimizacija in optimizacija motorja sta bili ključni del razvoja novega 
Qashqaija za zagotavljanje odlične vozne zmogljivosti in prihranka goriva. Nova 
platforma zagotavlja še več okretnosti in udobja. Bolj toga struktura izboljšuje 
dinamično zmogljivost in varnost, obširna uporaba aluminijastih karoserijskih 
delov pa zmanjšuje težo za manjšo porabo goriva.

Pametnejši v notranjosti

ALUMINIJASTE PLOŠČE VRAT IN 
POKROV MOTORJA
Lažje aluminijaste plošče v vratih in 
pokrovu motorja prispevajo k zmanjšanju 
teže in posledično izpustov CO2.

Poleg izboljšanega standardnega 
vzmetenja je novi Qashqai na voljo 
z večvodilnim* (Multi-Link) vzmetenjem 
za še več udobja ter bolj športno in 
okretnejšo vožnjo.
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Brezkompromisna učinkovitost

* Samo pri izvedenkah z avtomatskim menjalnikom.

Novi blagi hibridni motor HR13 izboljšuje porabo goriva in 
zmanjšuje izpuste CO2, ne da bi se pri tem morali odpovedati 
zabavi. Blagi hibridni sistem vključuje litijevo baterijo, v kateri  
se shranjuje energija, zbrana med zaviranjem. Ta shranjena 
energija napaja električno opremo vozilo, zaradi česar se motor  
pri zaustavitvi ali nizki hitrosti (pod 18 km/h)* lahko ugasne,  
kar skrajša čas njegovega delovanja.

ROČNI 2WD 
BLAGI HIBRID

AVTOMATSKI XTRONIC 
2WD/4WD

BLAGI HIBRID

Prostornina 1,3L z 12V blagim hibridom 1,3L z 12V blagim hibridom

Moč v kW pri št. vrtljajev 130 pri 5500 / 116 pri 5500 116 pri 5500

Navor Nm pri št. vrtljajev 240 pri 1650-4000 /
260 pri 1800-4000

 260 pri 1800-4000 /
270 pri 1800-3750

Vrsta goriva Bencin Bencin

Menjalnik 6-stopenjski ročni Avtomatski

Emisijski standard Euro6dfull Euro6dfull

Tehnologija e-POWER, ki bo na voljo od leta 2022 pri izbranih modelih*, 
temelji na uporabi električnega motorja za pogon koles, kar zagotavlja 
takojšnje pospeševanje in tiho vožnjo električnega vozila – brez omejitev 
dosega ali skrbi glede polnjenja. Za razliko od tradicionalnih hibridnih 
sistemov bencinski motor deluje kot generator za polnjenje litij-ionske 
baterije, ta pa poganja električni motor.



Skenirajte kodo za 
prenos aplikacije 
NissanConnect 
Services in jo 
povežite z vašim 
novin Nissanom.

Povezava z vašim svetom brez prekinitev * 23-centimetrski visokoločljivi zaslon na dotik je na voljo od opreme 
N-Connecta dalje.

** Mobilni telefon, s katerim boste uporabljali aplikacijo NissanConnect 
Services, povežite, samo ko je vozilo varno parkirano. Sistem vedno 
uporabljajte skladno z veljavnimi cestnoprometnimi predpisi. Vozniki 
naj sistem uporabljajo le, ko je to varno. Uporabniki se morajo zavedati, 
da lahko tehnologija za prostoročno telefoniranje odvrne pozornost 
s ceste, kar lahko vpliva na nadzor nad vozilom.

Novi 23-centimetrski visokoločljivi zaslon na dotik* v vozilu Nissan 
Qashqai je vaš portal za NissanConnect: z intuitivno navigacijo, 
napredno tehnologijo in še veliko več. Naša aplikacija za pametne 
telefone nudi vse več storitev, vključno s pošiljanjem načrtov 
potovanja v vaš novi Nissan Qashqai.

Ali ste v težavah? Uporabite 
pomoč v primeru okvare, 
da pokličete službo za 
pomoč na cesti, v poročilu 
o stanju vozila pa pridobite 
informacije o stanju 
svojega avtomobila.

Varnost in stanje 
vozila Z navigacijo Door-to-Door 

se pripeljite na cilj, tako 
da načrt pot pošljete 
neposredno iz pametnega 
telefona v navigacijski 
sistem. V aplikaciji 
NissanConnect Services 
preverite zgodovino 
in analizo vožnje ter 
prevoženo razdaljo, število 
opravljenih poti in še več.

Navigacija in vožnja

Povežite svojo napravo 
Android ali iOS za 
brezhibno povezljivost z 
glasovnim upravljanjem**. 
Dostopajte do svoje 
najljubše glasbe, sporočil 
in drugih aplikacij za 
obveščanje in razvedrilo 
med vožnjo.

Povezljivost

V aplikaciji NissanConnect 
Services dostopajte 
do oddaljenih storitev, 
vključno z daljinskim 
zaklepanjem in 
odklepanjem vrat, 
daljinskim upravljanjem 
hupe in luči ter funkcijo 
iskanja vozila My Car 
Finder. Če pa boste kdaj 
potrebovali pomoč, je 
Nissanova pomoč na cesti 
le en klik stran.

Priročnost in udobje
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* Amazon, Alexa in sorodni logotipi so blagovne znamke družbe Amazon.com, Inc ali njenih partnerskih podjetij.

Če vozilo ni v območju dobrega sprejema signala, se lahko funkcija odziva počasneje. Za optimalno uporabo je pomembno, da je vaše vozilo v območju dobre pokritosti  
s signalom.

Mobilni telefon, s katerim boste uporabljali aplikacijo NissanConnect Services, povežite, samo ko je vozilo varno parkirano. Sistem vedno uporabljajte skladno z veljavnimi 
cestnoprometnimi predpisi. Vozniki naj sistem uporabljajo le, ko je to varno. Uporabniki se morajo zavedati, da lahko tehnologija za prostoročno telefoniranje odvrne 
pozornost s ceste, kar lahko vpliva na nadzor nad vozilom.

Ko ste v vozilu, povežite telefon in začnite uporabljati svoje priljubljene aplikacije prek sistema Apple CarPlay®  
ali Android Auto. Kjer koli že ste, boste z aplikacijo NissanConnect Services vedno obveščeni o stanju  
svojega avtomobila. 

Inteligentno. Intuitivno. Obveščeno.

(1) Aplikaciji Apple CarPlay® in Android Auto sta na voljo brezplačno, odvisno od modela in/ali različice. Za več informacij se obrnite na pooblaščenega koncesionarja Nissan ali 
stopite v stik z nami na www.nissan.si.
(2) Brezplačne storitve (Nissan Pomočnik Google, Zgodovina in analiza vožnje, Pomoč in podpora Nissan, Pomoč v primeru okvare) so brezplačno na voljo za obdobje sedmih let, 
odvisno od modela in/ali različice. Za več informacij se obrnite na pooblaščenega koncesionarja Nissan ali stopite v stik z nami na www.nissan.si.
(3) Zemljevidi in prometne informacije v živo, storitve daljinskega upravljanja in pametna opozorila so brezplačno na voljo za obdobje treh let, nato pa za doplačilo 0,99 €/mesec 
(pametna opozorila), 1,99 €/mesec (storitve daljinskega upravljanja) ali 2,99 €/mesec (zemljevidi in prometne informacije v živo), odvisno od modela in/ali različice. Za več 
informacij se obrnite na pooblaščenega koncesionarja Nissan ali stopite v stik z nami na www.nissan.si.
(4) Brezžični internet v vozilu je plačljiva storitev, ki je na voljo ob sklenitvi naročniškega razmerja in morda ni na voljo v vaši regiji. Za več informacij se obrnite na pooblaščenega 
koncesionarja Nissan ali stopite v stik z nami na www.nissan.si.
Za uporabo storitev NissanConnect potrebujete uporabniški račun NissanConnect, v sistem NissanConnect pa se morate registrirati in prijaviti z uporabniškim imenom in geslom. 
Za uporabo brezplačne aplikacije NissanConnect potrebujete pametni telefon z združljivim operacijskim sistemom iOS ali Android in kartico SIM ter možnost prenosa podatkov  
v okviru obstoječe ali ločene pogodbe, ki ste jo sklenili s ponudnikom mobilnih storitev. Vse storitve so odvisne od pokritosti območja z mobilnim signalom in morda niso na voljo  
v vaši regiji. Za uporabo interneta NissanConnect v vozilu je to že opremljeno z brezžično spletno povezavo. Podatkovni paketi so na voljo prek izbranih zunanjih mobilnih 
operaterjev v skladu z njihovimi pogoji poslovanja (odvisno od razpoložljivosti v vaši državi).
Za več informacij obiščite www.nissan.si in najbližjega pooblaščenega koncesionarja Nissan.

ZDRUŽLJIVOST S STORITVIJO GOOGLE 
POMOČNIK IN ALEXA*

Uporabite povezljive zmožnosti vašega vozila za 
nadzor na daljavo preko glasovnega upravljanja 

iz udobja vašega doma.
Brezplačna storitev (2)

BREZŽIČNI INTERNET V VOZILU*
Uporabite svoje vozilo kot dostopno  

točko WiFi, da se povežete z internetom  
v vozilu. Poskusite!

Plačljiva storitev (4)

NISSAN CONNECT SERVICES
Uporabite aplikacijo NissanConnect Services za 

dostop do storitev daljinskega upravljanja, 
pametnih opozoril in še več.

Storitev je brezplačna 3 leta (3)

BREZŽIČEN APPLE CARPLAY®  
IN ANDROID AUTO

Povežite svoj pametni telefon za dostop do 
glasbe, besedilnih sporočil in drugih najljubših 

aplikacij med vožnjo.
Brezplačna storitev (1)

Za optimalno uporabo priporočamo uporabo originalnega 
kabla proizvajalca.
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ZUNANJI VIDEZ PAKET ELEGANCE V KROMU
A: Prednja okrasna letev – KE6106U0CR
B: Stranska okrasna letev– KE7606U0CR
C: Zadnja okrasna letev - KE7916U0CR

KOMPLET ZA VLEKO
D: Snemljiva ležeča vlečna kljuka - KE5006U510

Največja vlečna zmogljivost 1800 kg
E: El. inštalacija vlečne kljuke 13 PIN - KE5056U012

El. inštalacija vlečne kljuke 7 PIN - KE5056U002

PAKET ZAŠČITNE OPREME

F: Luksuzne preproge - KE7456UN0A
G: Dvostranska podloga za prtljažnik – KE9656U0S0

PAKET EXPLORER
H: Strešni nosilec s sistemom Easyfix – KE7306U510

Prečna nosilca s sistemom Easyfix – KE7326U510*
I: Nosilec za kolesa - KB73880010

Strešni kovček – s sistemom za hitro pritrjevanje
Majhen - KE734380BK
Srednji - KE734480BK
Velik - KE734630BK

Nosilec smuči – 2 do 6 parov
2 para - KS73850001
4 pari - KS73850002
6 parov - KE73899996

KOMPLET ZA PRTLJAŽNIK
J: Nosilec v vozilu – KE9646U510
K: Zaščita prtljažnega praga – KE9676U000

* Samo za vozila z vzdolžnimi strešnimi nosilci.

Funkcije so na voljo v odvisnosti od izvedenke, serijsko ali samo kot 
dodatna oprema(z doplačilom). A: PREDNJA 

OKRASNA LETEV

B: STRANSKA 
OKRASNA LETEV

C: ZADNJA 
OKRASNA LETEV

Z Nissanovo dodatno opremo lahko prilagodite in 
izpopolnite novega Qashqaija ter poskrbite, da 
bo še udobnejši in zmogljivejši. Svoj novi Qashqai 
prilagodite po meri s paketom kromiranih zunanjih 
dodatkov, zaščitite prtljažnik pred umazanijo, blatom 
in vodo ali dodajte vlečno kljuko in se odpeljite 
na razburljivo družinsko pustolovščino. In če želite 
s seboj vzeti kolesa, smuči, deske za sneg ali 
preprosto dodatno prtljago, so naši strešni nosilci, 
strešni kovčki in drugi nosilci premišljeno zasnovani 
za varno in trajno uporabo.

Naj bo vsaka vožnja prijetnejša, 
pametnejša in preprostejša

Naj bo še boljše v vseh 
pogledih
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A

B

C

D

A:  Skupna dolžina: 4,425M

B:  Medosna razdalja: 2,665M

C:  Skupna širina: 1,835M

D: Skupna višina: 1,625M

NOTRANJOST

DIMENZIJE

PLATIŠČA

TEKNA - TEKNA + 
48 cm (19") alu 

platišča

N-CONNECTA 
46 cm (18") alu 

platišča

ACENTA 
43 cm (17") alu 

platišča

VISIA
43 cm (17") jeklena 

platišča

OPCIJA TEKNA+ 
51 cm (20") alu 

platišča

VISIA - ACENTA
Tkanina D

N-CONNECTA
Tkanina C

TEKNA
Kombinacija eko usnja in 

tkanine v temni barvi

OPCIJA TEKNA
Kombinacija eko usnja in 
tkanine v svetlo sivi barvi

TEKNA+
Usnje

BARVNA PALETA

11 BARV VOZILA B: Biserna - K: Kovinska - N: Navadna

Siva - K KADČrna - K Z11Ceramic siva -B KBY

Srebrna - K KY0 Ink modra - K RBN Burgundy rdeča - K NBQ Rdeča navadna -N Z10

Bela navadna -N 326

Fuji Sunset rdeča - K NBV

Magnetic modra -B RCFPerla bela -B QAB

Ceramic siva 
& črna streha

Perla bela 
& črna streha

Magnetic modra 
& črna streha

5 DVOBARVNIH KOMBINACIJ

Fuji Sunset rdeča 
& črna streha

Črna 
& siva streha

TEKNA+
• Oprema Tekna
+ Napredni inteligentni ključ s funkcijo 

spomina profila voznika
+ Masažni sedeži v usnju
+ 10 zvočnikov Bose
+ nagibna zunanja ogledala pri 

vzvratni vožnji

TEKNA
• Oprema N-Connecta
+ 48 cm (19") alu platišča
+ Projekcijski zaslon (HUD)
+ Inteligentni LED žarometi
+ ProPILOT s funkcijo Navi-Link
+ Prostoročno odpiranje prtljažnika
+ Steklena panoramska streha 

s strešnimi nosilci

VISIA
• LED-žarometi
• Zadnji parkirni senzorji
• Samodejni vklop luči
• Ogrevani el. zunanji ogledali
• Ročna klimatska naprava

ACENTA
• Oprema Visia
+ 43 cm (17") alu platišča
+ Kamera za vzvratno vožnjo
+ 20 cm (8") zaslon sistema 

NissanConnect
+ 2-conska klimatska naprava
+ Inteligentni ključ

N-CONNECTA
• Oprema Acenta 
+ 46 cm (18") alu platišča
+ 31 cm (12,3") povsem digitalna 

instrumentna plošča
+ 23 cm (9") visokoločljivi zaslon 

sistema NissanConnect
+ 360⁰ AVM (4 kamere za pogled okoli 

vozila s sistemom zaznavanja gibanja)
+ Brezžično polnjenje pametnega telefona

OPREMA
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Vedno je na prvem mestu – v laboratoriju, oblikovalskem studiu, 
proizvodnem obratu, pooblaščenih prodajalnah in v našem 
odnosu do vas. Trudimo se in poskušamo vedno znova. Vse, kar 
počnemo, smo izpopolnili na podlagi izkušenj.
To je Nissanova kakovost.

Se osredotočamo 
na kakovost

PRI NISSANU

Celovit postopek
Za kakovost skrbimo od vsega začetka, saj se nadvse skrbno posvetimo 
načrtovanju vsakega vozila. Tako z inovativnim dizajnom, inteligentno 
tehnologijo in premišljenimi podrobnostmi skrbimo za še več udobja in 
boljšo vzdržljivost, pri čemer ste naš navdih prav vi.

Varnost
S pametnimi sistemi za pomoč pri vožnji vas nenehno varujemo in vam 
pomagamo preprečiti nezgode, vi pa lahko iz dneva v dan uživate v 
drznejši in samozavestnejši vožnji. Naš sistem za nadzor okolice vozila 
uporablja 4 kamere, s katerimi si lahko vozilo in območje v njegovi 
neposredni bližini virtualno ogledate s ptičje perspektive.

Izjemna zanesljivost
S svojimi vozili premikamo meje in zagotavljamo vsakodnevno zmogljivost 
in zanesljivost. Med preizkusi pred pričetkom proizvodnje prevozimo na 
milijone kilometrov, nekaj tisočkrat na dan odpremo in zapremo vrata 
ter pokrov motornega prostora, za preverjanje odpornosti stekel pa 
uporabimo pravi vulkanski prah z Japonske.
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NISSAN QASHQAI IMA:

GARANCIJO ZA 3 LETA ALI 100.000 KM 
Garancija za novo vozilo 
(karkoli se zgodi prej)

Pogodbe o servisnih storitvah
Z Nissanovo servisno pogodbo privoščite svojemu vozilu Nissan Qashqai skrb, ki si 
jo zasluži, obenem pa na dolgi rok prihranite denar. Servisna pogodba Nissan krije 
vse načrtovane posege, ki jih priporoča Nissan in ki so določeni v Nissanovi uradni 
servisni knjigi. S sklenitvijo servisne pogodbe boste lahko od vsega začetka vedeli, 
koliko bo stalo vzdrževanje, in zaščiteni boste pred dvigom cen. Če sklenete polno 
servisno pogodbo, pa vam poleg načrtovanih posegov pripada tudi menjava obrabnih 
delov, kot so metlice brisalcev stekel, zavorne ploščice ali obese. Izberite trajanje, ki 
bo pokrilo vaše potrebe in izkoristite originalne nadomestne dele Nissan, ki jih vgradijo 
naši usposobljeni serviserji. Dobro vzdrževano vozilo bo tudi ohranilo vrednost ob 
morebitni prodaji. Če svoje vozilo Nissan prodate pred iztekom pogodbenega kritja, 
se servisna pogodba prenese na novega lastnika. Zato nič ne čakajte in sklenite 
Nissanovo servisno pogodbo, da boste povsem mirni!

Podaljšano jamstvo
Nissanovo podaljšano jamstvo vam daje možnost, da tovarniško garancijo, ki velja 
3 leta oziroma do prevoženih 100.000 km, podaljšate za daljše obdobje ali večje število 
prevoženih kilometrov. Izberite pogodbo, ki je najprimernejša za vašo uporabo vozila. 
V primeru popravila se uporabljajo samo originalni Nissanovi nadomestni deli, ki jih 
vgradijo usposobljeni Nissanovi mehaniki.

ZARADI VAS SE NISSAN POKAŽE V 
NAJBOLJŠI LUČI.

Razvnemate našo domišljijo. Spodbujate 
našo iznajdljivost. Navdihujete nas, da 
spreminjamo pravila in ustvarjamo novosti. 
Pri Nissanu inovacije niso le dodatki in 
izboljšave, ampak predvsem premikanje 
meja in preoblikovanje celotne vozne 
izkušnje. Razvijamo nepričakovane rešitve, 
da potešimo vaše najbolj divje in tudi 
praktične želje. Pri Nissanu z oblikovanjem 
novih avtomobilov, dodatne opreme in 
storitev orjemo ledino, praktične stvari 
naredimo vznemirljive, vznemirljive pa 
praktične in vam tako dan za dnem 
ponujamo popolnejše doživetje vožnje.
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Z Nissanovo inteligentno mobilnostjo boste korak pred drugimi. To so avtomobili, ki jih 

občutite kot del sebe, ki vam pomagajo videti in občutiti več, se odzivajo skupaj z vami 

in včasih celo namesto vas. Nissanova inteligentna mobilnost je usmerjena v boljšo 

prihodnost in nas vodi v svet, ki je varnejši, bolj trajnosten in vznemirljiv.

Prepustite se novemu Nissan Qashqaiju: www.nissan-europe.com/Qashqai
Spremljajte Nissan Qashqai na Facebook, Twitter and Youtube.
Prizadevamo si, da bi bila vsebina publikacije v času tiskanja točna (JUNIJ 2021). V katalogu so prototipna vozila, ki jih predstavljamo na 
avtomobilskih salonih. Nissan Europe si v skladu s politiko nenehnega izpopolnjevanja proizvodov pridržuje pravico, da kadar koli 
spremeni specifikacije in vozila, predstavljena v tem katalogu. O teh spremembah bomo pooblaščene koncesionarje Nissan obvestili v 
najkrajšem možnem času. Za najnovejše informacije se obrnite na najbližjega pooblaščenega koncesionarja Nissan. Zaradi tehničnih 
omejitev pri tiskanju lahko barve v tem katalogu rahlo odstopajo od resničnih barv karoserije ali materialov notranjih oblog. Vse pravice 
so pridržane. Razmnoževanje tega kataloga v celoti ali delno brez predhodnega pisnega soglasja podjetja Nissan Europe ni dovoljeno. 
Ta katalog je tiskan na papirju brez klora – QASHQAI ML 21, katalog 6/2021 – tiskano v EU. Zasnova DESIGNORY, Francija, in izdelava eg+ 
Worldwide, Francija – Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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https://www.nissan.si/vozila/nova-vozila/novi-nissan-qashqai.html
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