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NISSAN QASHQAI
KÕIGI AEGADE PÕNEVAIM NISSAN QASHQAI
VÄLJAKUTSUV KUJUNDUS, TÄIUSTATUD INTUITIIVNE TEHNIKA, 
kõige ajakohasemad internetipõhised teenused ning dünaamilise 
sõidu ja juhitavusega, tänu millele omab juht auto üle alati kontrolli. 
Ülim linnasõidu kogemus.
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VÕIMAS
TAGASITULEK
FUNKTSIONAALNE EHEDUS
IGAKÜLGSELT JULGE, SPORTLIK JA JÕULINE See on uus linnasõidu 
triatlonist – siiani kõige uuenduslikum QASHQAI. Selgelt silmapaistev, 
kiskjalikuma ja provokatiivsema ilmega ehtne crossover on tagasi 
ning parem kui kunagi varem.
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JÄTKE KUSTUMATU 
MULJE

MUGAV SALONG
GRAFIITMUSTA NAHAST VIIMISTLUSEGA 

SÕITJATERUUMIS saate nautida selga toetavaid 
istmeid, pehmendusega põlvekaitsmed ja 

hubast valgustust. See on veetlev keskkond, 
kust te ei taha kunagi lahkuda.
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HELISÜSTEEM Ka sõidu ajal on võimalik 
teada saada kõik üksikasjad oma 
lemmikartistide ja -muusika kohta.

HELISTAJA ISIKU TUVASTUS Saate 
kontrollida oma kõnesid, hoides samal 
ajal silmad teel.

TURVAKILP Heliline ja visuaalne 
hoiatussignaal ohutuks liiklemiseks.

VÄRVIVALIK Kohandage oma ekraan soovi 
järgi või sobitage see sõitjateruumi hubase 
valgustusega.

KIIRE NAVIGEERIMINE Kiire juurdepääs 
olulisele navigatsiooniteabele tagab, et 
jõuate alati sihtkohta.

JUHTIMISTUNNETUS Juhtimistundlikkuse 
muutmiseks valige sport- või tavarežiim.

REHVIRÕHU JÄLGIMISSÜSTEEM Enam 
ei pea te mõistatama, kas rehvirõhk on 
korras, sest teie teabeekraanil kuvatakse 
iga rehvi rõhk ja madala rehvirõhu korral 
läheb armatuurlaual põlema märgutuli.

PARKIMISANDURID Vaadake, kuidas 
kuvatakse takistusi, et saaksite 
QASHQAIga pingevabalt parkida.

KÕRGELT JUHTIMISASENDILT saate kogu ümbrust nautida, sealhulgas 
viit täiustatud juhiabiekraani, kus on esitatud kogu teie teabegraafika 

reaalajas. Intuitiivne ja kättesaadav – muutke see omanäoliseks.

NISSANI TÄIUSTATUD ABIEKRAAN

UUENDUSLIK LAHENDUS 
OTSE TEIE SILME EES
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STANDARDVARUSTUSES 
6 TURVAPATJA
QASHQAIs on 
täiskomplekt aktiiv- ja 
passiivohutustehnikat: 
Nissani turvakilp, 
külgturvapadjad ja 
turvakardinad.

NISSANI TURVAKILP

ÜMBRITSEGE END
ENESEKINDLUSEGA

JUHI VALVSUSE JÄLGIMISSÜSTEEM
Pole ohtu, et sõidu ajal tukkuma jääte või 
hajameelseks muutute – süsteem hindab 
teie keskendumistaset ja väsimust vastavalt 
teie panusele sõiduki juhtimisel ning annab 
helilise või visuaalse hoiatussignaali, kui 
peaksite tegema pausi.

KAUGTULEDE ABISÜSTEEM
Näiteks linnavälisel teel sõites suurendab see 
süsteem teie nähtavust, sest aktiveerib 
sõiduki kaugtuled või vähendab neid, kui tajub 
vastutulevaid sõidukeid. Tänu QASHQAI täis-
LED esituledele saate nautida parema nähtavuse 
ja valgustusega sõitu.

ESIKOKKUPÕRKE ENNETUSSÜSTEEM
Kokkupõrkeohu korral ees sõitva sõidukiga 
edastab süsteem kuuldava ja nähtava 
hoiatussignaali. Pole ohtu, et sõidu ajal tukkuma 
jääte või hajameelseks muutute – seda, mis 
jääb teile märkamatuks, märkab QASHQAI.

SÕIDURAJALT KÕRVALEKALDUMISE 
HOIATUSSÜSTEEM
Vaadake ette! Teid hoiatatakse, kui hakkate 
sõidurajalt kõrvale kalduma. Süsteem käsib 
teil sõiduki rajale tagasi juhtida, välja arvatud 
siis, kui olete suunatule sisse lülitanud.

LIIKLUSMÄRKIDE TUVASTAMINE
Süsteem hoiab teid kursis viimaste 
kiiruspiirangutega, sest tuvastab sõidu 
ajal liiklusmärgid, millest möödute.

PIMEDA ALA JÄLGIMISSÜSTEEM
Kui teie ei näe, suudab seda QASHQAI. Kui 
ükskõik kummale poole jäävas pimealas on 
sõiduk, süttib küljepeeglil diskreetne ohutuli. 
Kui olete andnud märku soovist sõidurada 
vahetada, kuid mõni sõiduk on teile ohtlikult 
lähedal, hakkab vilkuma seesama tuli ja 
kostab hoiatussignaal.

LIIKUVATE OBJEKTIDE DETEKTOR
See on teie digitaalne parkimisabi. See 
funktsioon, millel on kogu auto ümbrusest 
täielik ülevaade, annab teile teada, kui 
lähenete sõidukiga mingile objektile – mitte 
ainult esemetele, vaid ka loomadele 
ja lastele.

TURVALISUS

Nissani turvakilbi tehnoloogia 
on terviklik ohutuslahendus, 
millest lähtume iga sõiduki 
kujundamisel ja väljatöötamisel. 
Siin kirjeldatud funktsioonid 
on vaid mõned näited paljudest 
Nissani funktsioonidest, mis 
aitavad kaitsta teid ja teie 
kaassõitjaid. Need tehnoloogiad 
keskenduvad kolmele 
põhiaspektile: hoida sõiduki 
süsteemidel ja ümbrusel silm 
peal, abistada juhti ootamatutes 
olukordades ning aidata tagada 
avarii korral sõitjate ohutus.
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NISSANCONNECT

UUENDUS, MIS ASETAB TERVE 
MAAILMA KÄEULATUSSE
NUTIKAS JA FUNKTSIONAALNE. NissanConnectil on rohkelt funktsioone ning tänu suure lahutusvõimega 
5,8-tollisele peegeldumisvastasele puuteekraanile on seda uskumatult lihtne kasutada. NissanConnect 
ühendab endas heli-, navigatsiooni- ja sidefunktsioonid ning pakub paindlikke võimalusi nii välisseadmete 
kui ka nutitelefonide kasutamiseks.

IGAL POOL ELUGA KURSIS. NissanConnecti saab ühendada nutitelefoniga. See võimaldab kasutada järjest 
suurenevat hulka mobiilirakendusi* Nissani mugava ekraani kaudu – kõik see on mõeldud rikastama teie 
sõidukogemust ohutul viisil. Nii muutub teie QASHQAI teie elustiili lahutamatuks osaks samamoodi nagu 
nutitelefon, tahvelarvuti ja sülearvuti.

NUTIKAD JUHIABISÜSTEEMID ja navigatsioonifunktsioonid toetavad teid igasugustes liiklusoludes.

HELI VOOGEDASTUS BLUETOOTH®-I KAUDU. Nautige digitaalraadiot** või internetiraadiot või kasutage 
muusika voogedastust mobiiltelefoni kaudu.

iPODi/USB PESA. Ühendage süsteemiga iPod või MP3-mängija – nii saate kogu oma muusikakogu 
autosse kaasa võtta.

* Autojuhtimine on tõsine tegevus. Kasutage NissanConnecti teenuseid ainult siis, kui see on ohutu. Mõned rakendused võivad jõuda turule hiljem. 
Vajalik on NissanConnecti teenuste leping, kuid kahe aasta jooksul alates ostust on teenus kättesaadav tasuta. Teenus ja rakendused on saadaval 
ainult mõnes Euroopa riigis ja valitud Nissani mudelitel. Mõnda teenust ja rakendust võivad pakkuda kolmandad pooled, kes ei allu Nissani kontrollile. 
Selliseid teenuseid ja rakendusi võidakse Nissanile ja tema edasimüüjatele ette teatamata muuta (muu hulgas võivad kolmandad pooled nende 
pakkumise lõpetada või katkestada). Mõned funktsioonid eeldavad ühilduva telefoni või seadme olemasolu, mida ei ole sõidukiga kaasas. Mobiililevi 
pakuvad mobiilsidefirmad, mis ei allu Nissani kontrollile. Mobiililevi ei ole igas piirkonnas kättesaadav. Rändlusteenus ja/või andmete kasutamine võib 
olla tasuline. Nissan ei vastuta seadmete väljavahetamise ega uuendamise eest ega muude kulude eest, mis on vajalikud selleks, et teenuseid oleks 
võimalik pärast nende muutmist jätkuvalt kasutada.

Kaartide täpsus on võti säilitamaks navigatsioonisüsteemi 
optimaalset tuge. Nissan MapCareTM programm on teenus, 
mis võimaldab teil saada üks tasuta kaardiuuendus 
igal aastal 3 aasta jooksul pärast sõiduki ostu*. Küsige 
oma edasimüüjalt rohkem infot või külastada Nissani 
omaniku portaali You+Nissan
https://youplus.nissan.ee*

3 AASTAT

UUENDATUD
TASUTA
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VÕTKE ASJA RAHULIKULT
NELJA KAAMERAGA ümbruse 
jälgimise süsteem annab QASHQAI 
ümbrusest panoraamvaate, mis 
muudab tagurdamise ja parkimise 
ülilihtsaks. Valige linnulennuline 
vaade, et kontrollida maa-ala 
ülaltvaates, manööverdamise ajal 
sobivad aga erinevad kahepoolsed 
vaated. Kui olete funktsiooni 
proovinud, ei taha te ilma selleta 
enam kunagi autot juhtida.

 KÜLGPARKIMINE.   Sõitke parkimiskoha juurde, hinnake selle suurust 
ja kui nutikas parkimisabi loa annab, paigutage QASHQAI raami sisse 
ja aktiveerige automaatne manööverdus, mis tagab ideaalse parkimise

VÄLTIGE KRIIMUSTUSI.   Saate nii edaspidi kui 
ka tagurpidi sõites vajutada kaamera nuppu, et 
lülitada ülemise vaate külgvaateks. See aitab teil 
näha, kui lähedal auto äärekivile paikneb.

UNUSTAGE PIMEALA.   Saate tagurpidi sõites 
vaadata, mis paikneb otse sõiduki taga, ja 
kontrollida ülemise vaate abil, ega seal ei ole 
lühikesi objekte.

NUTIKAS PARKIMIS-ABI TÄISVAATEMONITOR

OTSEPARKIMINE.   Mitmekorruselistes parklates ja rahvarohketes 
kaubanduskeskustes aitab ümbruse jälgimise süsteem teie autole 
parima koha leida. Parkimisabisüsteem isegi tagurdab teie QASHQAI 
teie eest ära.

Prindi   |   Loobu

Lehekülg 1    |    Lehekülg 2    |    Lehekülg 3    |    Lehekülg 4    |    Lehekülg 5    |    Lehekülg 6    |    Lehekülg 7 

Välimus    |    Sisemus    |    Tehnoloogia ja Suutlikus    |    Lisavarustus



4WD ja ABS kontroller

Gaasipedaal

Sidur
G sensor

ŠASSIIKONTROLLI SÜSTEEMI

ENESEKINDLUST LISAB QASHQAI
šassiikontrolli süsteem, mis aitab 
teid igas olukorras. Tänu Nissani 
šassiikontrolli süsteemile on 
sõidukil tundlik ja täpne juhitavus.

AKTIIVNE TEEKONNA 
KONTROLLIMISE SÜSTEEM 
võimaldab sõidukit kurvides kindlalt 
juhtida, rakendades pööramise ajal 
ratastele kerget pidurdusjõudu. 

AKTIIVNE MOOTORIGA 
PIDURDAMISE SÜSTEEM 
võimaldab kurvides sujuvamalt 
sõita ja sirgjooneliselt aeglustada, 
pakkudes vahetut ja kaasahaaravat 
sõidukogemust.

AKTIIVNE 
SÕIDUKONTROLLISÜSTEEM 
rakendab õrnalt pidureid, et 
vähendada õõtsumist ja 
suurendada sõidumugavust.

ŠASSIIKONTROLLI SÜSTEEMI 
funktsioonid kuvatakse täiustatud 
juhiabiekraanil: aktiivne teekonna 
kontrollimise süsteem ja aktiivne 
mootoriga pidurdamise süsteem 
kurvide läbimisel ning aktiivne 
sõidukontrollisüsteem, kui pidurite 
kontrollsüsteem on aktiveeritud. Nii 
tunnete end juhiistmel mugavalt.

NELIKVEOSÜSTEEM ALL MODE 
4X4-I®: Nutikas süsteem mõõdab 
arvuti ja andurite abil rataste 
libisemist ja jaotab kohe veojõu nii, 
et tagaratastele suunatakse
kuni 50%. 
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NISSANI PURE DRIVE-TEHNOLOOGIA

ÜLETAB OOTUSI!
VALIGE MOOTOR, MIS SOBIB TEILE KÕIGE PAREMINI: 
diisel- või bensiinimootor, kahe- või neljarattaveoga, 
manuaalkäigukast või XTRONIC. Meie tõhusad 
diiselmootorid (dCi 110 2WD, dCi 130 2WD MT JA XTRONIC) 
võimaldavad kasutada Nissani Pure Drive’i tehnoloogia 
eeliseid ja tagavad väikseima CO2 heitkoguse maasturite 
kategoorias. Seda kõike toetab ka käivitus- ja 
seiskamissüsteem ning aktiivne aerodünaamika.

UUS XTRONICU KÄIGUKAST
Uus Xtronic suurendab sõidurõõmu, 
sest võimaldab paremat kiirendust.

DIISEL VÕIMSUS 
(HJ) VEDU KÄIGUKAST CO₂ (kombineeritud) KÜTUSEKULU (l/100 km)

Linnatsükkel Maanteetsükkel Kombineeritud tsükkel

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

dCi 110 110 Kaherattavedu Manuaalne 99g/km  103g/km 4,2 4,3 3,6 3,9 3,8 4,0

dCi 130 130 Kaherattavedu Manuaalne  116g/km  120g/km 5,1 5,2 4,1 4,3 4,4 4,6

dCi 130 130 Kaherattavedu Xtronic  122g/km 128g/km 5,3 5,6 4,4 4,6 4,7 4,9

dCi 130 130 Neljarattavedu Manuaalne 129g/km  133g/km 5,7 5,9 4,5 4,7 4,9 5,1

BENSIIN VÕIMSUS 
(HJ) VEDU KÄIGUKAST CO₂ (kombineeritud) KÜTUSEKULU (l/100 km)

Linnatsükkel Maanteetsükkel Kombineeritud tsükkel

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

DIG-T 115 115 Kaherattavedu Manuaalne 129g/km 133g/km 6,6 6,8 5,1 5,2 5,6 5,8

DIG-T 115 115 Kaherattavedu Xtronic 129g/km  133g/km 6,5 6,6 5,2 5,4 5,6 5,8

DIG-T 163 163 Kaherattavedu Manuaalne  134g/km 138g/km 7,4 7,6 4,8 5,0 5,8 6,0
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AVASTAGE 
VÕIMALUSTE MAAILM

MITMEKESISED PANIPAIGAD ISTMETEST SAAB TASAPIND. KUI QASHQAI tagaistmed on kokku klapitud, moodustavad need pakiruumi 
põrandaga ühe tasapinna, kuhu on lihtne pikki esemeid peale ja maha laadida ning mille alla saab 
väärtuslikke esemeid silma alt ära paigutada.

TEHKE ENDA SOOVI JÄRGI. Kui istmed on püstises asendis, saate pakiruumi vaheseina kuni 16 erinevasse 
asendisse panna! Saate pagasikatet isegi pakiruumi põhja all hoida. Tänu QASHQAI mitmekesisele 
panipaikade süsteemile on pagas kindlalt paigutatud ning selle kasulikud ja uuenduslikud lahendused 
võimaldavad transportida kõikvõimalikke asju.

ALATI KÄEPÄRAST. QASHQAI uus keskkonsooli kujundus võimaldab asju nutikalt paigutada, et need oleksid 
alati käepärast.
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1. Kroomitud küljepeeglid

2. Kroomitud esipaneel

3.  19-tolline valuvelg IBISCUS, 
värv White

4. Kroomitud küljeliistud

5. Uksekäepidemed, kroomitud

LISATARVIKUD

Suur katuseboks, värv Black (saadaval ka keskmine)

Eemaldatav veokonks + TEK

Peeglikate, värv Black

Pakiruumimatt

Pakiruumi jaotur

Tagaklaasi iluliist ja pakiruumi alumine iluliist, 
kroomitud

Eemaldatav veokonks

Matid – veluurist, tavalised või kummist
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B
A C

D

KANGAVALIK

ÜLIM MUGAVUS

VISIA ACENTA

TEKNA TEKNA

MUST KANGAS MUST KANGAS

GRAFIITMUSTA
NAHAGA VIIMISTLUS

ALCANTARA JA HELEDA KIVI 
TOONI NAHAGA VIIMISTLUS

MÕÕDUD

A: pikkus 4,377MM

B: teljevahe 2,646MM

C: laius 1,806MM

D: kõrgus 1,590MM / 1595MM (All Mode 4x4i®)

VÄRVIVALIK

SUUREPÄRANE VÄRVIVALIK

M - Metallikvärv
S - Mittemetallikvärv

WHITE PEARL - M - QAB WHITE - S - 326 DARK METAL GREY - M - KAD

NIGHT SHADE - M - GAB

INK BLUE - M - RBN BRONZE - M - CAP

RED - S - Z10MAGNETIC RED - M - NAJ BLACK - M - Z11

SILVER - M - KY0
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NISSAN, 
KESKENDUB ALATI 
KVALITEEDILE.

360° PROTSESS
Me ehitame kvaliteetselt ja hoolikalt algusest peale, et muuta iga 

sõiduk teilt inspiratsiooni saanud innovaatilise disaini, nutika 
tehnoloogia ja läbimõeldud detailide kaudu mugavamaks ja 

vastupidavamaks.

OHUTUS
Me kasutame ja arendame edasi oma nutikaid sõidusüsteeme, et 

kanda teie eest pidevalt hoolt ja aidata teil vältida ebameeldivaid 
vahejuhtumeid, et saaksite iga päev sõita enesekindlalt. Meie 

täisvaatemonitor kasutab nelja kaamerat, et anda teile sõiduki 
ümbrusest linnuperspektiivis ülevaade.

ERAKORDNE TÖÖKINDLUS
Me katsetame oma autosid viimase piirini, et tagada nende igapäevased 

suurepärased sõiduomadused ja töökindlus. Me sõidame tootmiseelsetes 
katsetes miljoneid kilomeetreid, avame ja sulgeme uksi ning kapotte tuhandeid 

kordi päevas ja kasutame akende vastupidavuse kontrollimiseks ehtsat 
vulkaanituhka Jaapanist.

ÜLIM TÕESTUS | 
Meie pühendumust kvaliteedile saate kõige paremini näha teie ise. Otsige veebist 

arvamusi, arvustusi ja hinnanguid või uurige, mida inimesed arvavad Nissanist.

MEISTERLIKKUS KOGEMUSE 
KAUDU

Nissani kõigis ettevõtmistes on kesksel kohal klient. Iga tegevus ja 
otsus tehakse ülima hoolikuse, täpsuse ja kvaliteediga, kuna seda 

kõike tehakse teie jaoks. Alates ideest ja lõpetades auto ehitamisega, 
alates katsetamisest ja lõpetades läbipaistvusega, alates 

klienditeenindustest ja lõpetades pühendumisega. Kvaliteet kajastub 
ka kõige pisemates detailides.
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Nissani hooldusleping on parim viis tagada oma Nissan QASHQAI sõidukile hooldus, 
mida see väärib! Kanname teie Nissani eest korralikult hoolt ja tagame aastateks 
fikseeritud tasemel hoolduskulud. Kui toote oma auto meie esindusse, vahetame 
osad ja vedelikud Nissani ametliku hooldusgraafiku kohaselt ning teeme kõik vajalikud 
kontrollid, et saaksite rahuliku südamega edasi sõita. Nissan aitab teil kulusid kontrolli 
all hoida, teavitades teid saabuvatest hoolduse tähtaegadest ning pakkudes välja 
kõige sobivamad teenused ja ajad.

Nissani pikendatud garantii annab võimaluse pikendada tavagarantiid, mis on kolm 
aastat või 100 000 km. Valige leping, mis sobib kõige paremini teie sõiduvajadustega.
Remontimisel kasutatakse ainult Nissani originaalvaruosi ja töid teevad Nissani 
eriväljaõppe saanud mehaanikud. Teie meelerahu tagamiseks hõlmab leping 
ööpäevaringset maanteeabi terves Euroopas.

JUST TEIE TOOTE 
VÄLJA NISSANI PARIMAD 
OMADUSED.

Panete meie kujutlusvõime tööle. Muudate 
meid leidlikumaks. Innustate meid reegleid 
muutma ja uuendusi tegema. Nissanis ei 
tähenda uuendused ainult lisasid ja täiendusi, 
vaid piiride ületamist, et hetkeolukorda 
täielikult muuta. See tähendab ootamatute 
lahenduste arendamist, et teie kõige 
metsikumad ja pragmaatilisemad soovid 
täide viia . Nissan kujundab autosid , 
lisavarustust ja teenuseid, mis on erilised – 
muudame praktilise põnevaks ja põneva 
praktiliseks, et teie sõidukogemus oleks iga 
päev meeliülendav.

TASUTA ASENDUSAUTO
Meie lubame hoida teid teel ka siis, kui teie auto on 

hoolduses või paranduses. Kui olete You+Nissani liige 
garanteerime teile ettetellimisel tasuta asendusauto 

või mõne muu teile sobiva alternatiivi. 

TEENINDUSE HINNAGARANTII
Meie lubame, et pakume teie Nissanile parimat 

teenindust, kuna kasutame just Nissanile disainitud 
tööriistu ja väljaõpet. Me garanteerime ka 

parima hinnaga teeninduse - teeme teile alati 
vähemalt sama soodsa pakkumise, kui suudab 

pakkuda suvaline teie Nissani esindusest 
vähem kui 10 km kaugusel asuv teenindus.

AUTO KORRASOLEKU KONTROLL
Meie lubame, et teeme teie autole alati tasuta 
korrasoleku kontrolli, kui toote ta korralisse 
hooldusesse. Lisaks teeme teile ka enne kõigi 
vajalike tööde teostamist hinnapakkumise, 
et näeksite täpselt, mida on vaja teha ja kui palju 
see maksab.

NISSAN ASSISTANCE PIKENEV AUTOABI
Meie lubame hoida teid teel 24/7. Kui teil peaks teel 
olles autoga midagi juhtuma, siis tuleme teile appi 
ööpäevaringset hoolimata teie Nissani vanusest.

ERAKLIENDINA SAATE NAUTIDA MEIE LOJAALSUSPROGRAMMI LUBADUSI JA BOONUSEID PIIRAMATU AJA 
VÄLTEL. LIITUGE YOU+NISSANI PROGRAMMIGA NING ME PAKUME TEILE AUSAT JA AVATUD TEENINDUST 

JA HOOLITSEME TEIE AUTOALASTE MUREDE EEST. SEE ON MEIE LUBADUS.

NISSANI HOOLDUSLEPINGUD

NISSANI PIKENDATUD GARANTII

ÜKSKÕIK KUS, MIS JA MILLAL. LIHTSALT HELISTA (+372) 606 4070. 

NISSAN QASHQAI PAKUB TEILE:
3-AASTAST / 100 000 KM 
GARANTIID12-AASTAST ROOSTEKINDLUSE GARANTIID 
(ILMA LÄBISÕIDU PIIRANGUTA)
3-AASTAST VÄRVIGARANTIID (ILMA LÄBISÕIDU 
PIIRANGUTA)
3-AASTAST NISSAN ASSISTANCE MAANTEEABI 
30 000 KM / KORD AASTAS HOOLDUSVÄLPA 
DIISELMOOTORITELE 20 000KM / KORD AASTAS 
HOOLDUSVÄLPA BENSIINIMOOTORITELE

Loe tingimusi https://www.nissan.ee/omamine/kliendilubadus.html 
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Jälgige Nissan QASHQAId:
Edasimüüja tempel:

Oleme teinud kõik selleks, et trükise sisu oleks avaldamise ajal (September 2016) õige. Trükise koostamisel oleme tuginenud autonäitustel 
esitletud näidisautode andmetele. Kuna ettevõte täiustab oma tooteid pidevalt, on Nissan Europe’il õigus selles trükises esitletud sõidukite 
andmeid igal ajal muuta. Nissani edasimüüjaid teavitatakse neist muudatustest esimesel võimalusel. Küsige Nissani edasimüüjalt kõige 
värskemat teavet. Trükitehnika piirangute tõttu võivad fotodel olevad kere ja sisepolstri värvitoonid tegelikkusest mõnevõrra erineda. Kõik 
õigused kaitstud. Käesoleva trükise või selle osade paljundamine Nissan Europe’i kirjaliku loata on keelatud.

Brošüür on tehtud kloorivabast paberist. MY16 QASHQAI REPRINT LHD 09/2016 Trükitud Euroopa Liidus.
Koostaja: DESIGNORY, Prantsusmaa, ja tootja eg+ worldwide, Prantsusmaa, tel +331 4909 2535.

Tutvuge meie veebisaidiga aadressil www.nissan.ee
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