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Jedinečný elektrifikovaný 
zážitok, teraz bez dobíjania. 
Nissan QASHQAI e-POWER
V roku 2007 model Qashqai založil kategóriu 
crossover. Zákazníci si obľúbili kombináciu 
kompaktnosti hatchbacku a praktickosti SUV. 
Zoznámte sa s úplne novým Nissanom Qashqai. 
Inteligentnejší, bezpečnejší, odvážnejší a teraz s 
2 vzrušujúcimi pohonnými jednotkami.

TECHNOLÓGIA e-POWER
Qashqai, ktorý je po prvýkrát dostupný s 
technológiou Nissan e-POWER, vám poskytuje 
zážitok z jedinečnej, elektrifikovanej jazdy bez 
potreby dobíjania. Ponúka tichšiu, citlivejšiu a 
efektívnejšiu jazdu v meste ako tradičné hybridy.

MILD HYBRIDNÁ TECHNOLÓGIA
S týmto pokrokovým zážihovým motorom 
Qashqai umožňuje znížiť emisie CO2 bez 
kompromisov v zábave z jazdy. Toto hnacie 
ústrojenstvo, podporované citlivým 
elektrifikovaným výkonom a dostupným v 
režimoch pohonu 2 kolies a 4 kolies, využíva 
lítium-iónovú batériu, ktorá sa na cestách nabíja 
energiou rekuperovanou počas brzdenia.

Zobrazené obrázky a popisy sú orientačné. V niektorých prípadoch sú 
fotografie vozidiel inej špecifikácie, ktorá nie určená pre náš trh a 
nepredstavujú konkrétny model, výbavu alebo ponuku. Zobrazené 
funkcie nemusia byť dostupné alebo nemusia byť dostupné ako 
štandard alebo len ako voliteľná výbava.
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Nová forma prejavu
Qashqai prináša novú víziu dizajnu crossoveru so 
svalnatými proporciami, žiarivou paletou farieb, 
mriežkou chladiča V-Motion, brilantným LED 
osvetlením, impozantnými 20" diskami kolies z 
ľahkých zliatin a dvojfarebným prevedením karosérie.

Mriežka chladiča V-Motion(verzia e-POWER)* Zadné LED svetlá*

Dvojtónové prevedenie farby karoséerie*20" disky kolies z ľahkých zliatin*

*Niektoré prvky výbavy sú dostupné v závislosti od výbavy ako súčasť štandardného vybavenia 
alebo ako voliteľná výbava za príplatok.
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Vychutnajte si vzrušujúci zážitok z 
elektrifikovanej jazdy bez nabíjania s 
QASHQAI e-POWER
Pre to aby ste zostali v pohybe , nemusíte vozidlo nabíjať. Jedinečná 
technológia e-POWER spoločnosti Nissan poskytuje citlivý a tichý výkon 
elektrického motora poháňaného batériou, ktorý je dobíjaný úsporným 
benzínovým motorom. Kolesá sú poháňané iba elektromotorom, avšak 
bez potreby dobíjania. Získate všetky pocity elektrického pohonu s 
pohodlím, ktoré by ste očakávali od benzínového motora, s lepšou 
spotrebou paliva a nižšími emisiami*.

ZJEDNODUŠENÁ ELEKTRIFIKOVANÁ JAZDA S e-PEDAL STEP
Zažite intuitívnejší spôsob jazdy e-Pedal Step, je jedinečný pre Nissan a 
dáva vám možnosť efektívne zrýchľovať a spomaľovať iba pomocou 
plynového pedálu pri rýchlostiach nad 10 km/h. Brzdový pedál budete 
používať len pri prudšom brzdení a úplnom zastavení.

*Porovnanie medzi Nissan Qashqai e-Power a Nissan Qashqai Mild Hybrid XTronic s výkonom 158 k.
**Nissan Qashqai DIG-T 160 k Xtronic, benzín spotreba paliva (l/100 km): nízka: 8; kombinovaná: 6,3; 
Kombinované emisie CO2 (g/km): 142-147. Nissan Qashqai e-POWER: kombinovaná spotreba paliva (l/100 
km): 5,1-5,3; Kombinované emisie CO2 (g/km): 120-123. Vozidlo bolo homologované v súlade s predpismi EÚ s 
použitím testovacieho postupu WLTP. Hodnoty NEDC preto nie sú pre toto vozidlo dostupné.

190 k
Okamžitý výkon
a akcelerácia

Až do Až do

33%* 17%*
úspory paliva 
v meste**

úspory paliva
v komb. cykle

HYBRID

Kolesá sú poháňané 
benzínovým aj elektrickým 

motorom

PREVODOVKA MOTOR

MOTOR GENERÁTOR BATÉRIA ELEKTRO 
MOTOR MENIČ NAPÄTIA

MOTOR

E-POWER

Kolesá sú poháňané 
výhradne elektromotorom

100% EV

Kolesá sú poháňané 
výhradne elektromotorom

Dizajn exteriéru    |    Motor    |    Dizajn interiéru    |    Vnútorný priestor    |    Bezpečnosť    |    Technológia a výkon    |    Štýl a príslušenstvo Tlačiť   |   Zatvoriť



Prepracovaný dizajn a funkčnosť
Všetko v interiéri Nissanu Qashqai pôsobí pokrokovo a prémiovo. Od volantu až 
po stredovú konzolu bolo všetko ergonomicky navrhnuté pre celkový komfort 
jazdy. Vylepšená viditeľnosť obrazovky a bezproblémová technologická 
integrácia vám pomôžu zostať v strehu a sústrediť sa na akúkoľvek jazdu.

Oceníte čistotu 10,8" Head-up displeja*, 12,3" plne digitálnej prístrojovej dosky* 
a 12,3" dotykového displeja* s pokročilými službami NissanConnect. Tri veľké 
obrazovky spolupracujú v dokonalej synchronizácii pre bezpečnejší, jasnejší a 
optimalizovanejší zážitok z jazdy.

Rýchla (15W) bezdrôtová nabíjačka* e-POWER volič rýchlostí*

Navrhnuté podľa štandardu nabíjania Qi a optimalizované pre zariadenia s certifikáciou Qi.**

*Funkcie dostupné v závislosti od výbavy, ako štandard alebo len ako voliteľná výbava (za príplatok).
**Pri zariadeniach bez certifikácie QI môže byť výkon bezdrôtového nabíjania obmedzený.
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Váš osobný priestor si teraz môžete 
prispôsobiť ešte lepšie
Oddýchnite si v ergonomicky navrhnutých sedadlách a zažite 
pohodlie aj na tých najdlhších cestách s optimalizovanou 
bedrovou opierkou. Mali ste dlhý deň? Aktivujte masážne 
sedadlá* pre vodiča aj spolujazdca a pocítite, že stres zmizne. 
S pridanými kvalitnými povrchovými úpravami a zvýšenou 
bezpečnosťou vďaka novému centrálnemu airbagu je tu ešte 
viac kultivovanosti a pokoja pre celú rodinu.

*Funkcia dostupná v závislosti od výbavy, štandardne alebo len ako voliteľná výbava (za príplatok).

CENTRÁLNY AIRBAG

Priestor pre každého. A ešte viac
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 90° otváraniu zadných dverí a premyslenými detailmi, ako sú dva porty 
USB* pre cestujúcich vzadu.
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*Niektoré prvky výbavy sú dostupné v závislosti od výbavy ako súčasť štandardného
vybavenia alebo ako voliteľná výbava za príplatok

Bezdotykové elektrické dvere batožinového priestoru

461L BATOŽINOVÝ 
PRIESTOR

1593L SO SKLOPENÝMI 
SEDADLAMI

Neočakávaný objem 
batožinového priestoru
Veľkorysý objem batožinového priestoru až 1593 l znamená, 
že Nissan Qashqai je pripravený odviezť všetko, čo potrebujete. 
Dvojité dno batožinového priestoru ponúka až 16 konfigurácií 
pre maximálnu flexibilitu bez ohľadu na váš náklad. Inteligentné 
funkcie, ako sú handsfree elektricky ovládané dvere batožinového 
priestoru* a široko otvárateľné zadné dvere, vám uľahčia balenie 
a vybaľovanie, takže si svoje vzácne dni môžete užiť naplno.
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Nemali by ste sa spoliehať len na asistenčné funkcie vodiča. Niektoré funkcie nemusia fungovať za všetkých podmienok a okolností. Uplatňujú sa rýchlosti a iné 
obmedzenia. Pre podmienky týkajúce sa technológií Nissan kontaktujte svojho predajcu Nissan alebo www.nissan.sk

Nissan Qashqai so súborom technológií aktívnej a pasívnej 
bezpečnosti dosiahol 5-hviezdičkové hodnotenie bezpečnosti 
EuroNCAP.

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.

UPOZORNENIE NA VYBOČENIE Z JAZDNÉHO PRUHU 
kompletný balík technológií, ktoré vám pomôžu vyhnúť 
sa neúmyselnému opusteniu jazdného pruhu. V núdzovej 
situácii vás udrží v strede jazdného pruhu buď korekciou 
volantu, alebo brzdením.

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.

Bezpečnosť na prvom mieste
Každý Nissan Qashqai je vybavený bezpečnostnými 
technológiami navrhnutými tak, aby boli všetci v bezpečí 
a aby ste si zachovali maximálny pokoj mysle.

Bezpečnosť vďaka lepšej viditeľnosti
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.
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*Niektoré prvky výbavy sú dostupné v závislosti od výbavy ako súčasť štandardného vybavenia alebo ako voliteľná výbava za príplatok.

**Funkcia ProPILOT je dostupná pre obmedzený počet vozidiel a len pre verziu s automatickou prevodovkou. 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.

Nemali by ste sa spoliehať len na asitenčné funkcie vodiča. Niektoré funkcie nemusia fungovať za všetkých podmienok a okolností. Rýchlosť a iné obmedzenia 
platia. Podmienky týkajúce sa technológií Nissan vám poskytne váš predajca Nissan alebo www.nissan.sk

Predná kamera umožňuje 
kombinovaný pohľad spredu a 
zhora na dokonalé parkovanie.

Pri manévrovaní získate 
virtuálny 360° pohľad z 

vtáčej perspektívy

Pravá bočná kamera -
prepnutím prepínača
sa zobrazí obrubník.

Zadná kamera vidí, čo 
je priamo za vami.

Málo miesta? Bez problémov.
Pokiaľ neradi parkujete, nový Qashqai si zamilujete. Nový 
panoramatický parkovací systém* s vysokým rozlíšením vám 
poskytne 360° pohľad na vaše vozidlo s voliteľným zameraním 
na pohľad spredu, zozadu a zboku, čo vám pomôže zaparkovať s 
istotou a kontrolou. Nissan Qashqai s e-POWER môže byť 
vybavený aj systémom ProPILOT Park*, ktorý ponúka automatickú 
detekciu parkovacieho miesta a plne automatické ovládanie 
riadenia, brzdenia a plynu pri parkovaní. Teraz je parkovanie 
naozaj detskou hrou.

ProPILOT s technológiou Navi-Link**
Užite si menej stresujúcu, viac pohodovú jazdu. Úplne nový Qashqai s najnovšou technológiou ProPILOT**s 
funkciou Navi-Link Vás udrží uprostred jazdného pruhu v prednastavenej vzdialenosti od auta idúceho pred 
Vami. Navyše využíva mapové podklady TOMTOM, vďaka ktorým včas zaznamená zákruty, nájazdy, križovatky, 
zjazdy a iné. Podľa potreby upraví citlivo rýchlosť, aby ste mali vozidlo pod kontrolou. Dokáže dokonca sledovať 
dopravné značky a prispôsobiť rýchlosť jazdy, môžete vozidlo nechať v prevádzke bežať na voľnobeh a potom 
zase vyraziť, to všetko automaticky.
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Naskenujte kód a 
stiahnite si aplikáciu 
NissanConnect Services 
a pripojte ju k svojmu 
novému Nissanu.

Bezproblémové pripojenie k vášmu svetu
Nový 12,3" HD dotykový displej (5) v Nissane Qashqai je vaším portálom k 
NissanConnect: našej prepojenej technológii s intuitívnou navigáciou a pokročilou 
konektivitou. Qashqai vám umožňuje ovládať rad funkcií pomocou hlasu pre 
jednoduchosť a pohodlie. Povedzte „Ahoj Nissan“ Potom sa opýtajte na veci ako 
„nájsť najbližšiu čerpaciu stanicu, nastaviť cieľ, zavolať domov“ a ďalšie. Aplikácia 
pre smartfóny NissanConnect ponúka rastúci rozsah služieb vrátane odosielania 
plánov cesty do vášho Nissanu Qashqai. Keď ste vo svojom aute, pripojte svoj 
telefón aby ste mohli začať používať svoje preferované aplikácie vďaka Apple 
CarPlay® (6) a Android Auto™ (6) A nech ste kdekoľvek, služby NissanConnect vás 
informujú o stave vášho auta.

(1) Apple CarPlay® a Android Auto™ sú k dispozícii bezplatne v závislosti od modelu a/alebo výbavy. Pre viac informácií kontaktujte svojho predajcu Nissan. Android Auto™ je 
k dispozícii iba prostredníctvom káblového pripojenia.

(2) Bezplatné služby (Nissan Google Assistant, história jázd a Analýzy Nissan pomoc a Asistencia, asistencia pri poruche) sú k dispozícii bezplatne na obdobie 7 rokov v 
závislosti od modelu a/alebo výbavy. Pre viac informácií kontaktujte svojho predajcu Nissan.

(3) Mapy a live údaje o premávke, služby diaľkového ovládania a inteligentné upozornenia sú k dispozícii bezplatne po dobu 3 rokov a potom sú k dispozícii za poplatok v 
závislosti od modelu a/alebo výbavy. Pre viac informácií kontaktujte svojho predajcu Nissan.

(4) Wi-Fi v aute je vždy platená služba dostupná na základe predplatného. Pre viac informácií kontaktujte svojho predajcu Nissan. 

Na používanie služieb NissanConnect potrebujete používateľský účet NissanConnect a musíte sa zaregistrovať a prihlásiť sa do NissanConnect pomocou svojho 
používateľského mena a hesla. Na používanie bezplatnej aplikácie Nissan Connect potrebujete smartfón s kompatibilným operačným systémom iOS alebo Android a SIM 
kartu s možnosťou dátového prenosu s existujúcou alebo samostatnou zmluvou o mobilnom telefóne medzi vami a vaším poskytovateľom mobilných služieb. Všetky služby 
podliehajú pokrytiu mobilnou sieťou. Používanie palubného internetu NissanConnect je možné prostredníctvom integrovaného bezdrôtového internetového pripojenia. 
Dátové pakety je možné získať prostredníctvom vybraných externých poskytovateľov mobilnej komunikácie v súlade s ich podmienkami (v závislosti od dostupnosti vo 
vašej krajine). Ďalšie informácie nájdete na www.nissan.sk a u vášho predajcu Nissan.

(5) Funkcia dostupná v závislosti od verzie, štandardne alebo len ako voliteľná výbava (za príplatok).

(6) Apple CarPlay je ochranná známka spoločnosti Apple Inc., registrovaná v USA a ďalších krajinách. Android Auto a logo Android Auto sú ochranné známky 
spoločnosti Google LLC.

(7) Amazon, Alexa a všetky súvisiace značky sú ochranné známky spoločnosti Amazon.com, inc. alebo jej pridružených spoločností.

Reakcia a používanie funkcie môže byť ovplyvnené, keď auto prijíma zlý signál. Pre optimálne využitie sa uistite, že je vaše auto v dobrom pokrytí sieťou.

Pripojenie mobilného telefónu na používanie NissanConnect by sa malo vykonávať iba vtedy, keď je auto bezpečne zaparkované. Používanie systému by malo byť vždy v 
súlade s pravidlami zákona o cestnej premávke. Vodiči by mali systém používať iba vtedy, keď je to bezpečné. Používatelia by si mali byť vedomí potenciálu technológie 
handsfree na odpútanie pozornosti od cesty, čo by mohlo mať vplyv na úplnú kontrolu nad vozidlom.

KOMPATIBILITA S GOOGLE 
ASISTENT A ALEXA (5)(7)

Využite schopnosti vášho 
vozidla a vďaka prepojeným 

službám Nissan ovládajte 
vaše vozidlo z pohodlia 

domova diaľkovo pomocou 
hlasových príkazov.

Bezplatná služba (2)

NISSAN CONNECT SERVICES
Využívajte aplikáciu 

NissanConnect Services pre 
prístup k službám diaľkového 

ovládania, inteligentného 
upozornenia a ďalším.

Bezplatná služba na 3 roky (3)

WI-FI VO VOZIDLE
Použite svoje vozidlo ako 
prístupový bod k WiFi a 
pripojte sa k internetu. 

Poďme na to!

Platená služba (4)

BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE 
APPLE CARPLAY® (6)

A ANDROID AUTO™**
Pripojte svoj smartfón a 
získajte prístup k hudbe, 

textovým správam a 
ďalším obľúbeným 

aplikáciám počas jazdy

Bezplatná služba (1)

Na optimálne využitie 
odporúčame používať 

originálny kábel výrobcu.
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PRE VIAC INFORMÁCIÍ KONTAKTUJTE 
PREDAJCU VOZIDIEL NISSAN

ŠTÝLOVÉ DOPLNKY EXTERIÉRU
BALÍK ELEGANCE, CHRÓM

A:  Predná lišta – KE6106U0CR
B: Bočné lišty – KE7606U0CR
C:  Zadná lišta - KE7916U0CR

BALÍK ŤAŽNÉHO ZARIADENIA
D: Ťažné zariadenie, odnímateľné - KE5006U510

Ťažná kapacita max. 1 800 kg*
E:  Elektrická sada k ťažnému zariadeniu 13 PIN - KE5056U012

Elektrická sada k ťažnému zariadeniu 7 PIN - KE5056U002

OCHRANNÝ BALÍK
F:  Luxusné rohože - KE7456UN0A

Luxusné rohože e-POWER - KE7456UN0B
G: Vanička batožinového priestoru, otáčateľná – KE9656U0S0

BALÍK EXPLORER
H: Strešný nosič, Easyfix – KE7306U510

Priečne hliníkové strešné nosníky, Easyfix – KE7326U510**
I:  Nosič na bicykel - KB73880010

Strešný box - Quick fix
Malý - KE734380BK
Stredný - KE734480BK
Veľký - KE734630BK

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

BALÍK BATOŽINOVÉHO PRIESTORU
J:  Organizér batožinového priestoru – KE9646U510
K:  Ochrana nakladacej hrany batožinového priestoru – 

KE9676U000

Aby bol každý výlet veselší, 
lepší v každom smere 
inteligentnejší a jednoduchší
Originálne príslušenstvo Nissan vám pomôže 
prispôsobit 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.

Predĺžená záruka
Predĺžená záruka Nissan vám dáva možnosť 
predĺžiť si záruku na dlhšie obdobie alebo 
najazdené kilometre. Vyberte si zmluvu, ktorá 
najlepšie vyhovuje vášmu spôsobu jazdy. V prípade 
opravy budú použité a namontované iba originálne 
diely Nissan vyškolenými technikmi Nissan.

*Kapacita ťažného zariadenia sa bude líšiť v závislosti od špecifikácie vozidla.
**Iba pre vozidlá so strešnými lyžinami.

Funkcie dostupné v závislosti od verzie, ako štandard alebo len ako voliteľná 
výbava (za príplatok).
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A
B C

D

A: Celková dĺžka: 4,425M

B: Rázvor kolies: 2,665M

C: Celková šírka: 1,835M

D: Celková výška: 1,625M

VÝBAVY

ČALÚNENIE

ROZMERY

DISKY KOLIES

TEKNA
19"

ACENTA e-POWER / 
N-CONNECTA 

18"

ACENTA
17"

VISIA
17"

TEKNA+
20"

TEKNA+
Kožené 

čalúnenie Nappa***

VOLITEĽNÉ PRE TEKNA
Polokožené svetlošedé 

čalúnenie / látka

TEKNA
Polokožené modré 
čalúnenie / látka

N-CONNECTA
Látkové 

čalúnenie

VISIA - ACENTA
Látkové 

čalúnenie

11 FARIEB KAROSÉRIE P: Perleťová - M: Metalická - S: Nemetalická

Šedá Gunmetal -M- KADČierna -M- Z11Šedá Ceramic -P- KBY

Strieborná -M- KY0 Atramentová modrá -M- RBN Bordová Burgundy -M- NBQ Červená -S- Z10

Biela -S- 326

Červená Sunset Red -M- NBV

Modrá Vivid -P- RCFBiela Pearl -P- QAB

Šedá Ceramic - čierna 
(XFU)

Biela Pearl - čierna 
(XDF)

Modrá Vivid - čierna 
(XFV)

5 DVOJTÓNOVÝCH PREVEDENÍ LAKU KAROSÉRIE

Červená Sunset- čierna 
(XEY)

Čierna - šedá 
(XDK)

TEKNA+
• Tekna štandardná výbava
+ Sklenená strecha so strešnými lyžinami
+ Kožené sedadlá Nappa* s masážnou 

funkciou
+ Bose audio systém s 10 reproduktromi
+ Vyhrievané predné sedadlá 
+ Vyhrievaný volant
+ LED hmlové svetlá

TEKNA
• N-Connecta štandardná výbava
+ 19" disky kolies z ľahkých zliatin
+ Head-Up displej
+ LED svetlomety s funkciou MATRIX
+ Drive Assist (manuálna prevodovka)
+ ProPILOT s Navi Link pre verzie Xtronic a 

e-POWER
+ ProPILOT park**
+ Elektricky ovládané dvere batožinového 

priestoru s funkciou Hands free

VISIA
• LED svetlomety
• Zadné parkovacie senzory
• Elektricky nastaviteľné a vyhrievané 

vonkajšie spätné zrkadlá
• Manuálna klimatizácia

ACENTA
• Visia štandardná výbava
+ 17" disky kolies z ľahkých zliatin
+ 18" disky kolies z ľahkých zliatin: e-POWER
+ Zadná parkovacia kamera
+ 8" multimediálny systém A-IVI
+ Automatická dvojzónová klimatizácia
+ Inteligentný kľúč Nissan

N-CONNECTA
• Acenta štandardná výbava 
+ 18" disky kolies z ľahkých zliatin 
+ 12.3" digitálny prístrojový panel
+ 12.3" dotykový displej
+ Panoramatický parkovací kamerový systém
+ Tmavé sklá
+ Bezdrôtová nabíjačka

***Sedadlá z časti koža/z časti PVC. Pravá koža len na kontaktných miestach

*Dostupné len pre Mild Hybrid
**Dostupné len pre výbavu TEKNA a verzie e-POWER

FARBY
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Ponorte sa do zážitkov s novým modelom Nissan Qashqai:
https://www.nissan.sk/vozidla/nove-vozidla/novy-qashqai-2021.html
Sledujte Nissan Qashqai na Facebook, Twitter a Youtube.
Vyvinuli sme maximálnu snahu na zaistenie správnosti obsahu tejto brožúry v čase jej uvedenia do tlače (august 2022). 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 08/2022 – Vytlačené v EÚ. Vytvoril DESIGNORY, Francúzsko, a vyrobil 
eg+ worldwide, Francúzsko– Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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