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INTELLIGENTSUS on ilus ja parima crossover ’i uus rafineeritud 
kujundus tõestab seda. Uus Nissan QASHQAI ühendab endas 
rabava välimuse ja tõhusa aerodünaamika, et saaksite NAUTIDA 
SUUREPÄRAST LINNASÕITU.
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SÜNKROONIS MÕTLEMINE.
LIIKUGE UUDE AJASTUSSE.
Nissani intelligentne mobiilisus mõtestab ümber jõudluse, selle, kuidas 
me sõidame ja autod oma ellu integreerime. Uue QASHQAI intelligentne 
tehnoloogia võimaldab teil rooli taga rahulikum ja enesekindlam olla. 
Uus Nissan QASHQAI hoolitseb teie ja teid ümbritsevate inimeste eest, 
sest on varustatud juhiabisüsteemidega, nagu intelligentne parkimisabi 
ja intelligentne hädapidurdusabi koos jalakäijate tuvastamise tehnoloogiaga.
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Uued 
voolujoonelised 
LED-esituled

Uue 
kujundusega 
valuveljed

Uued, 
kaubamärgile 
iseloomuliku kuju 
ja 3D-efektiga 
tagatuled

Värskeim 
Nissanile 
iseloomulik 
iluvõre 
V-Motion 

Uus haiuimekujuline 
antenn

TIPPKVALITEET IGAS DETAILIS.
Luksuslik viimistlus 
tipptasemel 
varustustasemes Tekna+

VOOLUJOONELISEM VÄLIMUS,
NUTIKAM DISAIN.
See pole kunagi näinud nii hea välja ega olnud nii nauditav. Uus QASHQAI 
on saanud mitu erinevat stilistilist uuendust, nt uus voolujooneline esitulede 
kujundus, uue kujundusega valuveljed ja jõulise välimusega iluvõre ning kapott, 
mis muudavad sõiduki rafineeritumaks ja dünaamilisemaks kui kunagi varem.
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PEENHÄÄLESTATUD 
IDEAALSENI
Võtke uue sportliku, kuid samas ka luksusliku 
rooli taga kontroll enesekindlalt üle ja nautige 
QASHQAI panoraam-klaaskatuse kaudu sisse 
paistvat valgust.

Sportlik, kuid 
samas 
esmaklassiline 
D-tähe 
kujuline rool

Panoraam-
klaaskatus

Reljeefse 
tepinguga 
tippkvaliteetsed 
Nappa nahast 
istmed

Mugavuse 
suurendamiseks 
4 suunas 
reguleeritav 
nimmetugi

LUKSUSLIK KVALITEET JA MUGAVUS.
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HELISTAJA ID TURVAKILP HELISÜSTEEM VÄRVIVALIK

NAVIGEERIMINE SÕIDUREŽIIM REHVIRÕHU 
JÄLGIMISE SÜSTEEM

PARKIMISANDURID

NISSANI TÄIUSTATUD JUHIABIEKRAAN
ROHKEM VALIKUID, VÄHEM 

HÄIRIVAID TEGUREID
Uue QASHQAI täiustatud juhiabiekraan asetab kogu teabe otse teie ette – 
ekraanide vahel saate hõlpsalt liikuda roolil olevate juhtnuppude abil. Lihtne.
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3 aastat 
TASUTA
UUENDATUD

Nautige Bose Premium helisüsteemi, mis pakub 
suurepärast kuulamiselamust nii auto esi- kui ka 
tagaosas. Süsteemi juurde kuulub kaheksa salongis 
ühtlaselt paigutatud võimsat ja spetsiaalselt 
valmistatud kõlarit ning see täidab uue Nissan 
QASHQAI sügavate ja täpsete nootidega. 

MapCareTM-i programm on 
teenus, mis võimaldab teil 
saada tasuta kaardiuuenduse 
kord aastas kolme aasta 
jooksul alates sõiduki 
ostukuupäevast. Küsige 
lisateavet oma edasimüüjalt 
või külastage omanikuportaali 
YOU+NISSAN 
http://www.nissan.ee/you+ 

Olenemata sellest, kuhu tee teid viib, uue kohandatud 
Bose helisüsteemi abil leiate iga sõidu jaoks õige loo.

NISSANCONNECT 
ÜHENDAGE OMA MAAILMAD.
NissanConnecti abil saab uuest QASHQAIST teie nutitelefoni parim 
sõber. Süsteem on varustatud uue ja intuitiivsema graafikaliidesega, 
mis annab muusikale, Facebooki uudistevoole, säutsudele, 
TripAdvisori näpunäidetele ja muule hõlpsa juurdepääsu. 
Põhirakenduste pakett on esimesel 2 aastal tasuta, samuti on 
saadaval Nissani navigatsioonisüsteem koos Bluetoothi 
vabakäeühenduvuse, heli voogedastamise, digitaalraadio (DAB+) ja 
iPodi/USB-sisendiga*. 

*Kasutage NissanConnecti teenuseid ainult siis, kui see on ohutu. NissanConnecti teenuste 
tellimus on kahe aasta jooksul alates sõiduki ostmisest saadaval tasuta. Rakendused on 
saadaval valitud Euroopa turgudel. Aktiveerimise ajal lugege hoolikalt lõppkasutaja 
litsentsilepingus (EULA) olevaid tingimusi.
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VALIGE NEED 
ISTMED.

 Need on parimad saadaolevad: 
uue monoform-stiilis, ülikvaliteetse 

Nappa-nahaga kaetud istmed, 
mille keskosas on reljeefne teping, 

ümbritsevad teid uues Nissan 
QASHQAIs pideva luksusliku 

mugavusega.  
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VAATEGA RUUM.
Olge avatud uutele ideedele – ruumi on alati rohkema jaoks. Klappige  
istmed ja kasutage korra hoidmiseks nutikaid panipaiku. 

Nissani reguleeritavate riiulite ja 
vaheseintega pagasi paigutamise 
süsteem võimaldab kasutada 
erinevaid konfiguratsioone.

*400 liitrit, kui autos on Bose helisüsteem.

430-LIITRINE 
PAGASIRUUM*

860 LIITRIT 
ALLAKLAPITUD ISTMETEGA
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TÄPSELT ÕIGE.
Edaspidi sõites kuvab 

ekraan teile nii eest- kui ka 
pealtvaate, et teaksite 

täpselt, kui kaugele sõita.

TÄISVAADE
Selle vaatega näete tagurdades 

auto taha ja samal ajal näete 
tänu täisvaatele väiksemaid 

esemeid auto ümber, mida pole 
aknast näha.

SÄÄSTKE AUTO VELGI.
Saate nii edas- kui ka 
tagurpidi sõites vajutada 
kaamera nuppu, et valida 
pealtvaate asemel külgvaade. 
See võimaldab täpselt näha, 
kui kaugel te äärekivist olete.

TÄIELIK ÜLEVAADE
Juhipoolse küljepeegli all 

asuv kaamera muudab nii 
edas- kui ka tagurpidi sõites 

360-kraadise virtuaalse 
linnulennult vaate täielikuks.

 

NÄHKE ENDA ÜMBER ROHKEM
TÄIESTI UUS VAATENURK.
Lisasilmapaari abil on parkimine ja manööverdamine imelihtsad. Nissani intelligentne 
täisvaatemonitor kasutab nelja kaamerat, et anda teile oma QASHQAIst virtuaalne 
linnulennult ülevaade koos valitavate kaheks jaotatud lähivõtetega ees, taga ja küljel 
asuvast, et saaksite veelgi parema ülevaate. Nii mahute kindlasti oma valitud 
parkimiskohale ning iga manööver on lihtsam ja täpsem.  
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KASUTAGE ABI, KUI SEDA VAJATE
VÕTKE RAHULIKULT, TE POLE ÜKSI.
Nissani intelligentne mobiilsus viib teie sõiduelamuse uuele tasemele. See toob teid 
oma QASHQAIle intelligentsete juhiabisüsteemide abil lähemale, need muudavad teid 
enesekindlamaks ja annavad kontrolli teie kätte. See muudab igapäevase sõitmise 
virgutavaks ja nauditavaks elamuseks. 

INTELLIGENTNE PARKIMISABI KOOS UUE TAGANT RISTSUUNAS LÄHENEVA SÕIDUKI HOIATUSEGA. 
Laske QASHQAIl kitsastes parkimiskohtades roolimine üle võtta ja kasutage tagurdamisel tagant 
ristsuunas läheneva sõiduki hoiatuse abi.

 
KÜLGBOKSI 
PARKIMINE

TEISTE AUTODE 
VAHELE PARKIMINE

TAGANT RISTSUUNAS LÄHENEVA 
SÕIDUKI HOIATUS

LIIKUVATE OBJEKTIDE 
TUVASTAMISE SÜSTEEM
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Juhi ülesanne on endiselt 
hoida käed roolil ning pöörata 
pidevalt tähelepanu teistele 
sõidukitele ja jalakäijatele. 
Ametlikud kasutusjuhised 
leiate kasutusjuhendist. *ProPILOT on saadaval ainult koos dCi130 Xtronic käigukastiga

ProPILOT – TEIE PARTNER NUTIKAMA 
JA ENESEKINDLAMA SÕIDU TAGAMISEL
Tähelepanu, valmis olla … nautige. Nissan ProPILOTiga* vabanete sõidustressist, sest QASHQAI 
hoolitseb pisiasjade eest. Lihtsalt kontrollige teeolusid, lülitage ProPILOT sisse ja nautige sõitu. 
See muudab teie igapäevase sõidu maanteel päeva üheks parimaks osaks. 

LIHTSUSTAB UMMIKUS 
SÕITMIST

Kui liiklusolud nõuavad, peatub 
teie QASHQAI täielikult. 

Liiklusvoo taastumisel hakkab 
teie auto uuesti järgima 

eesolevat sõidukit.

HOIAB JA 
REGULEERIB KIIRUST

Reguleerib teie auto kiirust, 
et hoida ohutut kaugust 

eesoleva sõidukiga.

HOIAB TEID 
SÕIDURAJA KESKEL 

Jälgib sõiduraja tähistusi ja 
hoiab auto sõiduraja keskel.
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KASUTAGE ABI, KUI SEDA VAJATE
SEKKUB, KUI ON VAJA.
Nissani intelligentsed juhiabisüsteemid on alati aktiivsed 
ja valmis pakkuma probleemide vältimiseks abi.

 

INTELLIGENTNE 
SÕIDURAJALT 
KÕRVALEKALDUMISE 
HOIATUSSÜSTEEM 
See tehnoloogia kuvab teile 
visuaalseid hoiatusi ning juhul, 
kui hakkate ilma suunda 
näitamata sõidurajalt kõrvale 
kalduma, rakendab see 
õrnalt pidureid, et juhtida 
teid sõidurajale tagasi.

INTELLIGENTNE 
HÄDAPIDURDUSABI KOOS 
JALAKÄIJATE TUVASTAMISE 
TEHNOLOOGIAGA 
Uus QASHQAI hoolitseb teie 
ja teid ümbritsevate inimeste 
eest. Kui süsteem tuvastab 
teie liikumisteel objekte või 
jalakäijaid, hoiatab see teid. 
Vajaduse korral vähendab 
see isegi kiirust.

INTELLIGENTSED AUTOMAATSED ESITULED KOOS 
UUE KOHANDUVATE ESITULEDE SÜSTEEMIGA (AFS) 
Uue QASHQAI voolujoonelised esituled valgustavad 
intelligentselt teie teed, lülitudes automaatselt sisse, 
kui väljas läheb pimedaks või kui sisenete tunnelisse 
või maa-alusesse parklasse, ja lülituvad peatumisel 
automaatselt välja. AFS kontrollib valguse jaotust, 
et suurendada öösel nähtavust. Käänulistel teedel 
muudab süsteem valgustusmustrit, et näidata 
kurvides ja ristteedel valgust teie valitud suunas, 
kas vasakule või paremale.
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NÄHKE ENDA ÜMBER ROHKEM
SEE TUNNETAB LIIKUMIST JA HOIATAB TEID.
Nissani intelligentsed juhiabisüsteemid kasutavad täiustatud radartehnoloogiat, mis jälgib pidevalt teie 
ümber toimuvat, hoiab liiklusel silma peal ja aitab teid ootamatutes olukordades.  

LIIKLUSMÄRKIDE TUVASTAMINE 
Hoiab teid kursis viimaste 
kiiruspiirangutega, tuvastades  
sõidu ajal liiklusmärke, millest 
möödute.

PIMEALA HOIATUSSÜSTEEM 
Suurendage ohutust: see süsteem 
hoiatab teid, kui pimealas on teine 
sõiduk.
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INTELLIGENTNE MOOTORIGA PIDURDAMINE. 
See tehnoloogia lisab mootoriga pidurdamise lahenduse 
ja lihtsustab kurvides või pidurdamisel sõitmist. Tänu sellele 
tuleb sõidukit tavapärasest vähem pidurdada, mis muudab 
sõitmise lihtsamaks ja mugavamaks.

SÕITKE NAGU PROFESSIONAAL
SÕITKE ENESEKINDLALT.
Nii sujuv, tundlik ja nõtke, kuid siiski ka turvaline: 
uus QASHQAI pakub tänu Nissani šassiikontrolli 
süsteemile ergutavat sõiduelamust.

INTELLIGENTNE NELIKVEDU Uue QASHQAI 
4×4 tehnoloogia suurendab haarduvust 
nii maastikul kui ka maanteel. Intelligentne 
süsteem kasutab arvutit ja andureid, 
et mõõta rataste libisemist ja jaotab 
tagaratastele kiiresti kuni 50% veojõudu.

INTELLIGENTNE SÕIDUKONTROLL 
Künklike teede läbimine on sujuvam. 
Süsteem rakendab vaevumärgatavalt 
pidureid, et vähendada ebameeldivust 
ebatasasuste korral ning tagada 
mugavalt sujuv sõit. 
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SÕITKE NAGU PROFESSIONAAL
VALIGE PARIMAD SÕIDUOMADUSED.
Valida saate turboülelaaduriga tõhusa bensiinimootori või suure võimsusega diiselmootori, mis 
on mõõtmetelt tehtud väiksemaks, et tõhustada kütusekulu ja vähendada CO2-heitkoguseid. 
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PAKETT ELEGANCE 
MUUTKE SÕITMINE TÄIUSLIKUMAKS
Lisage oma QASHQAIle elegantsust ja rafineeritust. Alustage tarvikute 
valimist stiilsete iluliistudega auto ette ja taha. Seejärel liikuge musta värvi 
ehisdetailide juurde. Lisage QASHQAIle isikupära, valides kahevärvilised 
valuveljed, valgustusega lävepakukatted või tervitustuled. Ülim. Teie QASHQAI 
peegeldab teie isikupära. 

19" valuveljed, teemantlõike 
viimistlusega, tumehallid, 
WIND

19" läikivmustad valuveljed,  
IBISCUS

Tagumine musta värvi 
ehisdetail
Saadaval ka värvitoonis 
Pearl White

PAKETT ELEGANCE 
Tagumise põrkeraua iluliist, 
matt kroom
Saadaval ka värvitoonis 
Piano Black

PAKETT ELEGANCE
Eesmine põrkeraua iluliist, 
matt kroom
Saadaval ka värvitoonis 
Piano Black

PAKETT CROSSOVER
Eesmise põrkeraua kate, 
matt kroom
Saadaval ka värvitoonis 
Piano Black

PAKETT CROSSOVER
Tagumise põrkeraua kate, 
matt kroom 
Saadaval ka värvitoonis 
Piano Black

Turvahäll Lävepakukatted, valgustusega 19" kahevärvilised (mustvalged) 
valuveljed

Lastelaud Tervitustuled Mustad kummimatid, veluurmatid, 
luksuslikud tekstiilmatid

PAKETT CROSSOVER 
RÕHUTAGE OMA STIILI

Sisu puudumisel puudub ka stiil. Muutke oma QASHQAI stiilsemaks eesmise 
ja tagumise põrkeraua katetega, lisage neile 19-tollised valuveljed ja pange 

i-le täpp vastupidava lastelauaga. 
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D

B
A

C

KVALITEETNE MUST NAPPA-NAHK, 
MONOFORM-STIILIS ISTMED

KVALITEETNE NAPPA-NAHK VÄRVITOONIS 
PLUM, MONOFORM-STIILIS ISTMED

TEKNA + LISAVARUSTUS:

MUSTA VÄRVI POOLNAHKSISU, 
MONOFORM-STIILIS ISTMED 

KVALITEETNE MUST NAPPA-NAHK, 
MONOFORM-STIILIS ISTMED

KVALITEETNE NAPPA-NAHK VÄRVITOONIS 
PLUM, MONOFORM-STIILIS ISTMED

TEKNA LISAVARUSTUS 1: LISAVARUSTUS 2:

MUST KANGAS, 
MONOFORM-STIILIS ISTMED

N-CONNECTA

MUST KANGAS MUST KANGAS

VISIA ACENTA

VARUSTUSTASEMED

MÕÕTMEDVELJED

16" TERASVELJED 17" VALUVELJED

18" VALUVELJED 19" VALUVELJED

VÄRVID

VIVID BLUE - M - RCA CHESTNUT BRONZE - M - CAN PEARL WHITE - M - QAB WHITE - S - 326

SILVER - M - KY0 GREY - M - KAD NIGHT SHADE - M - GAB BLACK - M - Z11

INK BLUE - M - RBN MAGNETIC RED - M - NAJ RED - S - Z10

A: Teljevahe: 2646 mm
B: kogupikkus: 4394 mm
C: kogulaius: 1806 mm
D: kogukõrgus: 1590 mm** **1595 mm nelikveolisel versioonil
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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 intelligentseid sõidusüsteeme, et 

kanda teie eest pidevalt hoolt ja aidata teil vältida äpardusi, et saaksite 
iga päev sõita enesekindlalt. Meie täisvaatemonitor kasutab nelja kaamerat, 

et anda teile sõiduki ümbrusest linnulennult 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.

TÄIUSLIKKUS LÄBI KOGEMUSE
Nissani tegemistes on alati klient kesksel kohal. Iga tegevus ja 

otsus on tehtud äärmiselt ettevaatlikult, täpselt ja põhjalikult, kuna 
lõppkokkuvõttes on see tehtud teie heaks. Alates ideest ja lõpetades 

auto ehitamisega, alates katsetamisest ja lõpetades läbipaistvusega, 
alates klienditeenindusest ja lõpetades pühendumusega. 

Kvaliteet igas detailis.

NISSAN
KESKENDUB ALATI 
KVALITEEDILE
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ÜKSKÕIK KUS, MIS JA MILLAL. LIHTSALT HELISTA (+372) 606 4070. 

TEENINDUSE HINNAGARANTII
Me lubame, et pakume teie autole parimal tasemel 

teenust tänu meie koolitatud tiimidele ja Nissani 
originaalosade kasutamisele. Lisaks tagame parima 

hinna ja kvaliteedi suhte, vastates omapoolse 
hinnaga samasugustele pakkumistele (koos Nissani 

originaalosade ja tööga) remondiettevõtetelt, kes 
jäävad teie kohalikust edasimüüjast 10 km raadiusse.

NISSAN ASSISTANCE PIKENEV AUTOABI
Lubame, et hoiame teid liikvel ööpäevaringselt. Kui 
midagi ootamatut peaks juhtuma, garanteerime 
24-tunnise Nissani Assistance autoabi, olgu teie 
Nissani auto kuitahes vana.

TASUTA ASENDUSAUTO
Me anname lubaduse hoida teid auto teenindamise 

ajal liikvel. Broneerige ette ja me tagame teile 
tasuta asendusauto, kaasa arvatud Nissani 

elektriauto valitud teeninduspunktides. Kui ühtegi 
asendusautot pole saadaval, pakume teile

 muu lahenduse liikuvuse tagamiseks.

AUTO KORRASOLEKU KONTROLL
Lubame enne korralist hooldust või parandust 
teha teie autole sõiduki tasuta korrasoleku 
kontrolli, et teaksite täpselt, mida on vaja teha ja 
kui palju see maksab.

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.

MEIE LUBADUS. SINU ELAMUS.

Nissani pikendatud garantii võimaldab teil kasutada oma QASHQAI garantii eeliseid 
kauem, suurema läbisõiduni või pikema aja vältel. Pakutavate lepingute hulgast saate 
valida ühe, mis vastab kõige paremini teie vajadustele. Remontimisel kasutatakse 
ainult Nissani originaalvaruosi ja töid teevad Nissani eriväljaõppe saanud mehaanikud. 
Nissani pikendatud garantii annab teile ja sõiduki uutele omanikele meelerahu, sest 
seda saab sõiduki eraviisilisel müümisel üle kanda. Teie Nissani pikendatud garantii 
sisaldab ka täiendavat Nissan Assistance maanteeabi teenust poliisi kehtivusperioodil, 
pakkudes teile üleeuroopalist abi ööpäev läbi 365 päeva aastas.

NISSAN 5* PIKENDATUD GARANTII

Tagage Nissan+ hoolduslepingu abil oma QASHQAILE vääriline hooldus ja säästke 
raha. Meie hooldusleping hõlmab kõiki QASHQAI tavapäraseid hooldusnõudeid. 
Meie hoolduskava annab teile võimaluse fikseerida hoolduskulud kuni 5 hoolduseks. 
Me kanname teie Nissani eest hoolt ja hoiame järelhoolduse hinna tulevaste aastate 
jooksul fikseerituna. Nissan+ hooldusleping katab kõik Nissani hooldusgraafikus 
nõutavad kontrollid, vahetused ja toimingud. Saage osa eelistest, mis kaasnevad 
meie väljaõppinud mehaanikute paigaldatud Nissani originaalvaruosade 
kasutamisega. Eelarve ja planeerimise üle täieliku kontrolli saamiseks teavitab 
Nissan teid eesootavatest külastustest ning pakub välja hoolduse jaoks kõige 
sobivama hooldusplaani ja aja.

NISSAN+ HOOLDUSLEPING

TEIE TOOTE VÄLJA NISSANI
PARIMAD OMADUSED.

Teie toidate meie kujutlusvõimet. Teie kut-
sute meis esile leidlikkust. Teie inspireerite 
meid muutma reegleid ja looma uuendusi. 
Nissanis ei seisne innovatsioon ainult lisa-
des ja laiendustes, eesmärk on ületada piire 
ja muuta praegust olukorda. Innovatsioon 
seisneb ootamatute lahenduste väljatööta-
mises, et rahuldada teie kõige julgemaid ja 
pragmaatilisemaid soove. Nissan loob teed-
rajavaid sõidukeid, lisatarvikuid ja teenuseid, 
mis muudavad praktilise põnevaks ja 
põneva praktiliseks, et pakkuda teile iga 
päev veelgi suuremat sõidurõõmu.

NISSAN QASHQAI PAKUB 
TEILE JÄRGMIST:
KOLMEAASTANE GARANTII
12-AASTANE KORROSIOONIVASTANE
GARANTII
20 000 KM HOOLDUSINTERVALL 
BENSIINIMOOTORILE
30 000 KM HOOLDUSINTERVALL
DIISELMOOTORILE
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Jälgige Nissan QASHQAID:

Kõik jõupingutused on tehtud selleks, et selle väljaande sisu oleks trükkimineku ajal korrektne (märts 2018). Selle brošüüri koosta-
misel on kasutatud autonäitustel esitatud prototüüpe. Kooskõlas ettevõtte poliitikaga täiustada pidevalt oma tooteid jätab Nissan 
Europe endale õiguse muuta igal ajal väljaandes kirjeldatud ja näidatud tehnilisi andmeid ning sõidukeid. Nissani edasimüüjatele 
antakse sellistest muudatustest teada niipea kui võimalik. Küsige kõige ajakohasemat teavet Nissani kohalikult edasimüüjalt. Trük-
kimisprotsessi piirangute tõttu võivad brošüüris olevad värvid tegelikest kerevärvidest ja siseviimistluse materjalide värvidest erine-
da. Kõik õigused kaitstud. Brošüüri paljundamine kas osaliselt või tervikuna on ilma Nissan Europe’i loata keelatud.

See brošüür on valmistatud kloorivabast paberist – MY18 QASHQAI brošüür 03/2018 – trükitud ELis.
Loonud ettevõte DESIGNORY Prantsusmaal ja tootnud ettevõte eg+ worldwide Prantsusmaal – Tel +331 4909 2535.

Intelligentse mobiilsuse põhimõte on kõigi meie tegemiste alus. Nissan kasutab uut 
tehnoloogiat, et muuta autod rohkemaks kui lihtsalt sõiduvahendid. Koos on sõit 
enesekindlam, ühendatud ja põnev. See kõik on lähitulevik – autod, mis jagavad teiega 
sõitmise ülesannet, ning maanteed, mis laevad sõitmise ajal teie elektriautot.
Ja see on tulevik, mis on teie tänases Nissanis juba teoks saamas.

Külastage meie veebilehte aadressil www.nissan.ee/QASHQAI

Edasimüüja tempel:
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