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NISSAN QASHQAI
UUSIMMAN SUKUPOLVEN NISSAN QASHQAI.
VALLANKUMOUKSELLISUUS on täällä, mukanaan tyylikäs 
muotoilu, edistyksellinen tekniikka, huippuluokan yhteydet sekä 
dynaaminen ajokokemus ja hallinta, joiden ansiosta kuljettajalla 
on kaikki langat käsissään. Koe intensiivinen Nissan QASHQAI, 
ylivertainen urbaani kokemus.
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TYYLIKÄS NISSAN QASHQAI
PUHDASTA TARKOITUKSENMUKAISUUTTA
ROHKEA, URHEILULLINEN JA KUNNIOITUSTA HERÄTTÄVÄ: 
kaikkien aikojen edistyksellisin QASHQAI on todellinen urbaani 
moniottelija. Hyökkäävä asenne ja häpeilemätön profiili osoittavat, 
että alkuperäinen crossover on edelleen täydessä loistossaan.
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TEE LÄHTEMÄTÖN 
VAIKUTUS

EDISTYKSELLINEN MATKUSTAMO
GRAFIITINHARMAA NAHKASISUSTUS. Ergonomiset 

istuimet, jotka ehkäisevät lihasten liiallista jännitystä, 
pehmustetut polvituet ja tunnelmallinen valaistus saavat 

sinut rentoutumaan, sekä lisäävät matkustusmukavuutta. 
Viihtyisä ympäristö houkuttelee viipymään.
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ÄÄNENTOISTO. Saat kuuntelemasi 
musiikinja suosikkiartistien tiedot samalla 
kun ajat.

SOITTAJAN TUNNISTUS. Vastaa puheluihin 
irroittamatta katsettasi tiestä.

SAFETY SHIELD. Varoitusäänien ja 
-merkkien avulla ajosi on turvallisempaa.

VÄRIN VALINTA. Valitse näytön väri oman
mieltymyksesi tai auton valaistuksen 
mukaan.

NAVIGOINTI. Älä eksy tieltä. Apunasi ovat 
nopeat ja selkeät navigointiohjeet.

OHJAUSPYÖRÄ. Voit säätää 
ohjausvastetta Sport- ja Normal-tilojen 
avulla.

RENGASPAINEEN 
VALVONTAJÄRJESTELMÄ. Enää ei tarvitse 
tyytyä pelkkään arvioon: jokaisen renkaan 
paine näkyy näytössä ja kojetauluun syttyy 
merkkivalo, jos paine laskee liian alhaiseksi.

PYSÄKÖINTIANTURIT. QASHQAIn 
pysäköiminen on todella helppoa!

AJAESSASI TEET JATKUVASTI VASTUULLISIA PÄÄTÖKSIÄ ja sinun 
on oltava tietoinen siitä, mitä ympärilläsi tapahtuu: Advanced Drive - 

Assist Display (ADAD) -näyttö antaa kaikki tarvittavat tiedot 
reaaliajassa. Intuitiivinen ja selkeä järjestelmä, jota voit muokata 

omilla asetuksillasi. Modernia: muokkaa siitä omanlaisesi.

NISSAN ADVANCED DRIVE-ASSIST DISPLAY

INNOVAATIO SILMIESI EDESSÄ 
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VAKIONA 6 TURVATYYNYÄ
Nissan QASHQAI tarjoaa 
täyden valikoiman 
aktiivisia ja passiivisia 
turvallisuusominaisuuksia, 
kuten Nissan Safety 
Shield –järjestelmän, 
sekä sivuturvatyynyt 
ja turvaverhot.

KULJETTAJAN VIREYSTILAN VALVONTA
Kuljettajan vireystilanvalvontajärjestelmä 
arvioi havaitsemiskyvyn ja väsymyksen tasoa 
ajotavastasi. Näkyvä ja kuuluva varoitusmerkki 
kertoo, kun tauko on tarpeen.

AUTOMAATTINEN AJOVALOJEN
SÄÄTÖJÄRJESTELMÄ
Järjestelmä pitää huolen pitkien ja lyhyiden 
valojen säätämisestä sekä valojen suuntauksesta, 
kun se havaitsee vastaantulevan liikenteen. 
LED-ajovalojen ansiosta Nissan QASHQAI 
tarjoaa kirjaimellisesti loistavan ajokokemuksen.

PERÄÄNAJOVAROITIN AUTOMAATTISELLA 
HÄTÄJARRUTUSTOIMINNOLLA
Jos autosi on vaarassa törmätä edessä 
kulkevaan ajoneuvoon, järjestelmä varoittaa 
äänimerkillä ja näyttöön tulevalla varoituksella. 
Ei vaaraa kuljettajan nukahtamisesta tai 
keskittymiskyvyn herpaantumisesta: QASHQAI 
näkee sen, mikä sinulta jää huomaamatta.

KAISTAVAHTI
Järjestelmä varoittaa sinua, jos olet 
ajautumassa pois kaistalta ilman 
suuntavilkkua ja se opastaa sinua 
oikaisemaan suuntaa.

LIIKENNEMERKKIEN HAVAINNOINTI
Järjestelmä havaitsee matkan varrella olleet 
liikennemerkit ja esittää ne mittaristossa – 
pitäen sinut esimerkiksi ajan tasalla vallitsevista 
nopeusrajoituksista.

KUOLLEEN KULMAN VAROITUS
QASHQAI näkee sen, mitä sinä et välttämättä 
näe. Jos auton jommalla kummalla puolella 
on kuolleessa kulmassa auto, sivupeilissä 
oleva merkkivalo syttyy. Jos kytket vilkun 
kaistanvaihtoa varten ja toinen auto on 
vaarallisen lähellä, valo alkaa vilkkua ja 
kuulet lisäksi varoitusäänen.

LIIKKUVIEN KOHTEIDEN TUNNISTUS
Tässä on digitaalinen kakkoskuskisi 
pysäköintiä varten. Toiminto kertoo, jos jokin 
– myös esimerkiksi eläin tai lapsi – lähestyy 
autoa 360 asteen säteellä.

SUOJAA

NISSAN SAFETY SHIELD –
TEKNOLOGIOIDEN FILOSOFIA 

YMPÄRÖI ITSESI
ITSELUOTTAMUKSELLA

Nissan Safety 
Shield -teknologiat ovat 
kokonaisvaltainen lähestymistapa 
turvallisuuteen. Ne ohjaavat 
jokaisen valmistamamme 
ajoneuvon suunnittelu- ja 
kehitystyötä. Tässä kuvatut 
ominaisuudet ovat vain osa 
Nissanissa olevista ominaisuuksista, 
jotka auttavat suojaamaan sinua 
ja muita kolmen keskeisen osa-
alueen avulla: auton järjestelmiä 
ja ympäristöä valvotaan, 
odottamattomien tilanteiden 
käsittelyssä avustetaan ja 
matkustajat pyritään pitämään 
turvassa, jos onnettomuus 
tapahtuu.
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NISSANCONNECT

INNOVAATIO, JOKA PITÄÄ 
MAAILMAN ULOTTUVILLASI
ÄLYKÄSTÄ JA TOIMIVAA. NissanConnect on täynnä monipuolisia toimintoja, joiden käyttö sujuu 
vaivattomasti 5,8-tuumaisella heijastamattomalla teräväpiirtokosketusnäytöllä. Siinä on tehokkaat 
äänentoisto-, navigointi- ja viestintäjärjestelmät, huippuluokan liitettävyys sekä älypuhelinintegraatio.

YHTEYKSISSÄ MISSÄ TAHANSA. NissanConnect mahdollistaa älypuhelinintegraation. Nissanin näytöltä voit 
nauttia alati laajenevasta sovellusvalikoimasta*, mikä tekee ajamisestasi turvallisesti mukavampaa. Näin 
QASHQAIsta tulee sinulle tärkeä verkkoyhteyslaite älypuhelimen, tablettitietokoneen ja tietokoneen tavoin.

ÄLYKKÄÄT KULJETTAJAA AVUSTAVAT TEKNOLOGIAT ja navigointitoiminnot ovat tukenasi kaikissa 
liikennetilanteissa.

ÄÄNEN SUORATOISTO BLUETOOTH®-YHTEYDELLÄ. Kuuntele Internet-radiota** tai musiikkia 
matkapuhelimestasi.

iPOD/USB-LIITÄNTÄ. Kytke iPod tai MP3-soitin autoosi ja ota koko musiikkikokoelmasi mukaan tien päälle.

*Ajaminen on vakava asia. Käytäthän NissanConnectia vain silloin, kun sen käyttäminen on turvallista eikä se häiritse keskittymistäsi liikenteeseen. 
Kaikkien sovellusten välitöntä saatavuutta ei voida taata. NissanConnect-palvelun tilaus on pakollinen, mutta se on saatavana ilmaispalveluna 
2 vuoden ajan takuun alkamispäivästä. Palvelut ja sovellukset ovat saatavina tietyissä Euroopan maissa ja tiettyjen Nissan-mallien yhteydessä. 
Kolmannet osapuolet voivat tarjota sellaisia palveluja ja sovelluksia, joita Nissan ei valvo, eivätkä Nissan tai Nissan-edustajat ole vastuussa niihin 
tulevista muutoksista, joita voidaan tehdä ilman erillistä ilmoitusta (mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta, kolmannen osapuolen palvelujen 
lopettaminen/keskeyttäminen). Tietyt etäkäyttötoiminnot edellyttävät yhteensopivaa puhelinta tai laitetta, joka ei sisälly ajoneuvoon. Matkapuhelinverkkojen 
ominaisuudet riippuvat palveluntarjoajista, joita Nissan ei valvo. Matkapuhelinverkko ei ole käytössä kaikilla alueilla. Verkkovierailu (roaming) ja/tai 
datakäyttö voi aiheuttaa lisäkustannuksia. Nissan ei ole vastuussa laitteiden vaihtamisesta tai päivityksistä eikä muistakaan kustannuksista, jotka 
voivat aiheutua palvelumuutoksesta aiheutuvasta käyttökatkoksesta. 
**Ei saatavilla Suomessa.

Karttojen tarkkuus on keskeisessä asemassa, 
jotta navigointijärjestelmän suorituskyky on 
mahdollisimman hyvä. Nissan MapCareTM 
-ohjelma on palvelu, jonka avulla saat yhden 
ilmaisen karttapäivityksen joka vuosi kolmen 
vuoden ajan ajoneuvon oston jälkeen. 
Kysy lisätietoja Nissan-jälleenmyyjältäsi.*

3 VUODEN

PÄIVITYS
ILMAINEN
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OTA RENNOSTI
4 KAMERAA luovat näkymän 
QASHQAIn ympäriltä. Panoraamanäyttö 
tekee peruuttamisesta ja pysäköimisestä 
helpompaa. Lintuperspektiivin avulla 
voit tarkistaa auton aseman ylhäältä 
päin ja valita ohjaustilanteissa erilaisia 
kaksoisnäkymiä. Kun kerran totut 
tähän mahdollisuuteen, et enää osaa 
ajaa ilman sitä!

TASKUPYSÄKÖINTI.   Aja parkkiruudun ohitse, jolloin 
pysäköintiavustin mittaa pysäköintialueen tilan: kun 
pysäköintiavustimen näytössä on teksti "OK", voit antaa avustimen 
pysäköidä autosi automaattiohjauksella suoraan paikalleen.

VÄLTÄ NAARMUT.   Kun ajo- tai peruutusvaihde 
on käytössä, voit vaihdella ylä- ja sivunäkymän 
välillä kamerapainiketta painamalla. Etäisyyden 
tarkistaminen jalkakäytävän reunasta käy helposti.

EI SOKEITA PISTEITÄ.   Peruuttaessasi näet, 
mitä suoraan takana on. Ylänäytön avulla huomaat 
matalat esteet, jotka jäisivät muuten piiloon 
ikkunan alapuolelle.

ÄLYKÄS PYSÄKÖINTIAVUSTIN AROUND VIEW MONITOR -PANORAAMANÄYTTÖ

PYSÄKÖINTI PIENEEN TILAAN:   Monikerroksisissa parkkihalleissa ja
ruuhkaisissa marketeissa panoraamanäyttö auttaa löytämään 
parhaan paikan ja pysäköimään. Pysäköintiavustin voi myös 
peruuttaa QASHQAIn ruutuun.
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4WD & ABS controller

Kaasupoljin

Kytkin
G sensori

AJONHALLINTAJÄRJESTELMÄ

AJA RAUHALLISELLA MIELELLÄ: QASHQAIn
ajonhallintajärjestelmän toiminnot ovat 
apunasi. Ajonhallintajärjestelmän toiminnot
säilyttävät selkeän ajotuntuman ja tarkan 
ohjauksen käsittelyn.

AKTIIVINEN PIDONHALLINTA 
tuo varmuutta kaarreajoon.

AKTIIVINEN 
MOOTTORIJARRUTUS 
takaa pehmeän kaarreajon ja 
suoraviivaisen jarrutuksen, jolloin 
ajokokemuksesta tulee dynaaminen.

KORINVAKAUTUSJÄRJESTELMÄ 
parantaa ajomukavuutta rajoittamalla 
korin epävakaata liikettä.

AJONHALLINTAJÄRJESTELMÄN 
toiminnot esitetään Advanced 
Drive - Assist Display -näytössä 
(ADAD): Aktiivinen pidonhallinta 
ja aktiivinen moottorijarrutus 
toimivat kaarreajossa ja 
korinvakautusjärjestelmä jarrujen 
ohjauksen aktivoituessa. 
Huippuluokan toiminnot 
palveluksessasi.

ALL MODE 4x4-i®: Järjestelmä 
tuo äärimmäistä pitoa niin 
maastossa, kuin kaupungissa. 
Älykäs järjestelmä mittaa pyörien 
luistoa tunnistimien ja ohjausyksikön 
avulla ja jakaa tarvittaessa jopa 50 
prosenttia väännöstä takapyörille. 
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NISSAN –TEKNOLOGIA

VAADI ENEMMÄN
VOIMANSIIRROSSA ON VALINNANVARAA: diesel- tai 
bensiinimoottori, etu- tai neliveto, manuaalivaihteisto 
tai Xtronic. QASHQAIssa on crossover-luokan alhaisimmat 
hiilidioksidipäästöt: polttoainetehokkaan dieselmoottorimalliston 
(dCi 110 2WD, dCi 130 2WD MT & Xtronic) ympäristöominaisuuksia 
parantaa Stop/Start-toiminto ja aktiivinen aerodynamiikka.

XTRONIC-AUTOMAATTIVAIHTEISTO
Xtronic-automaattivaihteisto lisää ajonautintoa 
tehostamalla kiihtyvyyttä ja herkkyyttä.

DIESEL Teho 
(hv) Vetotapa Vaihteisto CO2 (Yhdistetty), g/km Polttoaineen kulutus (l/100 km)

Kaupunkiajo Maantieajo Yhdistetty

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

dCi 110 110 Etuveto Manuaali 99 103 4,2 4,3 3,6 3,9 3,8 4,0

dCi 130 130 Etuveto Manuaali 116 120 5,1 5,2 4,1 4,3 4,4 4,6

dCi 130 130 Etuveto Xtronic 122 128 5,3 5,6 4,4 4,6 4,7 4,9

dCi 130 130 Neliveto Manuaali 129 133 5,7 5,9 4,5 4,7 4,9 5,1

BENSIINI Teho 
(hv) Vetotapa Vaihteisto CO2 (Yhdistetty), g/km Polttoaineen kulutus (l/100 km)

Kaupunkiajo Maantieajo Yhdistetty

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

DIG-T 115 115 Etuveto Manuaali 129 133 6,6 6,8 5,1 5,2 5,6 5,8

DIG-T 115 115 Etuveto Xtronic 129 133 6,5 6,6 5,2 5,4 5,6 5,8

DIG-T 163 163 Etuveto Manuaali 134 138 7,4 7,6 4,8 5,0 5,8 6,0
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MAHDOLLISUUKSIEN 
MAAILMA

MONIPUOLISTA SÄILYTYSTILAA TASAINEN LATTIATILA. Kun takaistuimet on taitettu alas, QASHQAI tarjoaa tasaisen lattiatilan, jonka 
ansiosta pitkien esineiden pakkaaminen mukaan käy kätevästi. Lattiatason alla olevat säilytystilat pitävät 
arvokkaat tavarat piilossa.

SINÄ PÄÄTÄT. Kun istuimet ovat pystyasennossa, tavaratilan voi järjestää tilanjakajan avulla jopa 16 eri 
tavalla. Voit jopa säilyttää tavaratilan kantta tason alla. QASHQAIn monipuoliset säilytysratkaisut pitävät 
tavarat järjestyksessä. Ne tarjoavat käteviä ja innovatiivisia ratkaisuja kuljettamiseen.

KAIKKI KÄDEN ULOTTUVILLA. Nissan QASHQAIn keskikonsolin uusi muotoilu mahdollistaa kätevän säilytystilan.
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1

5

4

2

3

1. Peilinkuoret, kromattu

2. Etuosan koristelista, kromattu

3. 19" IBISCUS-
kevytmetalllivanne, White

4. Kylkilistat, kromattu

5. Ovenkahvat, kromatut, 
Peilinkuoret, mustat

LISÄVARUSTEET

Iso suksiboksi, musta (saatavilla myös keskikokoisena)

Irrotettava vetokoukku

Peilinkuoret, mustat

Tavaratilan matto

Tavaratilan jakaja

Takaikkunan koristelista ja takaluukun 
reunalista, kromatut

Taakkateline kattokaiteisiin

Matot: veluuri, vakio tai kumi
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B

A C

D

VÄRIT

PETTÄMÄTÖN VÄRISILMÄ

M - Metalliväri
S - Perusväri

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

NIGHT SHADE - M - GAB

INK BLUE - M - RBN UUTUUS BRONZE - M - CAP UUTUUS

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

SILVER - M - KY0

SISÄTILAT

MUKAVUUDEN TÄHDEN

VISIA ACENTA

TEKNA / BUSINESS 360
VAIHTOEHTO 1:

TEKNA / BUSINESS 360
VAIHTOEHTO 2:

MUSTA TEKSTIILI MUSTA TEKSTIILI

GRAFIITINHARMAA
NAHKASISUSTUS

STONE-NAHKA- JA
ALCANTARA-SISUSTUS

MITAT

A: Kokonaispituus: 4 377 mm

B: Akseliväli: 2 646 mm

C: Kokonaisleveys: 1 806 mm

D:  Kokonaiskorkeus: 1,590 mm/ 1,595 mm 
(All Mode 4x4-i®)
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ME NISSANILLA  

PANOSTAMME 
LAATUUN.

360 ASTEEN PROSE
Kaiken lähtökohtana on laatu. Jokainen auto luodaan pikkutarkasti, 

jotta autosta saataisiin entistä mukavampi ja kestävämpi 
asiakkaan inspiroiman innovatiivisen muotoilun, älykkään 

teknologian ja harkittujen yksityiskohtien kautta.

TURVALLISUUS
Pyrimme älykkäiden ajojärjestelmien avulla varmistamaan, että voit 

välttää ongelmat tien päällä. Tavoitteena on entistä luotettavampi 
ajokokemus päivä toisensa jälkeen. Around View Monitor 

kamerajärjestelmän neljällä kameralla näet auton ympäristön 
lintuperspektiivistä.

ÄÄRIMMÄINEN LUOTETTAVUUS
Viemme autot äärirajoille, jotta voimme taata niiden suorituskyvyn ja 

luotettavuuden päivittäisessä käytössä. Ajamme miljoonia kilometrejä 
esituotantotesteissä, avaamme ja suljemme ovia ja luukkuja tuhansia 

kertoja päivässä ja testaamme lasien kestävyyttä aidolla japanilaisella 
vulkaanisella pölyllä.

LOPULLINEN TODISTE | 
Asiakas on paras osoitus sitoutumisestamme laatuun. Etsi asiakaskertomuksia, 

arvosteluja ja arvioita verkosta ja tutki, mitä ihmiset sanovat Nissanista. Voit 
vertailla ajoneuvoja ja saada vastauksia oikeilta omistajilta.

KOKEMUS ANTAA VARMUUTTA 
Nissanilla asiakas pidetään mielessä kaikessa toiminnassa. Jokainen 

toimenpide ja päätös tehdään äärettömän huolellisesti, tarkasti ja 
laadukkaasti, koska viime kädessä ne tehdään juuri sinulle. Konseptista 

auton valmistamiseen, testauksesta avoimuuteen, asiakaspalvelusta 
sitoutumiseen: laatu kulminoituu jokaiseen yksityiskohtaan.
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Nissan-huoltosopimus on paras tapa tarjota Nissan QASHQAIlle sen arvoista huoltoa! 
Tarjoamme asiantuntevaa Nissan-huoltoa vakiohintaan, jolloin pysyt jatkuvasti ajan 
tasalla ajoneuvosi huoltokustannuksista. Tullessasi jälleenmyyjän merkkihuoltoon, 
teemme ajoneuvosi määräaikaishuollot ja tarkastukset Nissanin määrittämän huolto-
ohjelman mukaan. Tämä takaa jatkuvan käyttövarmuuden. Kokonaisbudjetti ja 
huolto-ohjelma pysyvät jatkuvasti hallinnassa: Nissan ilmoittaa sinulle seuraavasta 
määräaikaishuollosta ja ehdottaa aikoja, joista voit valita parhaiten sopivan.

Nissan 5* Jatkoturvan avulla voit jatkaa 3 vuoden / 100 000 kilometrin takuun vuosi- 
tai kilometrimäärää. Voit valita parhaiten ajoneuvosi käyttöä vastaavan sopimuksen.
Nissanin koulutetut mekaanikot tekevät mahdolliset korjaukset, joissa käytetään 
ainoastaan alkuperäisiä Nissan-osia.Mielenrauhan takaa ympärivuorokautinen 
eurooppalainen tiepalvelu (soveltuvissa tapauksissa).

NISSAN – TUOT PARHAAT 
PUOLEMME ESIIN.

Saat mielikuvituksemme lentämään. Herätät 
nerokkuutemme. Innostat meidät muuttamaan 
sääntöjä ja tekemään innovaatioita. Nissanin 
innovaatiossa ei ole kyse pelkästään lisäyksistä 
tai laajennuksista, vaan rajojen rikkomisesta 
ja uuden luomisesta. Haluamme kehittää 
yllättäviä ratkaisuja, jotka täyttävät käytännön 
tarpeesi ja hurjimmatkin toiveesi. Nissan 
suunnittelee mullistavia autoja, lisävarusteita 
ja palveluja. Tekemällä käytännöll isestä 
jännittävää ja jännittävästä käytännöllistä 
pystymme tarjoamaan entistä riemukkaamman 
ajoelämyksen joka päivä.

SIJAISAUTO VELOITUKSETTA
Me lupaamme pitää sinut, You+Nissan-jäsen, 
tien päällä myös autosi määräaikaishuollon 

tai korjauksen aikana. Kun varaat ajan 
määräaikaishuoltoon tai korjaukseen sekä 
sijaisauton etukäteen, annamme käyttöösi 

sijaisauton tai tarjoamme vaihtoehtoisen 
kuljetusratkaisun huollon ajaksi ilman 

erillistä veloitusta.

ILMAINEN WI-FI ASIAKASTILOISSA
Me lupaamme pitää sinut yhteydessä maailmaan. 

Meille on tärkeää palvella sinua hyvin aina kun 
käyt Nissan-jälleenmyyjällä. Toivomme, että 

viihdyt luonamme ja siksi käytössäsi on myös 
ilmainen Wi-Fi.

AUTON NISSAN+ TARKASTUS 
VELOITUKSETTA
Me lupaamme tehdä autollesi Nissan+ 
Tarkastuksen ilman erillistä veloitusta, kun tuot 
autosi määräaikaishuoltoon, Nissan Hyötyhuoltoon 
tai korjaukseen. Lisäksi saat kustannusarvion 
ennen työn aloittamista, jotta tiedät mitä autollesi 
tehdään ja kuinka paljon se tulee maksamaan.

JATKUVA NISSAN ASSISTANCE –
TIEPALVELU
Me lupaamme pitää sinut tien päällä 24/7, vaikka 
jotain odottamatonta tapahtuisi. Tarjoamme 
sinulle ympärivuorokautisen tiepalvelun 
riippumatta Nissanisi iästä, aina vuoden ajaksi siitä 
eteenpäin, kun huollatat autosi valtuutetussa 
Nissan-huollossa.

SINULLE, NISSAN-YKSITYISASIAKAS, LUPAUKSEMME ON VOIMASSA AINA. LIITTYMÄLLÄ YOU+NISSAN-
ETUOHJELMAAN PÄÄSET NAUTTIMAAN AKTIIVISESTA HUOLENPIDOSTA. OLEMME SINUA KOHTAAN AITOJA, 

AVOIMIA JA REHELLISIÄ JA PIDÄMME SINUSTA HUOLTA. TÄMÄ ON MEIDÄN LUPAUKSEMME.

MISSÄ TAHANSA, MITÄ TAHANSA. SOITA +358 (0)10 770 5222 JA RIENNÄMME AVUKSESI.

NISSAN QASHQAI 
TARJOAA SINULLE:
UUDEN AUTON TAKUU: 3 VUOTTA TAI 100 000 KM

PUHKIRUOSTUMATTOMUUSTAKUU: 12 VUOTTA

MAALITAKUU: 3 VUOTTA HUOLTOVÄLI: 
20 000 KM / 12 KUUKAUTTA (BENSAMOOTTORI) 
TAI 30 000 KM / 12 KUUKAUTTA 
(DIESELMOOTTORI)

Lue käyttöehdot www.nissan.fi/asiakaslupaus-ehdot

SERVICE CONTRACTS

EXTENDED WARRANTY
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Seuraa Nissan QASHQAIta: 
Jälleenmyyjän leima:

Olemme tehneet parhaamme, jotta tämän julkaisun sisältö olisi virheetön painohetkellä (SYYSKUU 2016). Esitteessä on käytetty automessuilla 
esiteltäviä autojen prototyyppejä. Koska pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteitamme, Nissan Europe pidättää oikeuden muuttaa milloin 
tahansa tässä esitteessä esiteltyjä ja kuvattuja tietoja ja autoja. Nissanin jälleenmyyjille ilmoitetaan muutoksista mahdollisimman nopeasti. 
Tuoreimmat tiedot saa siis paikalliselta Nissan-jälleenmyyjältä. Painoteknisten rajoitusten takia tässä esitteessä näkyvät värit voivat hieman 
erota autoissa käytettyjen maalien ja sisämateriaalien todellisista sävyistä. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän esitteen jäljentäminen kokonaan 
tai osittain ilman Nissan Europen kirjallista lupaa on kiellettyä.

Tämä esite on painettu kloorittomalle paperille – QASHQAI MY15 PC BROC GEA 09/2016. Painettu EU:ssa.
Tekijä: DESIGNORY, Ranska – Puhelin: +33 1 41 23 41 23. Tuottaja: eg+ worldwide, Ranska – Puhelin: +33 1 49 09 25 35.

Tervetuloa sivustollemme: www.nissan.fi
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