QASHQAI
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DOMISELNE REŠITVE so zares privlačne, kar dokazuje tudi eleganten
in prefinjen dizajn tega prvobitnega mestnega terenca. Nissan
QASHQAI združuje privlačen videz z učinkovitimi aerodinamičnimi
lastnostmi in tako zagotavlja vznemirljivo mestno vožnjo z užitkom
NA NAJVIŠJI RAVNI.
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USKLAJENOST MIŠLJENJA

VSTOPITE V NOVO DOBO
Inteligentna mobilnost Nissan na novo opredeljuje način, kako poganjamo,
vozimo in vključujemo vozila v svoje življenje. Nissan QASHQAI je namreč prežet
z inteligentnimi tehnologijami, s pomočjo katerih boste za volanom bolj mirni
in samozavestni. Od inteligentnega 360 Around View Monitorja s 4 kamerami
za pogled okrog vozila do inteligentnega sistema za zaviranje v sili s prepoznavo
pešcev… Nissan QASHQAI pazi tako na vas kot na ljudi okoli vas.*

*Funkcije niso del standardne opreme, na voljo so odvisno od različice.
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 preverite spletni naslov www.nissan.si.
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IZPOPOLNITEV DO ZADNJE PODROBNOSTI.
Elegantni LEDžarometi*

Lita platišča

Zadnje luči z izrazitim podpisom
in tridimenzionalnim učinkom

Najnovejša identiteta
Nissanove družine s klinasto
prednjo rešetko “V-motion”

Shark antena*

PRIVLAČNEJŠI VIDEZ,
ELEGANTNEJŠI DIZAJN.
Videz ali občutek še nikoli nista bila na takšni ravni. Z izjemnim naborom stilskih
posodobitev, ki vključujejo elegantno obliko žarometov ter litih platišč, robustno
prednjo rešetko in pokrov motornega prostora, QASHQAI še nikoli ni bil tako
prefinjen in dinamičen.

*Funkcije niso del standardne opreme, na voljo so odvisno od različice.
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PRESTIŽNA KAKOVOST IN UDOBJE
Športen in
prefinjen volan v obliki
črke D

Panoramska
steklena streha*

Premium sedeži
z napa usnjem in
3D vzorcem*

*Funkcije niso del standardne opreme, na voljo so odvisno od različice.
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POPOLNA
USKLAJENOST
Prevzemite nadzor s samozavestjo za športnim,
a še veno prefinjenim novim volanom, medtem
ko bo skozi panoramsko streho vaš QASHQAI
obsijala nova svetloba*.

*Funkcije niso del standardne opreme, na voljo so odvisno od različice.
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NISSAN NAPREDNI ZASLON ZA POMOČI PRI VOŽNJI

VEČ AKCIJE, MANJ MOTENJ
Napredni Drive-Assist zaslon vam vse pomembne informacije ponudi neposredno
pred oči – prikaz pa preprosto upravljate z gumbi na volanu.

ID KLICATELJA

VARNOSTNI ŠČIT

AVDIO

IZBIRA BARVE

NAVIGACIJA

NAČIN KRMILJENJA

SISTEM ZA NADZOR
TLAKA V
PNEVMATIKAH

PRIKAZ PARKIRNIH
SENZORJEV
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NOVI NISSANCONNECT
Povsem prenovljen sistem za informacije in zabavo v Qashqaiju ponuja nove vznemirljive funkcije,
kot so 3-D zemljevidi, združitev s pametnim telefonom, glasovni ukazi in 7" zaslon z večprstnim
upravljanjem, ki ga lahko prilagodite po lastni želji. Novi NissanConnect prav tako prinaša poznano
izkušnjo z vašega pametnega telefona prek aplikacije Apple CarPlay in Android Auto.

*3-D ZEMLJEVIDI
Potujte po svetu na svoj način z
uporabo 3-D zemljevidov.

PRILAGODITE ZAČETNI MENI
Prikažite najpogosteje
uporabljene funkcije, kot so avdio
sistem, zgodovina klicev in
prometne informacije.

*GLASOVNA PREPOZNAVA
Pritisnite gumb za govor na
volanskem obroču za varno
glasovno upravljanje navigacijskega
sistema, predvajanja glasbe in
telefonskih klicev

*OLAJŠANJE ISKANJE
Hitro in priročno iskanje cilja ali
interesne točke.

*Nekatere funkcije morda na vašem tržišču niso na voljo

* Nekatere funkcije na vašem
tržišču morda niso dostopne

VAŠA GLASBA. VAŠA IZBIRA
Dostopajte do vaše glasbe preko
povezave Bluetooth, USB ali preko
Apple CarPlay® in Android Auto®*.

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.
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.
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.
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INTELIGENTNA INTEGRACIJA, S
KATERO BOSTE SVOJ AVTOMOBIL
ŠE BOLJE IZKORISTILI
Načrtujte svojo pot vnaprej na podlagi sprotnih podatkov o prometu, pošljite cilj v vozilo ali
poiščite svoje parkirano vozilo z uporabo aplikacije za navigacijo “Door to Door Navigation”.
Vaš navigacijski sistem se lahko posodablja po brezžični povezavi prek vašega pametnega
telefona ali ob vzpostavitvi povezave z zunanjo WiFi dostopno točko.

PRENESITE CILJ V AVTOMOBIL PREK RAČUNALNIKA ALI
MOBILNE APLIKACIJE. Pošljite cilj v vozilo s katerega koli
vmesnika in načrtujte svojo pot še pred odhodom.

STORITEV PREMIUM TRAFFIC DATA. Pridobite informacijo
o natančnem trajanju vožnje do cilja (ETA), preden se
odpravite na pot, na podlagi trenutnih podatkov o
prometu in izberite najprimernejšo pot do svojega cilja.

APLIKACIJA DOOR-TO-DOOR NAVIGATION. Mobilna
aplikacija omogoča navigacijo s kraja do kraja, od
mesta parkiranja vozila do izbranega končnega cilja.

BREZPLAČNE POSODOBITVE ZEMLJEVIDOV. Pridobivajte
posodobitve prek brezžične povezave ali jih prenašajte z
USB-ključka, da bo vaš sistem vedno posodobljen. Posodobitve
so brezplačne prvih 5 let.

APLIKACIJA DOOR-TO-DOOR NAVIGATION
Prenesite aplikacijo Door-to-Door Navigation na svoj
pametni telefon in dostopajte do svojih zemljevidov
na prikazovalniku sistema NissanConnect nove
generacije, ki podpira večprstno upravljanje.
NAVIGACIJSKI SISTEM,
KI GA POGANJA TOMTOM
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REZERVIRAJTE
SI TE SEDEŽE
To so najboljši sedeži, saj vas s svojo
novo monoformno zasnovo ter
zaključki iz napa usnja in mehkimi 3D*
vzorci popeljejo v trajno in luksuzno
udobje Nissan QASHQAI-ja.
*Funkcije niso del standardne opreme, na voljo so odvisno od različice.
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430L

PRTLJAŽNIK

860L

Z ZLOŽENIMI SEDEŽI

PROSTORNOST PRTLJAŽNIKA.
Vedno je dovolj prostora za še več. Zložite zadnji sedež ali pa naredite
ravno dno za velike predmete. Uporabite številna manjša odlagalna
mesta, da se izognete neredu.
Nekatere funkcije niso del standardne opreme, na voljo so odvisno od različice.

Nissanov sistem za
prtljago z nastavljivimi
policami in pregradami
nudi možnost različnih
nastavitev. Zelo priročni
so globok sovoznikov
predal, držalo za telefon
z USB/12V vtičnico in
dvojno držalo za pijačo.
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NARAVNOST PRED NOSOM
Med vožnjo naprej se prikažeta
pogleda naprej in od zgoraj, tako
da boste vedno vedeli, kako daleč
se lahko še približate.

POPOLNA SLIKA

PRIZANESITE SVOJIM
PLATIŠČEM

Kamera pod zunanjim
vzvratnim ogledalom na
voznikovi strani dopolni
virtualni 360° pogled
od zgoraj, tako pri vožnji
naprej kot nazaj.

Med vožnjo naprej ali nazaj
lahko pogled od zgoraj
zamenjate s pogledom vstran.
Tako lahko dobro vidite, kako
blizu pločnika ste.

VIDITE VEČ OKOLI SEBE
SPRETEN PRI VZVRATNI VOŽNJI

POPOLNOMA NOVA PERSPEKTIVA

Med vzvratno vožnjo vam pogled
nazaj prikaže, kaj je neposredno za
vozilom, pogled od zgoraj pa vam
omogoča, da vidite tudi manjše
predmete, ki se nahajajo pod oknom.

Parkiranje in manevriranje sta sila preprosta, če imate še dodaten par oči. Nissan
Around View Monitor* s pomočjo štirih kamer ustvari virtualen pogled na vaše vozilo
QASHQAI s ptičje perspektive, z nastavljivim dvojnim prikazom približanih pogledov
naprej, nazaj ali vstran pa omogoča še boljši pregled. Z večjo gotovostjo boste lahko
parkirali svoje vozilo na želeno mesto in vsak premik bo bolj preprost ter natančen.
*Funkcije niso del standardne opreme, na voljo so odvisno od različice.

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 preverite spletni naslov www.nissan.si.
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POMOČ, KO JO POTREBUJETE

LE MIRNO, NISTE SAMI
Nissan Inteligentna mobilnost prinaša novo raven voznih doživetij. S pomočjo
inteligentnih tehnologij vas bo zbližala z vašim QASHQAI-jem in počutili se
boste bolj samozavestno ter da imate vse pod nadzorom. Vožnja bo postala
bolj razveseljiva izkušnja, cesta pa bo postala boljši kraj.
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POMOČ, KO JO POTREBUJETE

POMAGA, KO JE TO
POTREBNO
Nissanove Inteligentne tehnologije vožnje so vedno v
pripravljenosti, da vam priskočijo na pomoč.

AVTOMATSKO PREPOZNAVANJE
PROMETNIH ZNAKOV.*
Sistem vas obvešča o zadnji
omejitvi hitrosti s
pomočjo prepoznavanja
prometnih znakov na poti.
INTELIGENTNO ZAVIRANJE V SILI S
PREPOZNAVO PEŠCEV*.
QASHQAI pazi na vas in na ljudi okoli vas. Če se
na vaši poti nahajajo predmeti, vas bo sistem
na to opozoril. Po potrebi vam bo tudi pomagal
zmanjšati hitrost.

INTELIGENTNI SAMODEJNI ŽAROMETI S
PRILAGODLJIVIM SISTEMOM SPREDNJE
OSVETLITVE.*
Zapeljivi žarometi novega QASHQAI-ja
se samodejno vklopijo, ko se stemni ali
ko zapeljete v tunel – ter se samodejno
izklopijo, ko zaustavite vozilo.
Sistem AFS nadzira usmeritev svetlobe
za še boljšo vidljivost ponoči. V zavojih
spremeni vzorec osvetlitve, na križišču
pa osvetli izbrano smer, ko vklopite leve
ali desne smernike.

*Funkcije niso del standardne opreme, na voljo so odvisno od različice.
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 preverite spletni naslov www.nissan.si.
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VOZITE BREZ KOMPROMISOV

ZAGOTOVITE SI VIŠJO RAVEN
ZMOGLJIVOSTI
Občutite popolnejši nadzor med vožnjo na osnovi zmogljivosti novih tehnološko
dovršenih pogonskih sklopov Qashqaija. V celoti je zasnovan za varovanje okolja
ob nižjih stroških uporabe in zagotavljanju še večje moči in navora za bolj tekočo
vožnjo, močnejše pospeške in naglo prehitevanje brez težav.
NOV 1,3-LITRSKI BENCINSKI MOTOR. Nov motor, na voljo v
različici s 140 ali 160 KM, je zasnovan in izdelan za povečanje
užitkov v vožnji, medtem ko njegova izboljšana energetska
učinkovitost zagotavlja doseganje novih strožjih evropskih
standardov.

Tehnične podatke, CO2 emisije in porabo goriva poiščite na spletni strani www.nissan.si.
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PAKET ELEGANCE IZPOPOLNITE SVOJO VOŽNJO.

PAKET CROSSOVER UVELJAVITE SVOJ SLOG.

Opremite svoj QASHQAI z eleganco in prefinjenostjo. Začnite s kompletom stilskih
zaključkov spredaj in zadaj, nato pa dodajte še nekaj črnih poudarkov. Dodajte svoj
lasten podpis, tako da izberete dvobarvna aluminijasta lita platišča, osvetlitev pragov
ali osvetlitev tal poleg vozila. Veličastno.

PAKET ELEGANCE
Kromirana obroba zadnjega
odbijača
Na voljo tudi v piano črni

Črn poudarek zadaj
Na voljo tudi v perla beli

Popolna zaščita prtljažnika

19-palčna WIND kromirana platišča
v obliki diamantov, temno sive barve

Otroški sedež

PAKET ELEGANCE
Kromirana obroba sprednjega
odbijača
Na voljo tudi v piano črni

Vsak slog mora imeti vsebino. Zadajte svojemu QASHQAI-ju piko na i s
kompletom sprednjih in zadnjih stilskih obrob v kombinaciji z 19-palčna
aluminijastimi platišči in ga opremite s priročnimi dodatki, kot sta
brezžični polnilec za prenosni telefon ali robustna otroška mizica.

PAKET CROSSOVER
Srebrna stilska plošča spredaj
Na voljo tudi v piano črni

19" ALU platišča v dvobarvni kombinaciji

Stranska stopnica
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19-palčna IBISCUS platišča,
bleščeča črna

Osvetljena stranska stopnica

PAKET CROSSOVER
Srebrna stilska plošča zadaj
Na voljo tudi v pano črni

Črne gumijaste preproge, preproge iz velurja,
preproge iz prestižnega tekstila
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COLOURS

NOTRANJOST
ACENTA

VIVID MODRA - M - RCA

CHESTNUT BRONASTA - M - CAN

PERLA BELA - M - QAB

BELA - S - 326

ČRNA TKANINA

N-CONNECTA

SATIN SREBRNA - M - KY0

SIVA - M - KAD

NIGHT SHADE - M - GAB

BISERNO ČRNA - M - Z11
ČRNA TKANINA, MONOFORMNI SEDEŽI

TEKNA

INK MODRA - M - RBN

MAGNETIC RDEČA - M - NAJ

FLAME RDEČA - S - Z10
PREMIUM ČRNO NAPPA USNJE,
MONOFORMNI SEDEŽI

PLATIŠČA

DIMENZIJE
A: medosna razdalja: 2646 mm
B: celotna dolžina: 4394 mm
C: celotna širina: 1806 mm
D: celotna višina: 1590 mm

43CM (17") LITA PLATIŠČA

46CM (18") LITA PLATIŠČA

48CM (19") LITA PLATIŠČA
D

A
B
C
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PRI NISSANU,

GLEDAMO NA
KAKOVOST

DO ODLIČNOSTI Z IZKUŠNJAMI
Pri Nissanu imamo ob vsem, kar počnemo, vedno v mislih svoje
stranke. Vsaka odločitev in vsako dejanje je storjeno premišljeno,
natančno in kakovostno, saj je konec koncev namenjeno vam.
Vse od koncepta do proizvodnje, od testiranja do transparentnosti,
od storitev za stranke do predanosti. Kakovost se kaže v vseh
najmanjših podrobnostih.

360° POSTOPEK
Vse od začetka gradimo na kakovosti in vsako vozilo je zasnovano
tako, da nudi čim več udobja in je čim bolj vzdržljivo, in sicer s pomočjo
inovativnega dizajna, inteligentnih tehnologij ter premišljenih detajlov,
katerih navdih ste vi.

VARNOST
Z inteligentnimi sistemi vožnje želimo ves čas paziti na vas in vam
pomagamo, da se izognete nezgodam, ob čemer boste bolj
samozavestno uživali v vsakdanji vožnji. Prikaz območja okoli vozila
s 4 kamerami vam dodatno nudi tudi virtualen pogled na vaše vozilo
in okolico s ptičje perspektive.

IZJEMNA ZANESLJIVOST
Pri svojih vozilih neprestano testiramo njihove meje, da lahko zagotovimo
njihovo vsakodnevno zmogljivost in zanesljivost. Pred začetkom proizvodnje
prevozimo na milijone kilometrov, tisočkrat na dan odpremo in zapremo
vrata in pokrove motornih prostorov, za preizkušanje vzdržljivosti stekel pa
uporabljamo pravi vulkanski pepel z Japonske.
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NISSANOVA POGODBA O VZDRŽEVANJU
Nissanova pogodba o vzdrževanju je najboljši način, da svojemu vozilu Nissan QASHQAI
zagotovite takšno vzdrževanje, kot si ga zasluži! Za fiksno ceno skozi leta dobro
poskrbimo za vaše vozilo Nissan. Ko boste svoje vozilo pripeljali k pooblaščenemu
serviserju, vam bomo dele in tekočine zamenjali v skladu z načrtom vzdrževanja
Nissan ter opravili vse potrebne kontrole, da boste na svojih poteh brez skrbi. Popoln
nadzor nad stroški in načrtovanjem vzdrževanja. Nissan vas bo obveščal o načrtovanih
servisih ter predlagal najustreznejše storitve in čas izvedbe.

PODALJŠANO JAMSTVO NISSAN
S podaljšanim jamstvom Nissan lahko svojo garancijo 3 let / 100.000 km podaljšate
na daljše obdobje ali število prevoženih kilometrov. Izberite pogodbo, ki vam najbolj
ustreza. Pri popravilih se uporabljajo le originalni deli Nissan, popravila pa izvajajo le
izkušeni strokovnjaki za vozila Nissan. Da boste mirni, pa je vključena tudi 24/7
vseevropska asistenca (glede na pogoje).

ZARADI VAS SE NISSAN POKAŽE V
NAJBOLJŠI LUČI
YVi spodbujate našo domišljijo. Vi podpirate
našo iznajdljivost. V i nas navdihnete, da
spremenimo pravila in ustvarjamo novosti.
Novosti pri Nissanu niso le dodatki in
razširitve, gre za to, da prestopimo mejo in
ponovno odkrijemo status quo. Gre za razvoj
nepričakovanih rešitev za izpolnitev vaših
najglobljih in najbolj uporabnih želja. Pri
Nissanu oblikujemo vozila, dodatno opremo
in ponujamo storitve, ki presegajo običajno praktične stvari naredimo vznemirljive,
vznemirljive pa praktične in tako vam vsak dan
ponujamo bolj izpopolnjeno vozno izkušnjo.
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NISSAN QASHQAI VAM NUDI:
3-LETNO GARANCIJO ALI 100,000 KM
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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.

Obiščite našo spletno stran: https://www.nissan.si

Sledite Nissanu QASHQAI:
Žig prodajalca:

Sestavni del kataloga je tudi cenik z vsemi podatki o varčnosti porabe goriva, emisijah CO2 in emisijah
onesnaževal zunanjega zraka v skladu določili Uredbe o informacijah o varčnosti porabe goriva, emisijah
ogljikovega dioksida in emisijah onesnaževal zunanjega zraka, ki so na voljo potrošnikom o novih
osebnih avtomobilih s prilogami. Cenik je na voljo tudi na spletni strani www.nissan.si.
Prizadevamo si, da je vsebina publikacije v času tiskanja točna (Julij 2020). V katalogu so prikazana prototipna vozila, ki jih
prikazujemo na avtomobilskih sejmih. Nissan Europe si v okviru politike nenehnega izpopolnjevanja proizvodov pridržuje pravico,
da kadar koli spremeni specifikacije in vozila, predstavljena v tem katalogu. O teh spremembah bomo v najkrajšem možnem času
obvestili pooblaščene koncesionarje Nissan. Za aktualne informacije vas prosimo, da stopite v stik z najbližjim pooblaščenim
koncesionarjem Nissan. Zaradi tehničnih omejitev pri tiskanju lahko barve v tem dokumentu rahlo odstopajo od resničnih barv
karoserije ali materialov notranjih oblog. Vse pravice so pridržane. Reproduciranje tega kataloga v celoti ali delno ni dovoljeno brez
pisnega dovoljenja podjetja Nissan Europe.
Ta brošura je tiskana na papirju brez klora – MY20 QASHQAI brochure 07/2020 – natisnjeno v EU.
Zasnova: DESIGNORY, France, in izvedba: eg+ worldwide, France – Tel.: +33 1 49 09 25 35
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