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Edinstvena elektrificirana 
izkušnja, ki ne zahteva 
priklapljanja v električno 
omrežje. Nissan QASHQAI 
s tehnologijo e-POWER
Leta 2007 je Qashqai na trg prišel kot prvi 
mestni terenec. Ljudje po vsem svetu so se 
zaljubili v vozilo, ki je združevalo kompaktnost 
dvoprostorske limuzine in praktičnost športnega 
terenca. Spoznajte Novi Nissan Qashqai. 
Pametnejši, varnejši, drznejši in zdaj z dvema 
vznemirljivima pogonskima sklopoma.

TEHNOLOGIJA e-POWER
Qashqai vam s tehnologijo e-POWER ponuja 
edinstveno izkušnjo elektrificirane vožnje, 
ki ne zahteva polnjenja iz električnega omrežja. 
V mestu ponuja tišjo, odzivnejšo in učinkovitejšo 
vožnjo kot običajni hibridi.

TEHNOLOGIJA BLAGEGA HIBRIDA
Qashqai s tem naprednim bencinskim motorjem 
zmanjšuje izpuste CO2, ne da bi se zmanjšali 
užitki v vožnji. Ta pogonski sklop, ki ga dopolnjuje 
odziven električni motor, na voljo v načinih 
dvokolesnega in štirikolesnega pogona, uporablja 
litij-ionsko baterijo, ki se polni med vožnjo in 
energijo pridobiva tudi med zaviranjem oziroma 
upočasnjevanjem.

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.
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Nov izraz
Qashqai prinaša novo vizijo na področju oblikovanja 
mestnih terencev z mišičasto zasnovo, paleto živahnih 
barv, prednjo rešetko V-Motion, močnimi LED-žarometi, 
presunljivimi 51-centimetrskimi litimi platišči (20") in 
dvobarvno kombinacijo. 

Prednja rešetka V-Motion (različica e-POWER)* Zadnje LED-luči*

Streha v drugi barvi*51-centimetrska lita platišča*

*Funkcije so na voljo glede na izvedenko, v serijski opremi ali samo kot izbirna oprema (z doplačilom).

Zunanjost    |    Motor    |    Notranjost    |    Prostornost    |    Varnost    |    Tehnologija & zmogljivost    |    Stil in Dodatna oprema

Stran 1    |    Stran 2  

Natisni   |   Zapri



Z vozilom QASHQAI e-POWER uživajte 
v vznemirljivi elektrificirani vožnji, ki za 
polnjenje ne zahteva priklopa v električno 
omrežje
Priklop v električno omrežje za nadaljevaje vožnje ni potreben. Nissanova 
edinstvena tehnologija e-POWER ponuja odzivno in tiho delovanje z 
električnim motorjem, ki ga napaja baterija, katero polni varčen bencinski 
motor. Kolesa poganja le električni motor, vendar polnjenje ni potrebno. 
Deležni ste vseh občutkov električnega pogona z udobjem, ki ga pričakujete 
od bencinskega motorja ob manjši porabi goriva in nižjih emisijah.*

POENOSTAVLJENA ELEKTRIČNA VOŽNJA S SISTEMOM e-PEDAL STEP
Izkusite bolj intuitiven način vožnje. e-Pedal Step je edinstven sistem 
znamke Nissan, ki omogoča učinkovito pospeševanje in zaviranje samo 
s pedalom za plin pri hitrostih nad 10 km/h. Zavorni pedal je tako 
namenjen le močnejšemu zaviranju in popolni zaustavitvi. 

*Primerjava različic Nissan Qashqai e-Power in Nissan Qashqai Mild Hybrid 158KM XTronic.
**Nissan Qashqai e-Power 190 hp; Poraba goriva pri kombiniranem voznem ciklu WLTP (l/100 km): 5,3-5,4; 
Izpusti CO2 pri kombiniranem voznem ciklu WLTP (g/km): 120-123. Nissan Qashqai Mild Hybrid 158KM XTronic: 
Poraba goriva pri kombiniranem voznem ciklu WLTP (l/100 km): 6,3-6,4; Izpusti CO2 pri kombiniranem 
voznem ciklu WLTP (g/km): 141-145. Vozilo je bilo homologirano v skladu s predpisi EU z uporabo preskusnega 
postopka WLTP, ki odraža bolj dejanske razmere. Zato vrednosti po standardu NEDC za to vozilo niso na voljo.

190 KM
Takojšnja moč
& pospešek

Do

19%*
manjša poraba goriva
pri kombiniranem 
voznem ciklu**

HIBRID

Kolesa poganjata 
bencinski motor in elektromotor

MENJALNIK ELEKTROMOTOR

MOTOR GENERATOR POGONSKA 
BATERIJA ELEKTROMOTOR RAZSMERNIK

ELEKTROMOTOR

E-POWER

Kolesa poganja 
samo elektromotor

100% ELEKTRIČNI POGON

Kolesa poganja 
samo elektromotor
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Prefinjeno oblikovanje in zapeljiva funkcionalnost
Vse v notranjosti vozila Nissan Qashqai odraža naprednost in prestižnost. Od volana 
do sredinske konzole, vse je ergonomsko oblikovano za popolno udobje med 
vožnjo. Izboljšana vidljivost zaslona in tehnološka brezhibna združitev omogočata 
lažje ohranjanje pozornosti in osredotočenosti med vsako vožnjo. 

Zaljubite se v izjemno pregleden 27-centimetrski projekcijski prikazovalnik podatkov 
na vetrobranskem steklu, 31-centimetrsko povsem digitalno instrumentalno ploščo 
in 31-centimetrski visokoločljivi zaslon* sistema NissanConnect z naprednimi 
povezljivimi storitvami. Vsi trije veliki zasloni so povsem sinhronizirani za varnejšo, 
preglednejšo in optimizirano vozno izkušnjo.

Brezžični polnilnik za hitro polnjenje (moči 15 W)* Preklopnik e-POWER*

Zasnovan po standardu za polnjenje Qi in prilagojen napravam s certifikatom Qi**

*Funkcije so na voljo glede na izvedenko, v serijski opremi ali samo kot izbirna oprema (z doplačilom).
**Pri napravah, ki nimajo certifikata QI, je lahko zmogljivost brezžičnega polnjenja omejena. 
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V svojem osebnem prostoru se 
še nikoli niste počutili bolj domače
Občutite udobje tudi na najdaljših potovanjih in se sprostite na 
ergonomsko oblikovanih sedežih z izboljšano ledveno oporo. 
Ste imeli naporen dan? Vključite masažna sedeža* Qashqaija, na 
voljo tako za voznika kot prednjega sopotnika, in začutite vse bolj 
izrazito sproščenost. Kakovostne dodelave in izboljšana varnost 
z novo osrednjo varnostno blazino zagotavljajo še več prefinjenosti 
in brezskrbnosti za vso družino.

*Funkcija je na voljo glede na izvedenko, v serijski opremi ali samo kot izbirna oprema (z doplačilom). 

OSREDNJA 
VARNOSTNA BLAZINA

Prostor za vsakogar. In še več.
Nissan Qashqai združuje prostorno notranjost in velik prtljažni prostor 
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. 
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*Funkcija je na voljo glede na izvedenko, v serijski opremi ali samo kot izbirna oprema 
(z doplačilom). 

Prostoročna električna dvižna prtljažna vrata

PRTLJAŽNIK S 
PROSTORNINO 504 L

PROSTORNINA 1593 L PRI 
PREKLOPLJENIH SEDEŽIH

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

Stran 1    |    Stran 2
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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 prodajalca vozil Nissan ali informacije preverite na 
spletnem naslovu www.nissan.si.

Nissan Qashqai je s svojim naborom tehnologij aktivne in pasivne 
varnosti na preizkusih EuroNCAP dosegel 5 zvezdic.

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

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

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 ZAVIRANJE V SILI S PREDVIDEVANJEM 
nadzira okolico pred avtomobilom za prepoznavanje 
prisotnost vozil in pešcev, da prepreči oz. ublaži 
morebiten trk.

Varnost v središču
Vsa vozila Nissan 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. 

Osvetlitev za varno vožnjo
Nissan Qashqai je prvi avtomobil znamke Nissan v Evropi 
s tehnologijo prilagodljivega snopa dolgih luči*. Dolge luči so 
razdeljene na 12 posameznih segmentov in tisti, ki bi lahko 
zaslepili nasproti vozeče voznike, se samodejno izklapljajo. 
Sami si tako zagotovite najboljšo vidljivost, tistim okoli vas 
pa kar najvišjo raven varnosti.
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*Funkcija je na voljo glede na izvedenko, v serijski opremi ali samo kot izbirna oprema (z doplačilom).

**ProPILOT Assist je na voljo pri omejenem izboru vozil in samo v kombinaciji z avtomatskim menjalnikom. ProPILOT Assist je napredna tehnologija za pomoč 
pri vožnji, ki kljub vsemu ne more preprečiti trčenja. Sistem ProPILOT Assist je namenjen nadzoru vozila ob "spremljanju dogajanja na cesti/ohranjanju rok na 
volanu" samo med vožnjo po avtocesti (cesta z ogradami). Navi-Link 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. 

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 prodajalca vozil Nissan ali informacije preverite na 
spletnem mestu www.nissan.si.

Prednja kamera omogoča 
kombiniran pogled s prednjega 
dela in s ptičje perspektive za 

popolno parkiranje. 

360-stopinjski pogled med 
manevriranjem zagotavlja virtualni 
pregled nad celotno okolico vozila 

s ptičje perspektive.

Pritisnite stikalo 
stranske kamere, 
da vidite robnik.

Zadnja kamera prikazuje 
območje za vozilom.

Ozek prostor? Ni težave.
Če sovražite parkiranje, vam bo Nissan Qashqai všeč. 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. Nissan Qashqai s tehnologijo e-POWER je lahko 
opremljen tudi s sistemom ProPILOT Assist*, ki omogoča 
samodejno zaznavo parkinga prostora in popolnoma 
samodejno usmerjanje vozila, zaviranje in pospeševanje med 
parkiranjem. Zdaj je parkiranje zares povsem preprosto. 

ProPILOT Assist s funkcijo NAVI-Link**
Nissan Qashqai vključuje najnovejšo različico sistema ProPILOT Assist, 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 uporablja navigacijski sistem TOMTOM™ vozila Qashqai 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. Lahko sproži celo zaustavitev v sili. Qashqai z inteligentnim sistemom za zaviranje v sili, sistemom za 
upravljanje v prometnih zastojih in različnimi drugimi varnostnimi funkcijami poskrbi za varnost in udobje 
potnikov tudi v zahtevnih voznih razmerah. 
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Skenirajte kodo, da 
prenesete aplikacijo 
NissanConnect 
Services, in jo povežite 
s svojim novim 
vozilom Nissan.

Povezava z vašim svetom brez prekinitev 
Novi 31-centimetrski visokoločljivi zaslon (5) v vozilu Nissan Qashqai je vaš portal 
za sistem NissanConnect: naša tehnologija povezanega avtomobila z intuitivno 
navigacijo in napredno povezljivostjo. Qashqai omogoča glasovno upravljanje 
številnih funkcij, kar zagotavlja enostavnost in udobje. Povejte "Hi Nissan" 
(Pozdravljen, Nissan) in nato vprašajte npr. "Find the nearest fuel station" (Poišči 
najbližjo bencinsko črpalko), "Set my destination" (Nastavi moj cilj), "Call home" 
(Pokliči domov) in drugo. Aplikacija za pametne telefone v sistemu NissanConnect 
nudi vse več storitev, vključno s pošiljanjem načrtov potovanja v vaše vozilo Nissan 
Qashqai. Ko ste v vozilu, povežite telefon in začnite uporabljati svoje priljubljene 
aplikacije prek vmesnika Apple CarPlay® (6) and Android Auto™ (6). Kjer koli že ste, boste 
z aplikacijo NissanConnect Services vedno obveščeni o stanju svojega avtomobila. 

(1) Apple CarPlay® in Android Auto™ sta na voljo brezplačno, odvisno od modela in/ali različice. Za več informacij se obrnite na pooblaščenega prodajalca vozil Nissan. 
Vmesnik Android Auto™ je na voljo le prek žične povezave. 
(2) Brezplačne storitve (Nissan v Pomočniku Google Assistant, 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 prodajalca vozil Nissan.
(3) Zemljevidi in trenutne razmere na cestah, storitve daljinskega upravljanja in pametna opozorila so prva 3 leta na voljo brezplačno, nato pa plačljive storitve glede na 
model vozila in stopnjo opremljenosti. Za več informacij se obrnite na pooblaščenega prodajalca vozil Nissan. Za najnovejše cene povprašajte pri prodajalcu vozil Nissan. 
(4) Brezžični internet v vozilu je plačljiva storitev, ki je na voljo ob sklenitvi naročniškega razmerja. Za več informacij se obrnite na pooblaščenega prodajalca vozil Nissan.
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. Za uporabo interneta na vgrajenem sistemu NissanConnect je slednji že opremljen 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 najbljižjega 
pooblaščenega prodajalca vozil Nissan. 

(5) Funkcija je na voljo glede na izvedenko, v serijski opremi ali samo kot izbirna oprema (z doplačilom).
(6) Apple CarPlay je blagovna znamka podjetja Apple Inc., registrirana v ZDA in drugih državah. Android Auto in logotip Android Auto sta blagovni znamki družbe Google LLC. 
(7) Amazon, Alexa in sorodne oznake so blagovne znamke družbe Amazon.com, Inc ali njenih partnerskih podjetij. 
(8) Vgrajen pomočnik Alexa je na voljo v Angliji, Franciji, Nemčiji, Španiji in Italiji. 
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 storitve NissanConnect, povežite le, medtem ko je vozilo varno parkirano. Sistem vedno uporabljajte skladno z veljavnimi 
cestnoprometnimi predpisi. Vozniki naj sistem uporabljajo le, ko je varno. Uporabniki se morajo zavedati, da lahko tehnologija za prostoročno telefoniranje odvrne pozornost 
s ceste, kar lahko vpliva na nadzor nad vozilom. 

ZDRUŽLJIVOST S 
POMOČNIKOM GOOGLE 
ASSISTANT IN ALEXA (5)(7)

Uporabite možnosti sistema 
NissanConnect in upravljajte 

vozilo ali domačo hišno 
tehniko z glasovnimi ukazi 

vgrajenega pomočnika 
Alexa (8) ali Google Assistant. 

Brezplačna storitev (2)

NISSAN CONNECT SERVICES
Z aplikacijo NissanConnect 
Services lahko dostopate 

do storitev daljinskega 
upravljanja, pametnih opozoril 

in še več. 

Storitev je brezplačna 3 leta (3)

BREZŽIČNI INTERNET 
V VOZILU

Uporabite svoje vozilo kot 
dostopno točko WiFi, 

da se povežete z internetom 
v vozilu. Poskusite!

Plačljiva storitev (4)

APPLE CARPLAY®(6)

IN ANDROID AUTO™ (6) PREKO 
BREZŽIČNE POVEZAVE**

Povežite svoj pametni telefon 
in med vožnjo dostopajte do 
glasbe, besedilnih sporočil in 
drugih priljubljenih aplikacij. 

Brezplačna storitev (1)

Za optimalno delovanje funkcij, 
priporočamo uporabo 

originalnega kabla proizvajalca.
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ZA VEČ INFORMACIJ SE OBRNITE 
NA SVOJEGA PRODAJALCA 

ALI SERVISERJA VOZIL NISSAN

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 vlečna kljuka z vodoravno lego - KE5006U510

Maks. dopustna vlečna obremenitev 1800 kg*
E:  13-polni el. priključek - KE5056U012

7-polni el. priključek - KE5056U002

PAKET ZAŠČITNE OPREME
F:  Luksuzne preproge - KE7456UN0A

Luksuzne preproge e-POWER - KE7456UN0B
G: Dvostranska podloga za prtljažnik – KE9656U0S0

PAKET EXPLORER
H: Strešni nosilec s pritrdilnim sistemom Easyfix – KE7306U510

Prečni strešni nosilec s pritrdilnim sistemom Easyfix – 
KE7326U510**

I:  Nosilec za kolesa - KB73880010
Strešni kovček - Quick fix

Manjša velikost - KE734380BK
Srednja velikost- KE734480BK
Večja velikost - KE734630BK

Nosilec za smuči - od 2 do 6 parov
za 2 para - KS73850001
za 4 pare - KS73850002
za 6 parov - KE73899996

KOMPLET ZA PRTLJAŽNIK
J:  Prtljažni urejevalnik – KE9646U510
K:  Zaščita praga prtljažnika – KE9676U000

Naj bo vsako potovanje 
živahnejše, imenitnejše 
in preprostejše
Z Nissanovo dodatno opremo lahko prilagodite 
in izpopolnite svoje vozilo Qashqai ter poskrbite, 
da bo še udobnejše in zmogljivejše. Svoje vozilo 
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, snežne 
deske ali samo dodatno prtljago, so naši strešni 
nosilci, strešni kovčki in drugi nosilci premišljeno 
zasnovani za varno in trajno uporabo.

Pogodbe o servisnih storitvah
Z Nissanovo servisno pogodbo privoščite svojemu 
vozilu Nissan Qashqai skrb, ki si jo zasluži, obenem 
pa prihranite denar na dolgi rok. Servisna pogodba 
Nissan krije vse načrtovane posege, ki jih 
priporoča Nissan in ki so določeni v uporabniško-
servisni knjižici vozila. S servisno pogodbo 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 ali 
zavorne ploščice. 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 
obdobja, se servisna pogodba prenese na novega 
lastnika. Zato ne čakajte in sklenite Nissanovo 
servisno pogodbo, da boste povsem mirni!

Podaljšana garancija
Nissanovo podaljšano jamstvo vam omogoča 
podaljšanje veljavnosti garancije do večjega 
števila prevoženih kilometrov. Izberite pogodbo, 
ki je najprimernejša za vašo uporabo vozila. 
V primeru popravila se uporabljajo samo originalni 
nadomestni deli znamke Nissan, ki jih vgradijo 
usposobljeni Nissanovi mehaniki. 

*Dopustna vlečna obremenitev je odvisna od specifikacije vozila.
**Samo za vozila z vzdolžnimi strešnimi nosilci. 

Funkcije so na voljo glede na izvedenko, v serijski opremi ali samo 
kot izbirna oprema (opcija) (z doplačilom).
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A
B C

D

A: Celotna dolžina: 4,425M

B: Medosna razdalja: 
2,665M

C: Celotna širina 
(s poklopljenimi 
ogledali): 1,848M

D: Celotna višina: 1,625M

RAZLIČICE

NOTRANJOST

DIMENZIJE

PLATIŠČA

TEKNA / TEKNA+
48,3 cm (19") platišča 

iz lahke litine

ACENTA e-POWER / 
N-CONNECTA 45,7 cm (18") 

platišča iz lahke litine 

ACENTA
43,2 cm (17") platišča 

iz lahke litine

VISIA
43,2 cm (17") 

jeklena platišča

OPCIJA TEKNA+
50,8 cm (20") 

platišča iz lahke litine

TEKNA+
Sedežne obloge 

z deli iz prvovrstnega 
usnja***

OPCIJA TEKNA
Svetlo sive sedežne 

obloge iz blaga in z deli 
v umetnem usnju

TEKNA
Temne sedežne obloge 

iz blaga in z deli 
v umetnem usnju

N-CONNECTA
Sedeži v črni 

tkanini

VISIA - ACENTA
Sedeži v črni 

tkanini

BARVNA PALETA

11 BARV KAROSERIJE B: biserna barva - K: kovinska barva - N: navadna barva

Siva - K- KADČrna -K- Z11Ceramic Siva -B- KBY

Srebrna -K- KY0 Ink Blue Modra -K- RBN Burgundy Rdeča -K- NBQ Rdeča -N- Z10

Bela -N- 326

Fuji Sunset Rdeča -K- NBV

Magnetic Modra -B- RCFPerla Bela -B- QAB

Dvobarva kombinacija 
Ceramic Siva s streho 
v kovinski črni barvi

Dvobarvna kombinacija; 
Perla Bela s streho 
v kovinski črni barvi

Dvobarvna kombinacija; 
Magnetic Modra s streho 
v kovinski črni barvi

5 DVOBARVNIH KOMBINACIJ

Dvobarvna kombinacija; 
Fuji Sunset Rdeča s streho
v kovinski črni barvi 

Dvobarvna kombinacija; 
kovinska črna s streho 
v sivi barvi

TEKNA+
+ Dodatno na opremo Tekna
• Masažna funkcija voznikovega 

in sovoznikovega sedeža
• Sedeži v mehkem prešitem usnju
• Ogrevana sprednja sedeža, volan 

in vetrobransko steklo
• Napredni inteligentni ključ s funkcijo 

pomnenja profila voznika (sedeži in 
zunanja ogledala)

• Avdiosistem Bose z 10 zvočniki
• Nagib zunanjih ogledal pri vzvratni vožnji

TEKNA
• Dodatno na opremo N-Connecta
+ 48 cm (19") alu platišča
+ Projicirni (Head-up) zaslon 27cm (10,8")
+ Inteligentne LED sprednje luči s 

prilagodljivim snopom svetlobe
+ DRIVE ASSIST pri ročnem menjalniku
+ ProPILOT Assist z Navi Linkom (menjalnik 

CVT in e-POWER)
+ Prostoročno (hands free) električno 

odpiranje prtljažnika

VISIA
• LED žarometi
• Parkirni senzorji zadaj
• Električno nastavljiva, ročno poklopljiva in 

ogrevana zunanja ogledala
• Ročna klimatska naprava

ACENTA
• Dodatno na opremo Visia
+ 43 cm (17") alu platišča
+ 46 cm (18") alu platišča (e-POWER)
+ Kamera za pomoč pri vzvratni vožnji
+ Multimedijski sistem z 20 cm (8'') barvnim 

zaslonom na dotik
+ Avtomatska dvopodročna klimatska 

naprava
+ Inteligentni ključ s sistemom za odklepanje 

vozila preko stikala na vratih

N-CONNECTA
+ Dodatno na opremo Acenta 
• Vzvratno ogledalo s funkcijo samodejne 

zatemnitvije
• Ambientalna osvetlitev centralne konzole
• 46 cm (18") alu platišča
• LED sprednje meglenke
• Nov multimedijski in navigacijski sistem 

Nissan Connect (A-IVI Navi) s 31 cm (12,3") 
barvnim zaslonom na dotik

• AVM 360° sistem kamer za parkiranje in 
pogled okrog vozila s sistemom za 
prepoznavanje premikajočih se predmetov 
in pešcev okrog vozila

• Parkiri senzorji spredaj in zadaj
• Brezžični polnilnik za pametni telefon 15W

***Sedežne obloge delno iz pravega/delno iz umetnega usnja. Pravo usnje samo na mestih 
stikanja z uporabnikom

Zunanjost    |    Motor    |    Notranjost    |    Prostornost    |    Varnost    |    Tehnologija & zmogljivost    |    Stil in Dodatna oprema

Stran 1    |    Stran 2

Natisni   |   Zapri



Skoči v doživetje z Novim Nissan Qashqai: www.nissan.si
Sledite Nissan Qashqai na spletnih mestih Facebook, Twitter and Youtube. 
Prizadevamo si, da bi bila vsebina publikacije v času tiskanja točna (Oktober 2022). V brošuri so prikazana prototipna vozila. Nissan 
Europe si v skladu s politiko nenehnega izpopolnjevanja izdelkov pridržuje pravico, da kadar koli spremeni sprecifikacije in vozila, opisana 
in prikazana v tej publikaciji. O teh spremembah bomo pooblaščene Nissanove koncesionarje obvestili v najkrajšem možnem času. 
Za najnovejše informacije se obrnite na najbljižjega Nissanovega pooblaščenega koncesionarja. Zaradi tehničnih omejitev pri tiskanju 
lahko barve v tej brošuri rahlo odstopajo od resničnih barv karoserije ali materialov notranjih oblog. Vse pravice so pridržane. 
Razmnoževanje te brošure v celoti ali delno brez predhodnega pisnega soglasja podjetja Nissan Europe ni dovoljeno. Ta brošura je 
tiskana na papirju brez klora - ML22 Qashqai brošura 07/2022 - 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/qashqai.html
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