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ИЗЦЯЛО НОВИЯТ 
QASHQAI
НОВОТО ПОКОЛЕНИЕ NISSAN QASHQAI. 
УНИКАЛНОТО ГРАДСКО ИЗЖИВЯВАНЕ
ТОЙ ПРЕДИЗВИКА РЕВОЛЮЦИЯ и сега се завръща отново с отличителен 
нов дизайн, модерни интуитивни технологии и стабилно пътно поведение, 
което позволява на водача абсолютен контрол. Почувствайте същността на 
НОВИЯ QASHQAI, уникалният градски кросоувър.
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ДРАМАТИЧНО 
ПРЕОТКРИВАНЕ
ЦЕЛЕНАСОЧЕН УСТРЕМ
ТОЙ Е ЯРЪК, АТЛЕТИЧЕН И ЗАВЛАДЯВАЩ. Той е новият градски атлет, 
най-иновативният QASHQAI до сега. С безкомпромисно излъчване и провокативен 
облик, първият кросоувър се завръща, както никога до сега.
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НАПРАВЕТЕ 
СИЛНО 

ВПЕЧАТЛЕНИЕ
ЗАВЛАДЯВАЩ ИНТЕРИОР

ЧЕРНИЯТ КОЖЕН САЛОН ви осигурява приятно усещане и 
отлична позиция на седене, благодарение на комфортните седалки. 

Това е удобство, от което никога няма да поискате да се лишите.
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АУДИО. Пълна информация за любимите 
ви изпълнители и музика, докато шофирате.

КОНТАКТИ. Проверявайте обажданията 
си, без да отклонявате поглед от пътя.

SAFETY SHIELD. Визуални и звукови 
сигнали, които се грижат за вашата 
безопасност.

ИЗБОР НА ЦВЯТ. Персонализирайте 
екрана си според вашите предпочитания 
или в съответствие с интериорното 
осветление.

НАВИГАЦИОННА СИСТЕМА. Няма да 
объркате маршрута си благодарение на 
бързия достъп до важната навигационна 
информация.

УСЕЩАНЕ НА ВОЛАНА. Изберете 
спортен или нормален режим, за да 
промените силата на въртене.

СИСТЕМА ЗА СЛЕДЕНЕ НА НАЛЯГАНЕТО 
НА ВЪЗДУХА В ГУМИТE. Налягането на 
всяка гума се изписва на информационния 
екран. В случай на мека гума, ще ви 
предупреди светлинен индикатор на 
арматурното табло.

ПАРКИНГ СЕНЗОРИ. Наблюдавайте 
дисплея, докато QASHQAI ви осигурява 
лесно паркиране. 

ОТ ШОФЬОРСКОТО МЯСТО получавате цялата информация върху 5 инчов 
цветен TFT дисплей. Интуитивен и удобен: направете го ваш.

Поемете контрола

ПОСРЕЩНЕТЕ БЪДЕЩЕТО
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6 СТАНДАРТНИ ВЪЗДУШНИ 
ВЪЗГЛАВНИЦИ
QASHQAI разполага с богат 
набор от системи за активна 
и пасивна безопасност, 
Nissan Safety Schield и шест 
въздушни възглавници с 
цел максимална грижа да 
вашата безопасност.

NISSAN SAFETY SHIELD®

ПОЧУВСТВАЙТЕ 
ПОДКРЕПАТА 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ В СЛУЧАЙ НА УМОРА
Няма риск да заспите по време на пътуване: 
системата преценява нивото на вашата 
концентрация и ви информира с визуален и 
звуков сигнал, когато имате нужда от почивка.

СВЕТЛИНЕН АСИСТЕНТ
Системата максимизира видимостта през 
нощта като активира дългите светлини и 
временно превключва на къси, когато 
разпознае насрещно движение или движещ 
се пред вас автомобил. Модерната LED 
технология на фаровете предлага по-силно 
и широко осветяване на пътя.

ИНТЕЛИГЕНТЕН СПИРАЧЕН АСИСТЕНТ
В случай на риск от удар с автомобила пред 
вас, системата ви предупреждава със 
светлинен и звуков сигнал. Ако шофьорът не 
реагира, се активират спирачките, които 
забавят скоростта. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРИ НАПУСКАНЕ 
НА ПЪТНОТО ПЛАТНО
При неволна смяна на лентата на движение 
без подаден сигнал, системата ще ви 
предупреди със светлинен и звуков индикатор. 

РАЗПОЗНАВАНЕ НА ПЪТНИТЕ ЗНАЦИ
Тази система ви информира за 
ограниченията на скоростта разпознавайки 
пътните знаци.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ДВИЖЕНИЕ В 
МЪРТВАТА ТОЧКА
Това, което вие не можете да видите, QASHQAI 
може. Ако в мъртвата точка има автомобил, 
ще се активира светлинен сигнал в огледалото 
ви. При индикиране на желание от ваша 
страна за преминаване в лента, в която има 
автомобил в опасна близост, ще чуете и 
предупредителен сигнал.

СИСТЕМА ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА 
ДВИЖЕЩИ СЕ ОБЕКТИ
Запознайте се с дигиталния си навигатор. 
Тази функция разпознава и ви информира 
за подвижни и неподвижни обекти около 
автомобила, докато паркирате.

Защита

ОТКРИЙТЕ ШОФИРАНЕ 
ВДЪХНОВЕНО ОТ 
ТЕХНОЛОГИИТЕ и модерната 
система Nissan Safety Shield. 
Използвайки камери и сензори, 
Новият Qashqai разполага с 
8 различни системи за 
безопасност, които работят 
съвместно, за да ви предпазват 
постоянно, докато шофирате.
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ВЗЕМЕТЕ МАКСИМУМА ОТ ПЪТУВАНЕТО СИ. 
NissanConnect е изключително лесен за експлоатация, 
благодарение на 7 инчовия, чувствителен на докосване 
екран с висока резолюция. Притежава ефективна 
комбинация от аудио, навигационни и комуникационни 
функции, както и модерни системи за свързаност и 
смартфон интеграция. Вашият нов QASHQAI е неразделна 
част от модерния ви начин на живот, също както вашият 
мобилен телефон, таблет и компютър.

ИНТЕГРАЦИЯ С МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН. Новият 
NissanConnect предоставя различни популярни апликации, 
които ви позволяват да сте свързани постоянно, като 
същевременно подобрява безопасността и изживяването 
зад волана.

ИНТЕЛИГЕНТЕН СПИРАЧЕН АСИСТЕНТ и навигационните 
функции съдействат на водача при всякакви пътни ситуации 
с предупреждения за остри завои, ограничения на скоростта, 
динамично рекалкулиране на пътя и много други.

NISSANCONNECCTT

BLUETOOTH® АУДИО СТРИЙМИНГ. Използвайте 
дигиталното радио и аудио стрийминга чрез безжичен 
интернет или чрез вашия мобилен телефон.

IPOD/USB ВХОД. Свържете вашият iPod или MP3 плеър 
за постоянен достъп до музикалната ви библиотека, докато 
пътувате.

ЧРЕЗ НОВИЯТ NISSANCONNECT* вие сте постоянно 
свързани с околния свят навсякъде. Със широк спектър 
от апликации с мобилен телефон в процес на развитие: 
важни дейстинации, трафик информация, паркинги, цени 
на горивата, музика, социални медии, новини, спорт, 
развлечения, прогноза за времето, полети и други вашият 
автомобил ще се превърне в неразделна част от вашият 
комуникативен начин на живот, също като вашия мобилен 
телефон, таблет и компютър.

* Очаква се потвърждение за датата на стартирането на APPS и CONNECTED SERVICES услугите 
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ОТПУСНЕТЕ СЕ
СЪС СВОИТЕ 4 КАМЕРИ, Around View 
Monitor предлага панорамен изглед 
около QASHQAI, за да улесни максимално 
движението назад и паркирането. 
Изберете режим "птичи поглед", за да 
погледнете обстановката отгоре, след 
което можете да активирате и 
изображенията на камерите поотделно. 
Опитате ли веднъж, никога няма да 
се откажете от нея!

УСПОРЕДНО ПАРКИРАНЕ.   Приближете се и ако Интелигентният 
паркинг асистент изпише ‘OK’ на дисплея, оставете QASHQAI в периметъра 
и активирайте "автоматичното маневриране" за перфектно паркиране.

ИЗБЕГНЕТЕ ВСИЧКИ ДРАСКОТИНИ.   
Натиснете бутона "camera" за да видите отделните 
изображения на камерите и да разберете 
най-точно на какво разстояние се намирате от 
близките до вас обекти. 

ПОКРИЙТЕ СЛЕПИТЕ ЗОНИ.   При маневриране 
назад, включете задната камера и вижте 
пространството около автомобила ви, което не 
можете да видите през стъклата и огледалата. 

ИНТЕЛИГЕНТЕН ПАРКИНГ АСИСТЕНТ AROUND VIEW MONITOR

ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО ПАРКИРАНЕ.   Around View Monitor ще 
ви помогне да намерите най-подходящото свободно паркомясто в 
големия препълнен паркинг, а интелигентния спирачен асистент дори 
ще паркира QASHQAI назад вместо вас.
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4WD & ABS Контрол

Педал 
на газта

Съединител
G сензор

ШАСИ КОНТРОЛ

НАСЛАЖДАВАЙТЕ 
СЕ НА РЕАКЦИИТЕ
УВЕРЕНОСТ И СПОКОЙСТВИЕ: функциите 
на Шаси контрола на QASHQAI, допринасят
за стабилно и сигурно пътно поведение на 
автомобила.

АКТИВЕН КОНТРОЛ НА 
ТРАЕКТОРИЯТА: подпомага сигурното 
управление в завой като контролира 
спирачното усилие на всяко колело, за 
да подобри сцеплението и стабилността 
на автомобила.

АКТИВНА СПИРАЧКА НА 
ДВИГАТЕЛЯ: (само за модели със 
CVT трансмисия) добавя спирачно 
усилие от двигателя, за да намали 
скоростта на автомобила при 
навлизане в завои с цел по-лесно и 
плавно преминаване.

АКТИВЕН КОНТРОЛ НА 
ОКАЧВАНЕТО: прилага леки 
спирачни усилия,за да елиминира 
неприятните вертикални поклащания 
на каросерията при движение по 
неравни пътища.

ШАСИ КОНТРОЛ функциите се 
показват на модерният дисплей пред 
водача. Това са Активният контрол 
на траекторията, активната спирачка 
на двигателя и системата за активен 
контрол на возенето. Те всички ви 
помагат в екстремни ситуации.

ALL MODE 4x4-i®: на пътя или извън 
него интелигентната система 
оптимизира сцеплението им. 
Използвайки компютър и сензори, тя 
измерва приплъзването на колелата и 
веднага насочва до 50% от въртящия 
момент на двигателя върху задния 
мост, където мощността се разпределя 
и между ляво и дясно колело.
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NISSAN PURE DRIVE ТЕХНОЛОГИЯ

ПРЕОДОЛЕЙТЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯТА
ИЗБЕРЕТЕ СИ ПОДХОДЯЩ ДВИГАТЕЛ: дизел или бензин, 
предно предаване или 4х4, механична трансмисия или Xtronic. 
Имате възможността да се възползвате от съвременните 
технологии Pure Drive на Nissan и от най-ниските нива на CO2 
емисии* в класа на кросоувърите. Този успех е постигнат 
благодарение на ефективните дизелови двигатели, системата 
STOP/START и активната аеродинамика.

НОВАТА XTRONIC ТРАНСМИСИЯ 
усилва удоволствието от шофирането, като 
осигурява по-бързо ускорение и 
същевременно намалява разхода на гориво.

*Тези стойности подлежат на окончателно потвърждение. Стойностите се отнасят за базов модел със 
стандартно оборудване.

ДИЗЕЛ Мощност (к.с.) Задвижване Трансмисия Емисии на CO2 (средни) Разход на гориво л/100 км

Градски Извънградски Комбиниран

16" & 17" 18" & 19" 16" & 17" 18" & 19" 16" & 17" 18" & 19" 16" & 17" 18" & 19"

1.5 dCi 110 2WD MT 99g/KM 103g/KM 4.2 4.3 3.6 3.9 3.8 4.0

1.6 dCi 130 2WD MT 116g/KM 120g/KM 5.1 5.2 4.1 4.3 4.4 4.6

1.6 dCi 130 2WD Xtronic 122g/KM 128g/KM 5.3 5.6 4.4 4.6 4.7 4.9

1.6 dCi 130 4WD MT 129g/KM 133g/KM 5.7 5.9 4.5 4.7 4.9 5.1

БЕНЗИН Мощност (к.с.) Задвижване Трансмисия Емисии на CO2 (средни) Разход на гориво л/100 км

Градски Извънградски Комбиниран

16" & 17" 18" & 19" 16" & 17" 18" & 19" 16" & 17" 18" & 19" 16" & 17" 18" & 19"

1.2 DIG-T 115 2WD MT 129g/KM 133g/KM 6.6 6.8 5.1 5.2 5.6 5.8

1.2 DIG-T 115 2WD Xtronic 129g/KM  133g/KM 6.5 6.6 5.2 5.4 5.6 5.8

1.6 DIG-T 163 2WD MT  134g/KM 138g/KM 7.4 7.6 4.8 5.0 5.8 6.0
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ОТКРИЙТЕ ЕДИН 
НОВ СВЯТ ОТ 
ВЪЗМОЖНОСТИ

ГЪВКАВО ТОВАРНО ПРОСТРАНСТВО РАВЕН ПОД. Когато задните облегалки са сгънати, QASHQAI разполага с равен под на багажното отделение. Това 
улеснява превозването на дълги товари. Същевременно ценните вещи са на сигурно място в скритите отделения.

ПОДРЕДЕТЕ ГО ПО ВАШИЯ НАЧИН. Разполагате с 16 различни комбинации за организация на товарното пространство. 
Гъвкавото решение на QASHQAI, ви позволява да държите багажа под контрол и да транспортирате всичко навсякъде. 

НА ЕДНА РЪКА РАЗСТОЯНИЕ. Новият дизайн на централната конзола на QASHQAI ви позволява да съхранявате 
на удобно и достъпно място всички ваши принадлежности.
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ДОБАВЕТЕ ХАРАКТЕР
1. Капаци на огледалата, Хром

2. Лайстна на предната броня, Хром

3. 19" Алуминиеви джанти

4. Странични лайстни, Хром

Лайстна под задното стъкло, хромирана лайстна за 
багажник

Демонтируем теглич

Стелка за багажник

Органайзър за багаж

Напречни греди за багажник

Стелки – велурени, текстилни, гумени

АКСЕСОАРИ
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B

A C

D

ИЗБЕРЕТЕ ЦВЯТ

ПАЛИТРА

M - Металик
 S - Пастел

Бяла перла - М - QAB Бял - S - 326 Сив - M - KAD

Тъмно лилав - M - GAB Син - M - RBN Бронзов - M - CAP 

Червен - M - NAJ Черна перла - M - Z11 Сребрист - M - KY0

ИЗБЕРЕТЕ ТАПИЦЕРИЯ

УСЕЩАНЕ ЗА КОМФОРТ

CLASSIC

TEKNA

COMFORT & CONNECT

ULTIMATE SPECIAL VERSION

КОЖА И ТЕКСТИЛ

 ЧЕРЕН ТЕКСТИЛ  ЧЕРЕН ТЕКСТИЛ

ГРАФИТЕН КОЖЕН САЛОН СИВА КОЖА И АЛКАНТАРА

РАЗМЕРИ

A: Дължина: 4,377 MM

B: Междуосие: 2,646 MM

C: Широчина: 1,806 MM

D: Височина: 1,590 MM / 1595 MM (All Mode 4x4i®)
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NISSAN QASHQAI 
ВИ ПРЕДЛАГА:
5 г. или 150 000 км. гаранция, което 
от двете събития настъпи първо
12 години гаранция срещу пробивна 
корозия.
3 години гаранция на лаковото 
покритие
5 години безплатна пътна помощ, 
24 часа в денонощието на територията 
на България.

В NISSAN, СЪЗДАВАМЕ 
НАЙ-ДОБРИТЕ РЕШЕНИЯ 
ВДЪХНОВЕНИ ОТ ВАС.

Вие сте вдъхновението на нашето 
въображение. Вашите нужди са в 
основата на нашата изобретателност. За 
Nissan иновацията не е само допълнение 
и надграждане; тя е пресичане на 
границата, революция с цел промяна на 
статуквото. За нас то е създаване на 
неочаквани решения за задоволяване 
на вашите най-щури и най-практични 
желания. В Nissan ние създаваме 
автомобили, аксесоари и услуги, които 
разчупват стереотипа - превръщайки 
практичното във вълнуващо и вълнуващото 
в практично. Ние ви предлагаме още 
по-вълнуващо преживяване всеки ден.

При всяко сервизно посещение в нашите 
дилърства, автомобилът ще се обслужва 
според официалния сервизен график на 
Nissan и ще се проверява, за да сте 
сигурни и спокойни при всяко пътуване.
Сервизен интервал за дизелови двигатели: 
веднъж годишно или през 30 000 км, 
което от двете събития настъпи първо
Сервизен интервал за бензинови 
двигатели: веднъж годишно или през 
20 000 км, което от двете събития 
настъпи първо
В случай на ремонт, обучени механици, 
ще вграждат само оригинални резервни 
части от Nissan. 
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Последвайте Nissan QASHQAI в:
Адрес на дилър:

Беше направено всичко възможно, съдържанието на настоящото издание да бъде актуално и точно към датата на отпечатването
(Юли 2015 г). Настоящата брошура беше изготвена на базата на прототипа на автомобила, който беше показан на автомобилните 
изложения. В съответствие с политиката на Nissan за непрекъснато усъвършенстване на своите продукти, Nissan Европа си запазва 
правото да прави промени в характеристиките на автомобилите и нивата на оборудване, които са описани и представени в 
настоящата публикация. Търговските представители на Nissan ще бъдат информирани за всички внесени изменения във възможно 
най-кратки срокове. Моля, свържете се с най-близкия до вас оторизиран търговски представител на Nissan, за да получите актуална 
информация. Поради ограничените възможности на полиграфическата техника, показаните в настоящата брошура цветове могат да се 
различават незначително от дийствителните цветове на боята на каросерията и използваните облицовъчни материали. Всички права 
запазени. Забранява се възпроизвеждането на цялата брошура или части от нея без писменото съгласие на Nissan Европа.

Тази брошура е отпечатана на екологично чиста хартия (без хлор) – QQ MY15 GEA 07/2015 – Отпечатано в ЕС.
Създадено от NEW BBDO, Франция.Тел: +33 1 40 62 37 37 и произведено от eg+ worldwide, France Франция - Тел: +33 1 49 09 25 35. 

П о с е т е т е  н а ш и я  w e b s i t e :  w w w . n i s s a n . b g
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