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IŠMANIOS technologijos yra nuostabu, o sumanus ir naujai 
suprojektuotas populiariojo miesto visureigio dizainas tai 
patvirtina. Naujajame Nissan QASHQAI susijungia stulbinanti 
išvaizda ir efektyvios aerodinaminės savybės, leidžiančios 
tiesiog MĖGAUTIS vairavimu. 
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PAGALVOKITE APIE DARNĄ.
PERSIKELKITE Į NAUJĄ ERĄ.
Nissan išmanusis mobilumas iš naujo apibrėžia, kaip naudojame energiją, 
vairuojame ir įtraukiame automobilius į savo gyvenimą. Naujojo QASHQAI 
išmaniųjų technologijų rinkinys suteikia dar daugiau pasitikėjimo vairuojant. 
Nuo išmanios automobilio statymo sistemos iki išmanaus avarinio stabdymo 
ir su pėsčiųjų atpažinimo sistemos. Naujasis Nissan QASHQAI rūpinasi jumis 
ir Jus supančiais žmonėmis. 
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Siauri naujieji 
LED priekiniai 
žibintai

Naujo dizaino 
lengvojo 
lydinio 
ratlankiai 

Nauji ypač 
išsiskiriantys 
galiniai žibintai 
su 3D efektu

Naujausi Nissan 
šeimos nariai 
išsiskiria V-motion 
formos grotelėmis 

Nauja peleko 
formos antena

TOBULA KIEKVIENA DETALĖ.
Aukščiausios kokybės 
apdailos elementai 
Tekna+ 
modelyje

APTAKESNĖ IŠVAIZDA 
DAILESNIS DIZAINAS.
Dar niekada jis taip gerai neatrodė ir nesuteikė tokių pojūčių. Pateikiami nauji įspūdingi 
stiliaus atnaujinimai – siauri naujo dizaino priekiniai žibintai ir lengvojo lydinio ratlankiai, 
masyvios priekinės grotelės ir variklio gaubtas – naujasis QASHQAI yra modernesnis ir 
dinamiškesnis už savo pirmtakus.
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TOBULAI 
SUDERINTAS.
Naujos formos vairas suteiks geresnį kontrolės 
pojūtį ir daugiau pasitikėjimo savimi. QASHQAI 
panoraminis stiklinis stogas užtikrins šviesos 
patekimą į saloną.

Sportiškas ir 
aukštos 
kokybės D 
formos vairas.

Panoraminis 
stiklinis 
stogas

Aukštos 
kokybės napa 
oda aptrauktos 
sėdynės

4 padėčių elektra 
reguliuojamos juosmens 
atramos didesniam 
komfortui užtikrinti

AUKŠČIAUSIA KOKYBĖ IR KOMFORTAS.
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SKAMBINTOJO ID SAFETY SHIELD GARSO SISTEMA SPALVŲ 
PASIRINKIMAS

NAVIGACIJOS 
SISTEMA SU 

IŠSAMIAIS 
NURODYMAIS

VAIRAVIMO REŽIMAS PADANGŲ SLĖGIO 
KONTROLĖS SISTEMA

AUTOMOBILIO 
STATYMO JUTIKLIAI

NISSAN BORTO KOMPIUTERIS
DAUGIAU VEIKSMO, MAŽIAU BLAŠKYMO.

Naujojo QASHQAI pažangusis prietaisų skydelio ekranas pateikia visą informaciją 
priešais jus, kurią galite keisti ant vairo esančiais valdymo mygtukais. Paprasta.
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NEMOKAMAI
3 METŲ

ATNAUJINTI

Mėgaukitės aukščiausios kokybės Bose Premium 
garso sistema: malonus klausymo potyris 
sėdintiems priekyje ir gale. Salone sumontuoti 
aštuoni aukštos kokybės charakteristikų, 
specialiai suprojektuoti garsiakalbiai, užpildantys 
naująjį Nissan QASHQAI giliu ir tiksliu skambesiu. 

Programa MapCareTM – tai 
paslauga, kurią naudodami 
galite 3 metus nuo transporto 
priemonės įsigijimo. Kasmet 
suteiksime po vieną nemokamą 
žemėlapių naujinį. Jei reikia 
daugiau informacijos, kreipkitės 
į atstovą arba apsilankykite 
automobilių savininkams 
skirtame portale YOU+Nissan 
http://www.nissan.lt/YOU+

Kai keliaujate, naujoji specialiai suprojektuota Bose 
garso sistema suteiks galimybę išklausyti jūsų kelionei 
tinkantį garso takelį.

SUJUNGIA JŪSŲ PASAULĮ.
Su NissanConnect naujasis QASHQAI tampa jūsų išmaniojo telefono 
geriausiu draugu. Pateikiamame naujos ir intuityvesnės grafikos 
ekrane tiesiogiai galite pasiekti savo muziką, Facebook naujienų 
santrauką, Twitter žinutes, TripAdvisor patarimus ir dar daugiau. 
Bazinės programos paketas yra nemokamas pirmuosius 2 metus. 
Nissan navigacinė sistema taip pat palaiko laisvų rankų režimą 
naudojant Bluetooth ryšį, garso srautinį perdavimą, skaitmeninę 
radiją (DAB+) ir iPod / USB įvestį*.

*„NissanConnect“ paslaugomis naudokitės tik tada, kai yra saugu tai daryti. 
„NissanConnect“ paslaugų prenumerata galima naudotis nemokamai 2 metus nuo 
garantijos aktyvavimo. Programos prieinamos pasirinktose Europos šalyse. Aktyvavimo 
metu „Galutinio naudotojo licencijos sutartyje“ (EULA) atidžiai perskaitykite pateikiamus 
nuostatas ir sąlygas.
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REZERVUOKITE 
VIETAS.

Jos yra geriausios: naujos vientisos 
formos ir apmuštos aukštos kokybės 

napa oda. Todėl naujojo Nissan 
QASHQAI sėdynės apgaubia ilgai 

išliekančiu prabangiu komfortu.  
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VISADA PAKANKAMAI VIETOS.
Būkite ramūs – visada atsiras vietos. Nulenkite galinę sėdynę ir 
suformuokite visiškai lygias grindis dideliems bei naudokite mažas 
erdves smulkiems daiktams, kad išvengtumėte betvarkės automobilyje. 

Nissan krovinio 
organizavimo sistema 
suteikia galimybę naudotis 
įvairiomis bagažo išdėstymo 
konfigūracijomis.
Pirštinių skyrelis, telefono 
laikiklis su USB/12 V lizdais 
ir dvigubas puodelių laikiklis 
labai praverčia.
* Jeigu sumontuota Bose garso 
sistema – 400 l.

430 L 
BAGAŽINĖ*

860 L 
NULENKUS GALINES SĖDYNES
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TIESIAI PRIEŠ AKIS.
Važiuojant į priekį, ekrane rodomas 

priekinis vaizdas ir vaizdas iš viršaus, 
kad žinotumėte, kada sustoti, 
ir nenuvažiuotumėte per toli.

GALINIO VAIZDO STEBĖJIMAS
Važiuodami atbuline eiga, ekrane galite 

matyti tiesiai už jūsų esančius 
objektus, o stebėdami vaizdą iš viršaus 
galite matyti mažesnius objektus, kurie 

gali slėptis po jūsų langu

SAUGOKITE RATLANKIUS.
Važiuodami į priekį arba atbuline 
eiga galite paspausti kameros 
mygtuką ir perjungti vaizdą iš 
viršaus į šoninį vaizdą. Taip gerai 
matysite, kokiu atstumu ratas 
yra nuo bortelio.

VISAS VAIZDAS
Po vairuotojo pusės veidrodėliu 

sumontuota kamera padeda 
užtikrinti virtualų aplinkos vaizdą 

360° kampu, tarsi važiuodami į 
priekį ir atbuline eiga žiūrėtumėte 

iš paukščio skrydžio.

 

PAMATYKITE DAUGIAU APLINK SAVE
TAI VISIŠKAI NAUJA PERSPEKTYVA.
Nepaprastai lengvas automobilio statymas ir manevravimas, kai turi papildomą porą 
akių. Nissan išmani aplinkinio vaizdo stebėjimo sistema naudoja keturias kameras, 
suteikiančias galimybę matyti virtualų vaizdą aplink QASHQAI, tarsi žiūrėtumėte 
iš paukščio skrydžio. Be to, kad dar geriau matytumėte, galite rinktis kelis vaizdus:
iš priekio, galo ir dešinio priekinio kampo. Jūs tikrai tilpsite į norimą vietą, 
o kiekvienas manevras bus paprastas ir tikslus.  
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PAGALBA, KAI REIKIA
ATSIPALAIDUOKITE, NES NESATE VIENI.
Nissan išmanusis mobilumas jūsų vairavimo patirtį perkelia į naują lygį. Sistema suartina 
jus ir QASHQAI dar labiau naudodama išmaniojo vairavimo technologijas, todėl galite labiau 
savimi pasitikėti ir geriau kontroliuoti automobilį. Vairavimas tampa dar labiau žavinčiu potyriu 
ir užtikrina, kad kiekvieną kartą kelyje jausitės puikiai.

IŠMANI AUTOMOBILIO STATYMO SISTEMA SU NAUJA GALINE SKERSINIO EISMO STEBĖJIMO SISTEMA 
Leiskite naujajam QASHQAI perimti vairavimo pareigas perpildytose automobilių stovėjimo aikštelėse, o galinei 
skersinio eismo stebėjimo sistemai įspėti jus apie atvažiuojančią transporto priemonę, kai važiuojate atbuline eiga.

 
AUTOMOBILIAI STATOMI 

LYGIAGREČIAI
AUTOMOBILIAI IŠDĖSTYTI 

PARALELIAI
GALINĖJE DALYJE VYKSTANČIO 
SKERSINIO EISMO ĮSPĖJIMAS

JUDANČIŲ OBJEKTŲ 
APTIKIMO SISTEMA
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Vairuotojas atsako už budrumą ir 
rankų laikymą ant vairo, bei nuolatinį 
kitų transporto priemonių ir pėsčiųjų 
stebėjimą. Žr. naudotojo vadove 
pateiktas oficialias naudojimo ir 
valdymo rekomendacijas.

*„ProPILOT“ sistema montuojama tik modeliams su automatine pavarų dėže. Kreipkitės į „Nissan“ atstovybę dėl pilnos 
informacijos.. 

„ProPILOT“ – JŪSŲ PARTNERIS 
IŠMANESNIAM IR DAR LABIAU 
UŽTIKRINTAM VAIRAVIMUI
Pasiruoškite, dėmesio... mėgaukitės. Su „Nissan ProPILOT“* galite išsivaduoti nuo vairuojant patiriamo 
streso, o tuo metu „QASHQAI“ pasirūpins smulkiais dalykais. Tiesiog patikrinkite kelio būklę, įjunkite 
jį ir mėgaukitės savo kelione. Kasdienė kelionė greitkeliu pavirsta geriausia dienos dalimi.

PALENGVINA VAIRAVIMĄ 
INTENSYVIAME SRAUTE

Atsižvelgiant į eismą kelyje, 
„QASHQAI“ gali visiškai sustoti ir 

vėl pradėti važiuoti kartu su 
transporto priemonių srautu.

PALAIKO IR 
REGULIUOJA GREITĮ

Atsižvelgdamas į transporto 
eismo srautą, reguliuoja 

automobilio greitį, kad išlaikytų 
saugų atstumą.

PADEDA IŠSILAIKYTI EISMO 
JUOSTOS CENTRE 

Stebi linijų žymėjimus ir padeda 
vairuoti automobilį, kad jis 

laikytųsi eismo juostos vidurio.
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IŠMANIOJI NUKRYPIMO IŠ 
EISMO JUOSTOS ĮSPĖJIMO 
SISTEMA.
Ši technologija suteikia 
vaizdinį įspėjimą ir netgi 
gali šiek tiek pristabdyti 
automobilį, kad jis 
neiškryptų iš važiuojamosios 
juostos, jei nėra įjungtas 
posūkio indikatorius.

IŠMANUS AVARINIS 
STABDYMAS SU PĖSČIŲJŲ 
ATPAŽINIMO SISTEMA
Naujasis QASHQAI rūpinasi
jumis ir aplinkiniais 
žmonėmis. Jeigu jūsų kelyje 
yra objektų (arba pėsčiųjų), ši 
sistema jus įspės. Ir, jeigu 
reikia, aktyvuos stabdžius.

PAŽANGŪS PRIEKINIAI AUTOMATINIAI 
ŽIBINTAI SU NAUJA ADAPTYVIĄJA PRIEKINIO 
APŠVIETIMO SISTEMA (AFS). 
Naujojo QASHQAI siauri priekiniai žibintai 
sumaniai apšviečia jums kelią automatiškai 
įsijungdami, kai sutemsta arba įvažiuojate į 
tunelį, arba požeminę stovėjimo aikštelę bei 
automatiškai išsijungia jums sustojus. AFS šviesų 
sistema valdo apšvietimo paskirstymą, 
pagerindama matomumą naktį. Vingiuotame 
kelyje ji keis apšvietimo kryptį, kad kompensuotų 
apšvietimą kelio vingiuose ir sankryžose, ji apšvies 
pasirinkta kryptimi – kairę arba dešinę pusę.

PAGALBA, KAI REIKIA
ĮSIKIŠA, KAI TO REIKIA.
Nissan pažangios vairavimo technologijos visada budi ir 
pasiruošusios įsikišti, kad išvengtumėte pavojų.
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PAMATYKITE DAUGIAU APLINK SAVE
JI APTINKA JUDĖJIMĄ IR JUS ĮSPĖJA.
Nissan pažangaus vairavimo technologija naudoja naują radaro technologiją, nuolatos stebinčią 
aplink jus vykstančią veiklą, eismą ir padeda įveikti nenumatytas situacijas. 

KELIO ŽENKLŲ ATPAŽINIMO 
SISTEMA 
Ši sistema jus informuoja apie 
greičio apribojimus vairuojant 
aptikdama kelio ženklus.

AKLOSIOS MATYMO ZONOS 
STEBĖJIMO / ĮSPĖJIMO SISTEMA 
Išplėskite matymo lauką: sistema 
jus įspės, jei aklojoje zonoje įstrižai 
už automobilio bus kitų transporto 
priemonių.
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IŠMANUS STABDYMAS VARIKLIU. 
Ši technologija naudoja stabdymą varikliu 
(tik su automatine transmisija) ir sumažina 
apkrovą posūkiuose arba stabdant. 
Sumažinamas stabdymo dažnumas todėl 
vairuoti yra paprasčiau ir daug patogiau.

VAIRUOKITE KAIP PROFESIONALAS
ĮGYKITE PASITIKĖJIMĄ, 
VALDYKITE SITUACIJĄ.
Nissan važiuoklės valdymo technologijos suteikia sklandaus 
valdymo pojūtį, tokio miklaus ir taip pat saugaus, o naujuoju 
QASHQAI taip ir norisi važiuoti.

IŠMANIOJI KETURIŲ VARANČIŲJŲ RATŲ
SISTEMA. Važiuojant bekele arba keliu, 
naujojo QASHQAI 4x4 technologija pagerina 
padangų sukibimą. Naudodama kompiuterį 
ir jutiklius, išmanioji sistema matuoja 
rato praslydimą ir iš karto perduoda sukimo 
momentą iki 50 % galiniams ratams.

IŠMANI VAŽIUOKLĖS KONTROLĖS
SISTEMA. Sklandžiai atlikite staigų 
stabdymą. Ši sistema užtikrina subtilų 
stabdymą, kad būtų išvengta didelių 
kėbulo svyravimų važiuojant per 
nelygumus ir būtų užtikrintas 
komfortiškas bei sklandus važiavimas. 
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VAIRUOKITE KAIP PROFESIONALAS
PADIDINKITE GALIĄ.
Rinkitės efektyvų benzininį variklį su turbina arba didelio našumo ir mažesnio darbinio tūrio 
dyzelinį variklį, užtikrinantį degalų taupymą ir mažesnę CO2 emisiją. 
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PAKETAS ELEGANCE: SUTEIKITE SAVO 
VAIRAVIMUI RAFINUOTUMO
Suteikite savo QASHQAI elegancijos ir tobulumo. Aksesuarų pasirinkimą 
pradėkite nuo priekinės ir galinės dalies stilingų apdailų. Tada papildykite 
juodos spalvos akcentais. Suteikite QASHQAI savo stilių pasirinkdami 
dviejų spalvų lengvojo lydinio ratlankius, šviečiančių slenksčių apsaugų 
komplektą arba pasveikinimo šviesas. Puiku. QASHQAI atspindi jūsų stilių.

19 col. chromuoti 
,,diamond cut”
tamsiai pilki ratlankiai WIND 19" IBISCUS glossy black

Galinis juodos spalvos akcentas
Taip pat galima 
„pearl white“ spalva

PAKETAS ELEGANCE
Galinio buferio apdaila, chromo
Taip pat galima 
„piano black“ spalva

PAKETAS ELEGANCE
Priekinio buferio apdaila, chromas
Taip pat galima 
„piano black“ spalva

PAKETAS CROSSOVER
Priekinė apdaila, sidabro spalva
Taip pat galima 
„piano black“ spalva

PAKETAS CROSSOVER
Galinė apdaila, sidabro spalva
Taip pat galima 
„piano black“ spalva

Vaiko kėdutė Slenksčių apsaugos, su apšvietimu 19 col. dviejų spalvų – juodos ir baltos Staliukas vaikams Pasveikinimo šviesos Juodi guminiai kilimėliai, veliūriniai kilimėliai, 
prabangūs tekstiliniai kilimėliai

PAKETAS CROSSOVER:
PARODYKITE SAVO STILIŲ

Kiekvienas stilius turi pagrindą. Suteikite savo QASHQAI 
išskirtinumą pasirinkdami priekines ir galines apdailas 

kartu su 19 col. lengvojo lydinio ratlankiais ir papildykite 
naudingais priedais, pvz., tvirtu staliuku vaikams. 
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D

B
A

C

JUODA AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS NAPA 
ODA, VIENTISOS FORMOS SĖDYNĖS

TAMSIAI VIOLETINĖ AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS 
NAPA ODA, VIENTISOS FORMOS SĖDYNĖS

TEKNA + PARINKTIS:

DALINĖ JUODOS ODOS APDAILA, IŠ DALIES 
AUDINIU APTRAUKTAS SALONAS, 
VIENTISOS FORMOS SĖDYNĖS

JUODA AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS NAPA 
ODA, VIENTISOS FORMOS SĖDYNĖS

TAMSIAI VIOLETINĖ AUKŠČIAUSIOS 
KOKYBĖS NAPA ODA, 
VIENTISOS FORMOS SĖDYNĖS

TEKNA 1 PARINKTIS: 2 PARINKTIS:

JUODAS AUDINYS

N-CONNECTA

JUODAS AUDINYS JUODAS AUDINYS

VISIA ACENTA

APDAILOS ELEMENTAI

MATMENYSRATLANKIAI

16 col. 
PLIENINIAI

17 col. 
LENGVOJO 
LYDINIO

18 col. 
LENGVOJO 
LYDINIO

19 col. 
LENGVOJO 
LYDINIO

SPALVOS

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: Važiuoklės bazė: 2 646 mm
B: Bendras ilgis: 4 394 mm
C: Bendras plotis: 1 806 mm
D: Bendrasis aukštis: 1 590 mm**
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VISA APIMANTIS PROCESAS
Nuo pat pradžių užtikriname kokybę, kruopščiai sukonstruodami 

kiekvieną automobilį, kad jis būtų kuo patogesnis ir patvaresnis.
Tai pasiekti padeda novatoriškas dizainas, pažangiosios technologijos 

ir apgalvotos detalės, kurias kurdami įkvėpimo semiamės iš jūsų.

SAUGA
Dirbame su pažangiomis vairavimo sistemomis, kad nuolat 

atsižvelgtume į jus ir padėtume jums apsisaugoti nuo nesėkmių bei kad 
kasdien vairuodami galėtumėte jaustis drąsesni ir labiau pasitikintys. 

Mūsų aplinkinio vaizdo sistema turi 4 kameras, kad galėtumėte matyti 
virtualų automobilį supančios aplinkos vaizdą.

DIDELIS PATIKIMUMAS
Automobilius išbandome įvairiausiomis sąlygomis, kad galėtume garantuoti 

kasdienį jų našumą ir patikimumą. Atlikdami bandymus iki gamybos, 
nuvažiuojame milijonus kilometrų, tūkstančius kartų per dieną atidarome 

ir uždarome dureles ir gaubtus bei naudojame tikras vulkanines dulkes 
iš Japonijos, kad patikrintume langų atsparumą.

UŽTIKRINAMAS ILGAMETE 
PATIRTIMI.

Nissan įmonėje viskas daroma galvojant apie klientą. Kiekvienas
mūsų atliekamas veiksmas ir priimamas sprendimas atliekamas 

ypač atidžiai, tiksliai ir kokybiškai, nes visa tai skiriama jums. Nuo 
koncepcijos iki automobilio konstravimo, nuo bandymo iki skaidrumo, 

nuo kliento aptarnavimo iki įsipareigojimo. Kokybė net ir pačiose 
smulkiausiose detalėse.

„NISSAN“

DĖMESYS 
KOKYBEI
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BET KUR, BET KADA, BET KAS. TIESIOG SKAMBINKITE 8 800 30725 IR MES JUMS PADĖSIME.

ATITINKAMA TECHNINĖS PRIEŽIŪROS KAINA
Mes pažadame jūsų automobiliui suteikti aukščiausios 
kokybės paslaugas, nes pasikliaujame mūsų parengtų 

kolektyvų patirtimi ir naudojame „Nissan“ originalias 
dalis. Mes ne tik užtikrinsime geriausią kainą, bet ir 

pateiksime panašų pasiūlymą (įskaitant „Nissan“ 
originalias dalis ir darbą) į tą, kurį pateiktų žinoma 

nepriklausoma remonto įmonė, esanti iki 10 km 
atstumu nuo atstovybės.

„NISSAN ASSISTANCE“ PAGALBA KELYJE 
VISAM GYVENIMUI
Pažadame išlaikyti jus kelyje bet kuriuo paros ir 
savaitės metu. Jei nutiktų kas nors netikėto, 
garantuojame 24 valandas dirbančios pagalbos 
kelyje tarnybos „Nissan Assistance“ paslaugas, kad 
ir kokio amžiaus būtų jūsų „Nissan“ automobilis.

NEMOKAMAS PAKAITINIS AUTOMOBILIS
Pažadame išlaikyti jus kelyje, kol bus atliekama jūsų 
automobilio techninė priežiūra. Užsiregistruokite iš 

anksto ir mes pasirūpinsime, kad gautumėte 
nemokamą pakaitinį automobilį, įskaitant elektrinius 

automobilius tam tikrose techninės priežiūros vietose. 
Jei negalėsime suteikti pakaitinio automobilio, 

pasiūlysime kitas transporto alternatyvas.

NEMOKAMA TRANSPORTO PRIEMONĖS 
BŪKLĖS PATIKRA
Prieš atlikdami kokius nors darbus, pažadame 
atlikti nemokamą patikrą, kad tiksliai žinotumėte, 
ką reikia atlikti ir kiek tai kainuos.

NĖRA APIBRĖŽTO LAIKO, KURĮ GALĖSITE NAUDOTIS MŪSŲ PAŽADĖTAIS PRIVALUMAIS. JEI PRISIJUNGĖTE 
PRIE PROGRAMOS YOU+NISSAN IR NORITE, KAD SU JUMIS BŪTŲ NUOŠIRDŽIAI, ATVIRAI IR SĄŽININGAI 

BENDRAUJAMA, MES JUMS PADĖSIME. VISADA. TAI MŪSŲ PAŽADAS.

MŪSŲ PAŽADAS. JŪSŲ PATIRTIS
Nissan pratęsta garantija suteikia galimybę pratęsti 3 metų / 100 000 km garantiją 
ilgesniam laikui arba nuvažiuotam atstumui. Pasirinkite variantą, kuris geriausiai 
atitiktų jūsų vairavimo įpročius. Prireikus remonto, naudosime tik originalias Nissan 
dalis, kurias montuos Nissan specialistai. Jūsų ramybei užtikrinti, suteiksime 
24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę teikiamą pagalbą kelyje visoje Europoje.

NISSAN PRATĘSTA GARANTIJA

Nissan serviso sutartis – tai geriausias būdas suteikti geriausias jūsų Nissan QASHQAI 
automobilio priežiūros paslaugas! Rūpinamės jūsų Nissan ir užtikriname fiksuotą jos 
priežiūros kainą, kuri bėgant metams nekinta. Atgabenus automobilį į atstovybę, 
pakeisime detales ir skysčius pagal Nissan oficialų techninės priežiūros planą ir 
atliksime patikras, kad galėtumėte ramiai keliauti. Bendrojo biudžeto ir plano kontrolė: 
Nissan jus informuos apie artėjančius vizitus ir pasiūlys labiausiai tinkančią techninės 
priežiūros paslaugą bei jos suteikimo laiką.

NISSAN SERVISO SUTARTIS

PADEDATE ATSKLEISTI GERIAUSIAS 
NISSAN SAVYBES.

Jūs įkvepiate mūsų vaizduotę. Jūs provokuojate 
mūsų išradingumą. Jūs įkvepiate mus keisti 
taisykles ir kurti naujoves. Nissan naujovės nėra 
tik kažko pridėjimas ir patobulinimas. Tai ribų 
peržengimas siekiant naujos esamos padėties. 
Tai netikėtų sprendimų kūrimas siekiant 
patenkinti jūsų drąsiausius ir pragmatiškiausius 
norus. Čia mes kuriame automobilius, priedus 
ir paslaugas, kurie išsiskiria iš įprastų ir praktiškus 
dalykus verčia jaudinančiais, o jaudinančius 
praktiškais, kad kasdien galėtumėte mėgautis 
jaudinančia vairavimo patirtimi.

NISSAN QASHQAI SIŪLO:
3 METŲ / 100 000 KМ GARANTIJĄ
12 METŲ GARANTIJĄ NUO 
KIAURYMINIO PRARŪDIJIMO
20 000 KM TECHNINĖS PRIEŽIŪROS 
INTERVALĄ (ARBA KARTĄ Į METUS)
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Sekite naujienas:

įdėtos visos pastangos siekiant užtikrinti, kad šio leidinio turinys prieš jam patenkant į spaustuvę būtų teisingas (2018 m. kovas). Ši 
brošiūra parengta įtraukiant motorinių transporto priemonių renginiuose demonstruojamus transporto priemonių prototipus. 
Laikydamasi bendrovės politikos nuolat tobulinti gaminius, Nissan Europe pasilieka teisę bet kada keisti šiame leidinyje pateiktas 
specifikacijas ir aprašytas transporto priemones. „Nissan“ atstovybėms apie tokius pakeitimus bus pranešta kiek įmanoma greičiau. 
Kreipkitės į vietos Nissan atstovybę, kad gautumėte naujausios informacijos. Dėl naudoto spausdinimo proceso apribojimų šioje 
brošiūroje esančios spalvos gali šiek tiek skirtis nuo faktinių dažų ir panaudotų vidaus apdailos medžiagų spalvos. Visos teisės 
saugomos. Draudžiama dauginti visą šią brošiūrą arba dalį jos be raštiško Nissan Europe sutikimo.

Ši brošiūra pagaminta iš popieriaus, kurio sudėtyje nėra chloro – 2018-03 brošiūra MY18 QASHQAI, atspausdinta ES.
Sukūrė DESIGNORY (Prancūzija), atspausdino eg+ worldwide (Prancūzija) – Tel.: +33 1 49 09 25 35

Kad ir ką darytume, vadovaujamės pažangiojo mobilumo vizija. Nissan naudojame 
naujas technologijas, kad automobiliai būtų ne vien transporto priemonės. Kelionė, 
į kurią leidžiamasi kartu, yra patikimesnė, išmanesnė ir labiau jaudina. Jums vairuoti 
padedantys automobiliai arba greitkeliai, kuriuose įkraunamas jūsų elektromobilis, 
kol keliaujate, – visa tai jau netolimoje ateityje.
Ir šie ateities elementai jau įdiegti jūsų Nissan automobilyje, kurį vairuojate šiandien.

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje: www.nissan.lt/QASHQAI

Atstovybės antspaudas:
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