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INTELIGENCE je krásná a chytrý, sofistikovaný design dokonalého
městského crossoveru to dokazuje. Nový Nissan QASHQAI v sobě
spojuje působivý vzhled s účinnou aerodynamikou. Užijte si jízdu
ve světlech města CO NEJVÍCE.
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MYSLETE DOPŘEDU

VSTUPTE DO NOVÉ EPOCHY.
Inteligentní mobilita Nissan mění pohled na to jak poháníme, řídíme a začleňujeme auta
do našich životů. Nový Nissan QASHQAI přichází se sadou inteligentních technologií, které
vám dodají jistotu za volantem. Od Inteligentního parkovacího asistenta až po Inteligentní
nouzové brzdění s detekcí chodců. Nový Nissan QASHQAI hlídá vás a všechny okolo vás.
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PROMYŠLEN DO POSLEDNÍHO DETAILU.
Nové
elegantní LED
světlomety

Nová
hliníková
kola

Nové výrazné zadní
světlomety s 3D
efektem

Charakteristická
přední mřížka
chladiče ve tvaru V

Nová anténa
ve tvaru
žraločí ploutve

Prémiové detaily
v nejvyšším stupni
výbavy Tekna+
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ELEGANTNĚJŠÍ VZHLED,
PROPRACOVANĚJŠÍ DESIGN.
Nový QASHQAI nikdy nevypadal lépe. S ohromující řadou stylových úprav, jako je nový
design světlometů, hliníkových kol, robustní maska chladiče nebo nový design kapoty,
je nový QASHQAI propracovanější a dynamičtější než kdy dříve.
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VYLADĚN
K DOKONALOSTI.

ŠPIČKOVÁ KVALITA A POHODLÍ.
Sportovní,
elegantní volant
ve tvaru D

Panoramatická
prosklená
střecha

Luxusní sedadla s
koženým čalouněním
Nappa a 3D prošíváním

Bederní opěrka se
4 polohami pro
ještě větší pohodlí
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S jistotou převezměte řízení za novým
sportovním, luxusním volantem,
zatimco panoramatickou prosklenou
střechou Nissanu QASHQAI proniká
dovnitř světlo.
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DISPLEJ PALUBNÍHO POČÍTAČE

VÍCE AKCE, MÉNĚ RUŠIVÝCH VLIVŮ.
Nový displej vyspělého systému podpory řidiče modelu QASHQAI nabízí všechny
potřebné informace jako na dlani. Jednoduše procházejte jednotlivé obrazovky
pomocí ovládání na volantu. Jak prosté.

IDENTIFIKACE
VOLAJÍCÍHO

BEZPEČNOSTNÍ
SYSTÉM SAFETY
SHIELD

AUDIO

VÝBĚR BAREV

NAVIGACE KROK
ZA KROKEM

MÓD POSILOVAČE
ŘÍZENÍ

SYSTÉM
MONITOROVÁNÍ
TLAKU
V PNEUMATIKÁCH

PARKOVACÍ SENZORY
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Vzneste se na vlnách zvuku vašeho
prémiového audiosystému Bose: povznášející
audio zážitek vpředu i vzadu. Osm výkonných
reproduktorů naplňuje nový Nissan QASHQAI
tóny plnými hloubky a preciznosti.

BUĎTE VŽDY VE SPOJENÍ.
Díky systému NissanConnect se nový QASHQAI stane nejlepším
kamarádem vašeho chytrého telefonu. Přináší novou intuitivnější
grafiku, možnosti přístupu k hudbě, novinkám z Facebooku, tweetům,
tipům z portálu TripAdvisor a mnoho dalšího. Základní balíček aplikací
je k dispozici zdarma po dobu prvních tří let. Navíc budete vždy
v obraze s navigačním systémem Nissan, jehož součástí je handsfree
volání přes Bluetooth, streamování audia, digitální rádio (DAB+)
a vstup pro zařízení iPod/USB.
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3 ROKY
AKTUALIZACE
ZDARMA

Program MapCareTM je služba,
díky níž můžete po dobu 3 let
od nákupu vozu získat jednu
bezplatnou aktualizaci map
ročně. Více informací získáte
u dealera nebo na portálu pro
majitele YOU+Nissan
https://www.nissan.cz/CZ/cs/
YouPlus.html

Ať vás cesta zavede kamkoli, nový audiosystém Bose
vám bude dělat společnost s tou správnou hudbou
pro vaši jízdu.
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REZERVUJTE SI
TATO SEDADLA.
Nejlepší, jaká můžete mít. Nový monoformní
design, vysoce kvalitní kůže Nappa a měkké 3D
prošívání – sedadla v novém Nissanu QASHQAI
vás obklopí trvalým, luxusním pohodlím.
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410 L
ZAVAZADLOVÝ PROSTOR

PROSTOR NA VŠE.
Nebojte se – vždy je prostor pro něco navíc. Sklopte zadní sedadla
a vytvořte rovnou plochu pro neskladná zavazadla nebo využijte
spoustu praktických úložných prostor pro vše, co vezete s sebou.

Zavazadlový prostor
umožňuje díky upravitelným
policím a příčkám bezpočet
nastavení. Velká odkládací
přihrádka u spolujezdce,
držák telefonu se vstupem
USB/12V zásuvkou a dvojitý
držák nápojů vám určitě
přijdou vhod.
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860 L
SE SKLOPENÝMI SEDADLY

Vytisknout | Zavřít

ANI MÁLO ANI MOC
V režimu Drive zobrazuje displej pohled
dopředu a shora. Vy tak víte, kde ještě
můžete popojet, aby to nebylo „až moc“.

CHRÁNÍ VAŠE KOLA

VIDÍTE ÚPLNĚ VŠE

Stisknutím tlačítka kamery při
jízdě dopředu nebo couvání
přepnete na pohled shora,
abyste měli přehled o objektech
po stranách. Budete tak mít
spolehlivě pod kontrolou
vzdálenost vozu od obrubníku.

Tato kamera se nachází pod
zpětným zrcátkem na straně řidiče a
při jízdě vpřed nebo couvání dotváří
poslední díl virtuálního 360º pohledu
na vozidlo z ptačí perspektivy.

LEPŠÍ ROZHLED,

HLÍDÁ VÁM ZÁDA

ZCELA NOVÁ PERSPEKTIVA.

Při couvání vidíte na displeji vše, co se nachází
za vámi. Pohled shora vám zase odhalí nižší
předměty, které byste oknem neviděli.

Parkování i manévrování je s dalším párem očí vždy snadnější. Panoramatický kamerový
parkovací systém využívá čtyři kamery, které zprostředkovávají pohled na okolí Nissanu
QASHQAI z ptačí perspektivy. Abyste o parkování měli dokonalý přehled, můžete si na
obrazovce zvolit detailní pohled na oblast před vozem, za vozem i směrem k obrubníku.
Konec problémům s parkováním, každý váš pohyb bude navíc snadnější a přesnější.

Design exteriéru | Design interiéru | Technologie & Výkon | Vnitřní prostor | Nissan Intelligent Mobility | Příslušenství
Strana 1 | Strana 2 | Strana 3 | Strana 4 | Strana 5 | Strana 6

Vytisknout | Zavřít

POMOC NA DOSAH RUKY

KLID. NEJSTE NA TO SAMI.
Inteligentní mobilita Nissan přenese vaše řízení na zcela novou úroveň.
Technologie Intelligent Driving přináší novému Nissanu QASHQAI větší jistotu
a ovladatelnost. Řízení bude mnohem větším zážitkem a z každodenního
cestování se stane příjemnější záležitost.

INTELIGENTNÍ PARKOVACÍ ASISTENT S NOVÝM SYSTÉMEM UPOZORNĚNÍ NA PROJÍŽDĚJÍCÍ VOZIDLA
Pusťte nový QASHQAI k řízení při parkování v těsných místech – a nechte ho, aby vás systém upozornění
na projíždějící vozidla varoval, když se při couvání začne blížit jiné vozidlo.
PODÉLNÉ
PARKOVÁNÍ

PŘÍČNÉ
PARKOVÁNÍ

UPOZORNĚNÍ
NA PROJÍŽDĚJÍCÍ VOZIDLA

ROZPOZNÁVÁNÍ POHYBUJÍCÍCH
SE OBJEKTŮ
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POMÁHÁ, KDYŽ CHCETE

ZASAHUJE,
KDYŽ POTŘEBUJETE.
Inteligentní jízdní asistenty Nissan jsou vždy připraveny vás upozornit
nebo zasáhnout v případě, že se dostanete do problémů

UPOZORNĚNÍ NA VYBOČENÍ
Z JÍZDNÍHO PRUHU. Pozor!
Tento systém vás upozorní,
když bez začnete bez
signalizace vybočovat ze
svého jízdního pruhu.

INTELIGENTNÍ NOUZOVÉ
BRZDĚNÍ S DETEKCÍ
CHODCŮ*. Nový QASHQAI
hlídá vás - a také všechny
kolem vás. Pokud se ve vašem
směru jízdy objeví překážka
nebo chodci, systém vás
upozorní, v případě nutnosti
vám dokonce pomůže se
snížením rychlosti.
*Funkce Detekce chodců bude dostupná
krátce po uvedení modelu na trh. Pro více
informací se obraťte na svého prodejce.

INTELIGENTNÍ PŘEDNÍ SVĚTLOMETY
S NOVÝM SYSTÉMEM ADAPTIVNÍHO
PŘEDNÍHO OSVĚTLENÍ. Nové elegantní
světlomety vám posvítí na cestu po
automatickém zapnutí při snížené
viditelnosti, vjezdu do tunelu či na
podzemní parkoviště. Po zastavení se navíc
i automaticky vypnou. AFS řídí intenzitu
světel s cílem zajistit lepší viditelnost v noci.
Na klikatých cestách dochází změnou stylu
svícení k lepší viditelnosti v zatáčkách a na
křižovatkách. Světlo se zaměří na vámi
požadovaný směr jízdy, doleva či doprava.
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VIDÍ VÍC.
ROZPOZNÁVÁNÍ DOPRAVNÍCH
ZNAČEK. Tento systém během
jízdy rozpoznává dopravní značky
a informuje vás o aktuální
povolené rychlosti.

SLEDOVÁNÍ MRTVÉHO ÚHLU.
Rozšiřte své zorné pole: Pokud se
za vozidlem v oblasti levého
a pravého mrtvého úhlu objeví jiné
vozidlo, systém vás na to upozorní.

PŘEDVÍDÁ NEBEZPEČÍ A VARUJE VÁS.
Technologie Nissan Intelligent Driving využívají pokročilou radarovou technologii, se kterou neustále
sledují dění okolo vás, analyzují okolní dopravu a pomáhají vám reagovat na neočekávané situace.
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BUĎTE ZA VOLANTEM JAKO PROFESIONÁL

ZÍSKEJTE SEBEDŮVĚRU,
STAŇTE SE KRÁLEM SILNIC.
Hbitý s rychlou reakcí. Snadný na řízení. Flexibilní a bezpečný.
Nový QASHQAI vám pomáhá s řízením díky technologiím
aktivního ovládání podvozku.

INTELIGENTNÍ POHON 4×4.
Nová technologie pohonu 4x4 maximalizuje
trakci kol na silnici i v terénu. Tento
inteligentní systém pracuje s počítačem
a senzory, měří prokluzování kol a okamžitě
rozděluje točivý moment. Až 50 % točivého
momentu přenáší na zadní kola.

INTELIGENTNÍ MOTOROVÁ BRZDA. Tato
technologie kontroluje brzdění motorem
a usnadňuje vám práci v zatáčkách a při
brzdění. Můžete se tak více a pohodlněji
věnovat řízení.
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INTELIGENTNÍ KONTROLA POHYBU
KAROSERIE. Hladce i po nerovném
povrchu. Tento systém aplikuje citlivé
brzdné zásahy, aby eliminoval rušivé
vlivy při přejíždění nerovností a zajistil
komfortní plynulou jízdu.
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BUĎTE ZA VOLANTEM JAKO PROFESIONÁL

S MAXIMÁLNÍM VÝKONEM.
Vyberte si z nabídky efektivních zážehových motorů s turbodmychadlem
nebo výkonných vznětových motorů s nízkou spotřebou paliva a emisemi CO2.

VZNĚTOVÝ A ZÁŽEHOVÝ POHON Rozhodněte se pro zážehový motor DIG-T 115 či
vznětový motor 1.6 dCi s převodovkou Xtronic pro plynulé zrychlení a optimální
úsporu paliva, anebo pro zážehový motor 1.6 DIG-T s hladce fungující 6stupňovou
manuální převodovkou přinášející maximální kombinaci výkonu a úspornosti.
DIESEL
VÝKON POHON PŘEVODOVKA
(k)
(L/KM)
(předběžné)

SPOTŘEBA
(L/100 KM)
MĚSTO

MIMO MĚSTO

KOMBINOVANÁ

16", 17", 18" kola 19" kola 16", 17", 18" kola 19" kola 16", 17", 18" kola 19" kola
1.5 dCi

110

2WD

MT

4,2

4,3

3,6

3,9

3,8

4

1.6 dCi

130

2WD

MT

5,1

5,2

4,1

4,3

4,4

4,6

1.6 dCi

130

2WD

CVT

5,3

5,6

4,4

4,6

4,7

4,9

1.6 dCi

130

4WD

MT

5,7

5,9

4,5

5,9

4,9

5,1

BENZÍN
VÝKON POHON PŘEVODOVKA
(k)
(L/KM)
(předběžné)

SPOTŘEBA
(L/100 KM)
MĚSTO

MIMO MĚSTO

KOMBINOVANÁ

16", 17", 18" kola 19" kola 16", 17", 18" kola 19" kola 16", 17", 18" kola 19" kola
1.2 DIG-T

115

2WD

MT

6,6

6,8

5,1

5,2

5,6

5,8

1.2 DIG-T

115

2WD

CVT

6,5

6,6

5,2

5,4

5,6

5,8

1.6 DIG-T

163

2WD

MT

7,4

7,6

4,8

5

5,8

6

Všechny hodnoty jsou platné pro model v základní evropské specifikaci bez dodatečné výbavy.
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BALÍČEK ELEGANCE VYTŘÍBENÁ JÍZDA

BALÍČEK CROSSOVER PROSAĎTE SVŮJ STYL

Ukažte svou eleganci a vytříbený vkus. Začněte výběr svého
příslušenství sadou stylových doplňků pro přední a zadní část vozu.
Odtud pokračujte až k černým detailům. Vtiskněte svému Nissanu
QASHQAI vlastní rukopis volbou dvoubarevných hliníkových kol,
osvětlených prahových lišt nebo uvítacího osvětlení. Skvělé. Váš
QASHQAI odráží váš vkus.

BALÍČEK ELEGANCE
Lišta zadního nárazníku,
chromovaná
Dále k dispozici v barvě černá
Piano.

Dětská sedačka

Zvýraznění zadního nárazníku,
černé
Dále k dispozici v barvě bílá
Pearl.

19" hliníková kola WIND
chromovaná
řezaná diamantem – tmavě
šedá

Osvětlené prahové lišty

Není styl bez důrazu na detaily. Nechte svůj QASHQAI vystoupit z řady díky sadě
předních a zadních ozdobných krytů nárazníku doplněných o 19" hliníková kola
a další užitečné příslušenství, jako je například pevný stolek pro děti.

BALÍČEK ELEGANCE
Lišta předního nárazníku,
chromovaná
Dále k dispozici v barvě černá Piano.

19" hliníková kola,
dvoubarevná černo-bílá

BALÍČEK CROSSOVER
Přední ozdobný kryt nárazníku,
stříbrný
Dále k dispozici v barvě černá Piano

Dětský stolek
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BALÍČEK CROSSOVER
Zadní ozdobný kryt nárazníku, stříbrný
Dále k dispozici v barvě černá Piano
19" hliníková kola IBISCUS, leskle černá

Uvítací osvětlení

Černé pryžové rohože, velurové koberečky,
luxusní textilní rohože
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BARVY

ČALOUNĚNÍ

MODRÁ VIVID - M - RCA

BRONZOVÁ CHESTNUT - M - CAN

BÍLÁ PEARL - M - QAB

BÍLÁ - S - 326

VISIA

ACENTA

ČERNÉ TEXTILNÍ ČALOUNĚNÍ

ČERNÉ TEXTILNÍ ČALOUNĚNÍ

N-CONNECTA

STŘÍBRNÁ SATIN - M - KY0

MODRÁ INK - M - RBN

ŠEDÁ - M - KAD

ČERNÁ NIGHT SHADE - M - GAB

ČERVENÁ MAGNETIC - M - NAJ

ČERNÁ PEARLESCENT - M - Z11

ČERNÉ TEXTILNÍ ČALOUNĚNÍ,
MONOFORMNÍ SEDADLA

TEKNA

VOLITELNĚ 1:

VOLITELNĚ 2:

KOMBINACE ČERNÉ KŮŽE A TEXTILNÍHO
ČALOUNĚNÍ, MONOFORMNÍ SEDADLA

ČERNÁ PRÉMIOVÁ KŮŽE NAPPA,
MONOFORMNÍ SEDADLA

MODRÁ PRÉMIOVÁ KŮŽE NAPPA,
MONOFORMNÍ SEDADLA

TEKNA +

VOLITELNĚ:

ČERNÁ PRÉMIOVÁ KŮŽE NAPPA,
MONOFORMNÍ SEDADLA

MODRÁ PRÉMIOVÁ KŮŽE NAPPA,
MONOFORMNÍ SEDADLA

ČERVENÁ FLAME - S - Z10

KOLA

ROZMĚRY
A: Rozvor: 2 646 mm
B: Celková délka: 4 394 mm
C: Celková šířka: 1 806 mm
D: Celková výška: 1 590 mm

16" OCELOVÁ

17" HLINÍKOVÁ
D

A
B

18" HLINÍKOVÁ

19" HLINÍKOVÁ

C
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V NISSANU

SE ZAMĚŘUJEME
NA KVALITU.

DOSAŽENÁ MNOHALETÝMI
ZKUŠENOSTI.
V Nissanu provádíme vše s ohledem na našeho zákazníka. Každý
náš krok a rozhodnutí probíhá s maximální péčí, přesností
a důrazem na kvalitu, protože vše, co děláme, děláme pro vás.
Od myšlenky po výrobu vozu, od testování po přehlednost, od služby
zákazníkům po naše odhodlání. Kvalita je v každém malém detailu.

360° PROCES
Stavíme na kvalitě od samého počátku, pečlivě koncipujeme každé
auto, aby bylo pohodlnější a odolnější prostřednictvím inovativního
designu, inteligentních technologií a promyšlených detailů
inspirovaných vámi

BEZPEČNOST
Pracujeme s našimi inteligentními bezpečnostními systémy, aby na vás
dávaly pozor a pomáhaly vám vyhnout se jakýmkoli nehodám, pro lepší,
jistější požitek z jízdy každý den. Náš panoramatický kamerový parkovací
systém využívá 4 kamery a poskytuje vám pohled na vůz a jeho okolí
z ptačí perspektivy.

EXTRÉMNÍ SPOLEHLIVOST
Prověřujeme naše vozy v extrémních podmínkách, abychom zaručili jejich
každodenní výkon a spolehlivost. Najezdíme miliony kilometrů ve výrobních
zkouškách, tisíckrát denně otevřeme a zavřeme dveře a kapotu a používáme
skutečný sopečný prach z Japonska pro testování odolnosti oken.
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5* SERVISNÍ SMLOUVA*
Sjednání 5* servisní smlouvy Nissan představuje ten nejlepší způsob, jak vašemu
Nissanu QASHQAI poskytnout péči, kterou si zaslouží! Poskytneme kompletní péči
vašemu vozidlu a navíc vám zaručíme předem stanovené ceny poprodejních služeb
a několik let dopředu. Přivezete-li svoje vozidlo do našeho dealerství, vyměníme podle
plánu údržby Nissan všechny potřebné díly a kapaliny a zkontrolujeme celkový stav
vozidla, abyste měli jistotu, že vás na cestách nic nezaskočí. Servisní smlouva Nissan
poskytuje naprostou kontrolu nad náklady a plánováním.

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA*

NÁŠ PŘÍSLIB. VAŠE JISTOTA

DOBA, PO KTEROU BUDETE UŽÍVAT VÝHOD PLYNOUCÍCH Z NAŠICH SLIBŮ, NENÍ NIJAK OMEZENÁ. POKUD
JSTE SE PŘIDALI K NAŠEMU VĚRNOSTNÍMU PROGRAMU YOU+NISSAN A MÁTE ZÁJEM O UPŘÍMNÉ
A POCTIVÉ JEDNÁNÍ, JSME TU PRO VÁS A BUDEME NA VÁS DÁVAT POZOR. NEUSTÁLE. TO JE NÁŠ SLIB.

NÁHRADNÍ VŮZ ZDARMA*
Slibujeme, že pokaždé, když bude vaše auto v servisu,
dealer Nissan vám nabídne řešení vaší mobility
navržené tak, aby vyhovovalo vašim potřebám.
Objednejte se s předstihem a my vám zaručujeme,
že pro vás bude zdarma připraveno náhradní vozidlo. Na
vybraných servisních místech máme k dispozici dokonce
i elektromobily a celou řadu jiných řešení dopravy.

NEJVYŠŠÍ KVALITA ZA NEJLEPŠÍ CENU*
Slibujeme, že díky týmu našich odborníků a použití
originálních dílů Nissan se dostane vašemu vozu té
nejlepší možné péče. Abychom vám nabídli nejlepší
cenu, ujišťujeme vás, že pokud přijdete s nabídkou
z jiného servisu v okruhu 10 km od vašeho dealera
Nissan, která bude nižší než naše, tak cenu dorovnáme.

Prodloužená záruka Nissan vám poskytuje příležitost prodloužit záruku výrobce
na 3 roky/100 000 km na delší období či počet kilometrů. Vyberte si plán, který pro
vás bude nejvýhodnější. Bude-li nutná oprava, budou použity pouze originální díly
Nissan a opravu provedou mechanici vyškolení společností Nissan.

KONTROLA VOZU ZDARMA*
Slibujeme, že než započneme s jakoukoli prací
na vašem voze, zdarma jej zkontrolujeme a vy tak
budete přesně vědět, co je třeba udělat a kolik to
bude stát. Žádná překvapení. Vaše faktura za práci
a náhradní díly nepřekročí vámi schválenou
částku a úkony provedené bez vašeho souhlasu
vám nebudeme účtovat.

ASISTENČNÍ SLUŽBA NISSAN*
Slibujeme, že vás udržíme na silnici 24 hodin
denně – celý rok. Ať už se stane cokoli,
garantujeme vám 24hodinovou asistenci Nissan.
Na stáří vašeho vozu nezáleží. Bezplatnou
asistenci Nissan vám garantujeme po každé
pravidelné údržbě v autorizovaných servisech
Nissan až do data příští předepsané údržby.

*Podrobné informace o podmínkách Příslibu společnosti Nissan jsou popsány ve Všeobecných podmínkách tohoto programu, které jsou k dispozici
na www.nissan.cz a u participujících autorizovaných dealerů a servisů Nissan. Výhody programu je možné čerpat pouze u autorizovaných dealerů
a servisů Nissan, kteří se tohoto programu účastní. Dostupnost 24 hodin denně se týká Asistenčních služeb Nissan. Zákaznická linka pro další služby
je k dispozici v pracovních dnech od 9 do 17 hod.

DÍKY VÁM SE STÁLE ZLEPŠUJEME.
Vy jste naší inspirací. Motivujete nás k hledání
stále důmyslnějších řešení. Podněcujete nás k
inovacím a změnám v zaběhnutých postupech.
Nechceme se spokojit s pouhým vylepšováním
či rozšiřováním toho, co již existuje. Chceme
posouvat a znovu definovat hranice možností.
Chceme nabízet originální řešení, která nám
pomohou uspokojit vaše každodenní potřeby
a naplnit vaše nejodvážnější sny. Nissan navrhuje
vozy, příslušenství a služby, které mění zaběhnuté
představy o možnostech automobilů. Abyste si
skutečně v ychutnali každou jízdu, dodává
funkčním prvkům kouzlo nevšedního a nevšední
činí dokonale funkčním.

NISSAN QASHQAI VÁM NABÍZÍ:
ZÁRUKU NA 3 ROKY NEBO 100 000 KM*
SERVISNÍ INTERVAL 30 000 KM NEBO
1 ROK PRO DIESELOVÉ MOTORY*
SERVISNÍ INTERVAL 20 000 KM NEBO
1 ROK PRO BENZÍNOVÉ MOTORY*
*Podle toho, co nastane dříve. Podrobnější informace
o podmínkách, omezeních a výlukách záruky jsou
uvedeny v záruční knížce.

KDEKOLI, KDYKOLI, COKOLI. STAČÍ ZAVOLAT NA ČÍSLO 800 23 23 23 A JSME VÁM K DISPOZICI.*
*Pro více informací o podmínkách Prodloužené záruky Nissan a 5* Servisní smlouvy Nissan kontaktujte prosím autorizované dealery Nissan.
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Vize Inteligentní mobility nás inspiruje ve všem, co děláme. Díky novým technologiím
měníme auta z pouhých dopravních prostředků na opravdové partnery. Pokud
pojedeme spolu, bude jízda jistější, propojenější a bude v ní více vzrušení! Ať už jde
o vozy, které vám pomohou s řízením, nebo o dálnice, na kterých si za jízdy nabijete
svůj elektromobil, bavíme se o velmi blízké budoucnosti.
O budoucnosti, která se začíná rýsovat ve vozech Nissan, jež můžete řídit už dnes!

Navštivte naše stránky: www.nissan.cz
Sledujte Nissan QASHQAI na:

Vyvinuli jsme maximální snahu o to, aby obsah této publikace byl v okamžiku jejího předání do tisku (KVĚTEN 2017) správný. Tato
brožura byla vytvořena s využitím prototypových vozů vystavovaných na autosalonech. V souladu s politikou soustavného
zlepšování produktů si Nissan International vyhrazuje právo kdykoliv změnit specifikace a vozidla popisovaná a vyobrazená v této
publikaci. Prodejci Nissan budou informováni o každé takové úpravě co možná nejrychleji. Prosím, ověřte si u místního prodejce
Nissan, že jste obdrželi nejaktuálnější informace. Z důvodů limitů použitého tiskového procesu se mohou barvy uvedené v této
brožuře mírně lišit od skutečných barev použitých laků a interiérových dekorů. Údaje v této brožuře nemusí být přesné v důsledku
písařských chyb či chyb tisku. Výbava uvedená v této brožuře nemusí být v našem regionu nabízena. Jak je v automobilovém
průmyslu obvyklé, kožená sedadla od Nissanu jsou potažena přírodní kůží (myslí se vlastní materiál, nikoliv jeho zpracování) na
místech, která přicházejí do styku s tělem řidiče či pasažérů. Pro ostatní části čalounění sedadel je použita umělá kůže, která v řadě
ohledů převyšuje vlastnosti přírodní kůže (například nevrásní při stárnutí, snadněji se čistí, je odolnější proti mechanickému
poškození). Takové řešení umožňuje poskytnout našim zákazníkům skutečně hodnotný a trvanlivý produkt. Údaje o dostupnosti
jazykových verzí Nissan Connect vám poskytnou prodejci Nissan. Zobrazení je pouze ilustrativní. Data a údaje uvedené v této
reklamě jsou určené výlučně k informačním účelům a nemohou být považovány za návrh smlouvy. Všechna práva vyhrazena.
Reprodukce celé této brožury nebo jakékoliv její části bez písemného souhlasu společnosti Nissan International je zakázána.
Kombinovaná spotřeba: 3,8-5,8,9 l/100 km; kombinované emise CO2: 99-134 g/km. Dovozcem je společnost Nissan Sales CEE Kft.
(Maďarsko, 1117 Budapešť, Infopark sétány 3/B) jednající prostřednictvím Nissan Sales CEE Kft. - organizační složka, se sídlem Praha
4, Krč, Antala Staška 2027/77, PSČ 14000, Česká republika, IČ: 27248011, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl A, vložka 51598.

Razítko dealera:

Tato brožura je vyrobena z papíru bez obsahu chlóru. – MY17 QASHQAI brochure 05/2017 – Vytištěno v EU.
Grafická úprava: DESIGNORY, Francie, výroba: eg+ worldwide, Francie – Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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