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NISSAN QASHQAI
VISŲ LAIKŲ ŽAVIAUSIAS „QASHQAI“
JIS PRADĖJO REVOLIUCIJĄ ir dabar sugrįžta su nauja išvaizda, 
pažangiomis intuityviomis technologijomis, moderniomis ryšio 
paslaugomis bei dinamišku važiavimu ir valdymu, kuris vairuotojui 
suteikia visapusišką kontrolę. Atraskite miestą iš naujo.
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ĮSPŪDINGAI
SUKURTAS IŠ NAUJO
TIKSLINGAI PRAKTIŠKAS
RYŠKUS, SPORTIŠKAS IR DOMINUOJANTIS Naujasis miesto 
triatlonininkas – visų laikų novatoriškausias „QASHQAI“; 
originalusis miesto visureigis sugrįžta – kaip niekada 
anksčiau, provokuojančių linijų ir aštrios išvaizdos.
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PADARYKITE
STIPRŲ ĮSPŪDĮ

PRABANGOS KUPINAS SALONAS
GRAFITO SPALVOS SALONE galite mėgautis patogiomis 

sėdynėmis, paminkštinimais keliams ir jaukiu apšvietimu. 
Šios patrauklios erdvės nenorėsite palikti niekada.
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GARSAS. Gaukite išsamią informaciją apie 
savo mėgstamus atlikėjus ir muziką, kurios 
klausotės važiuodami.

SKAMBINTOJO NUMERIS. Peržiūrėkite 
savo skabučių sąrašą nenuleisdami akių 
nuo kelio.

,,SAFETY SHIELD" SISTEMA. Vaizdiniai ir 
garsiniai įspėjimo signalai skirti tam, kad 
būtumėte saugūs.

SPALVOS PASIRINKIMAS. Keiskite 
automobilio spalvą pagal savo nuotaiką 
arba suderinkite su aplinkos apšvietimu.

NAVIGACIJA KIEKVIENAME POSŪKYJE. 
Niekada nepraleiskite posūkio.

VAIRAVIMAS. Pasirinkite sportiškesnį
arba įprastą vairavimo stilių.

PADANGŲ SLĖGIO KONTROLĖS SISTEMA. 
Daugiau spėlioti nereikės! Informaciniame 
ekrane pateikiamas kiekvienos padangos 
slėgis. Kurioje nors iš jų nukritus slėgiui, 
prietaisų skydelyje užsidega indikacinė 
lemputė.

STATYMO JUTIKLIAI. Stebėkite ekrane,
kaip paprasta parkuoti „QASHQAI“.

VISA INFORMACIJA PRIEŠ JŪSŲ AKIS. 5 colių modernus ekranas su 
realiuoju laiku pateikiama vaizdine informacija. Intuityvu 

irinformatyvu - pritaikykite sau.

PAŽANGUS „NISSAN DRIVE-ASSIST“ EKRANAS

NAUJOVIŠKA TECHNOLOGIJA 
TIESIAI PRIEŠАIS JŪSŲ AKIS
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„NISSAN SAFETY SHIELD“ SITEMA 

BŪKITE UŽTIKRINTI SAVIMI.

ĮSPĖJIMAS VAIRUOTOJO DĖMESIUI ATKREIPTI
Pavargote ar ima miegas - sistema vertina 
jūsų koncentracijos lygį ir nuovargio būseną 
pagal jūsų įdėtas pastangas vairuojant ir 
garsiniu arba vaizdiniu signalu jus įspėja, jei 
reikia pailsėti.

ILGŲJŲ ŠVIESŲ PAGALBOS SISTEMA
Pvz., važiuojant kaimo keliu ši sistema maksimaliai 
padidina matomumą įjungdama ilgąsias šviesas 
ir jas laikinai sumažina, jei pastebi artėjančią 
transporto priemonę. „QASHQAI“ priekiniai žibintai 
su LED technologija suteiks jūsų vairavimo 
patirčiai naujų pojūčių.

IŠANKSTINIS AVARINIS STABDYMAS
Jei kyla susidūrimo pavojus su iš priekio 
atvažiuojančiu automobiliu, sistema įspėja 
vaizdiniu ir garsiniu signalu. Papildomos 
akys visada pravers: ko nepamatote Jūs, 
tą pamatys „QASHQAI“.

NUKRYPIMO IŠ EISMO JUOSTOS ĮSPĖJIMO 
SISTEMA
Būkite budrūs – jus įspės, kai nukrypsite 
iš savo eismo juostos. Jei nesate įjungę 
posūkio signalo, sistema jums primins, 
kad pakoreguotumėte automobilį. 

KELIO ŽENKLŲ ATPAŽINIMO SISTEMA
Ši sistema aptinka kelio ženklus ir pateikia 
informaciją apie leistiną greitį prietaisų 
skydelyje.

AKLOS MATYMO ZONOS ĮSPĖJIMO SISTEMA
Ko nepamatote jūs, tą pamatys „QASHQAI“. 
Jei kurioje nors automobilio aklojoje matymo 
zonoje yra kitas automobilis, šoniniame 
veidrodėlyje įsijungs lemputė. Jei įjungiate 
posūkio signalą norėdami persirikiuoti į kitą 
kelio juostą ir kitas automobilis yra pavojingai 
arti, sumirksės lemputė ir pasigirs garsinis 
įspėjimo signalas.

JUDANČIŲ OBJEKTŲ APTIKIMO SISTEMA
Susipažinkite su savo skaitmeniniu pagalbininku 
statant automobilį. Sistema stebi aplinką 
360 laipsnių kampu ir praneša ne tik apie 
artėjančius objektus, tačiau ir apie gyvūnus 
bei vaikus esančius aplink jus.

6 SAUGOS ORO PAGALVĖS
„QASHQAI“ siūlo visą 
komplektą aktyvios ir 
pasyvios saugos 
funkcijų, pvz., „Nissan“ 
saugos skydą, šonines 
bei užuolaidines 
saugos oro pagalves.

APSAUGA

„Nissan Safety Shield“ 
technologijos įprasmina 
visapusišką požiūrį į apsaugą. 
Šio požiūrio mes laikomės 
kiekvieno mūsų modelio kūrimo 
ir gamybos procese. Čia 
aprašytos tik kelios Jūsų „Nissan“ 
automobilyje įrengtos sistemos 
iš daugelio. Saugos įranga 
sutelkta į tris pagrindines sritis: 
automobilio būsenos, aplinkos 
ir netikėtų situacijų bei saugumo 
stebėjimą.
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NISSANCONNECT

NAUJOVĖ, PADEDANTI PALAIKYTI RYŠĮ SU 
PASAULIU
IŠMANI IR PRAKTIŠKA ĮRANGA. „NissanConnect“ sistemą sudaro gausi įranga. Raiškus ir neblizgus 5,8 colio 
jutiklinis ekranas leis ja be galo lengvai naudotis. Tai į vieną visumą susieta moderni garso, navigacijos ir 
komunikacijos įranga, taip pat pažangios ryšio ir išmaniojo telefono prijungimo funkcijos.

PALAIKYKITE RYŠĮ VISUR, KUR KELIAUJATE. „NissanConnect“ siūlo integruotą išmaniojo telefono jungtį. 
Patogiame „Nissan“ ekrane galite naudotis įvairiomis programomis*, kurių sąrašas nuolat plečiasi. Viskas iki 
smulkmenų apgalvota, kad galėtumėte saugiai vairuoti. Jūsų „QASHQAI“ taps neatsiejama gyvenimo dalimi, 
panašiai kaip išmanusis telefonas, planšetė ar kompiuteris.

PAŽANGI PAGALBINĖ VAIRAVIMO ĮRANGA ir navigacijos funkcijos pravers pačiose įvairiausiose eismo situacijose.

SRAUTINĖ GARSO TRANSLIACIJA PER BLUETOOTH®. Galite klausytis skaitmeninio radijo**, belaidžio internetinio 
radijo ar mėgautis srautinės muzikos transliacija iš savo mobiliojo telefono.

„iPOD“/USB JUNGTIS. Vairuodami galite prijungti savo „iPod“ ar MP3 grotuvą ir klausytis mėgstamų muzikos 
kūrinių atsidarę visą savo fonoteką.

* Vairavimas yra rimta ir atsakinga veikla. „NissanConnect“ paslaugomis naudokitės tik tuomet, kai tai yra saugu. Kai kurios programos gali būti 
įdiegtos vėliau. „NissanConnect“ paslaugas reikia užsisakyti, tačiau dvejus metus nuo automobilio įsigijimo dienos šios paslaugos teikiamos 
nemokamai. Paslaugos ir programos prieinamos tik tam tikrose Europos šalyse ir tik atitinkamuose „Nissan“ modeliuose. Paslaugas ir programas gali 
teikti „Nissan“ nepavaldžios trečiosios šalys. Be to, jos gali būti keičiamos be įspėjimo, „Nissan“ bendrovei ar jos atstovams už tai neprisiimant 
atsakomybės (įskaitant trečiųjų šalių teikiamų paslaugų atšaukimą/suspendavimą ir kitus sąlygų pakeitimus). Tam tikromis nuotolinio ryšio 
funkcijomis galima naudotis tik turint suderinamą telefoną ar prietaisą, kuris neįtrauktas į automobilio komplektaciją. Mobiliojo ryšio paslaugas teikia 
mobiliojo ryšio bendrovės; šių paslaugų „Nissan“ negali kontroliuoti. Mobilusis ryšys veikia ne visose vietose. Gali būti taikomi tarptinklinio ryšio ir 
(arba) duomenų perdavimo mokesčiai. „Nissan“ bendrovė neatsako už jokius galimus įrangos keitimus ar naujinimus arba susijusias išlaidas dėl 
tolesnio naudojimosi teikiamomis paslaugomis.
** jei veikia Jūsų šalyje

NEMOKAMAI
3 METŲ

ATNAUJINTI

Žemėlapių tikslumas yra svarbus navigacijos 
sistemos elementas. „Nissan“ kompanija džiaugiasi 
galėdama pristatyti žemėlapių priežiūros programą 
„Nissan MapCare“, kurios pagrindinis tikslas yra 
nemokamai 3 metus iš eilės, nuo pirmos 
automobilio registracijos, pasiūlyti „Nissan“ 
savininkams po vieną nemokamą žemėlapių 
atnaujinimą kasmet. Dėl išsamesnės informacijos 
kreipkitės į „Nissan“ atstovybę arba skaitykite 
„You+Nissan” puslapyje. http://www.nissan.lt/you+  

Sapusdinti   |   Išeiti

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

Išorės dizainas    |    Vidaus dizainas    |    Technologija ir Eksploatacinės savybės    |    Stilius ir Priedai



ĮSITAISYKITE PATOGIAI
PANAUDOJANT 4 VAIZDO KAMERAS, 
aplinkinio vaizdo sistema navigacijos 
ekrane transliuoja panoraminį vaizdą 
aplink „QASHQAI“, todėl važiuojant ir 
statant automobilį atbulomis galima 
pasiekti puikių rezultatų. Pasirinkite 
vaizdą iš viršaus, kad apžvelgtumėte 
situaciją aplink automobilį, o 
manevruodami galite pasirinkti kamerų 
rodomą vaizdą atskirai – kartą pabandę, 
net nebandysite statyti automobilio be 
šios sistemos pagalbos!

LYGIAGRETUSIS STATYMAS.   Kad automobilį pastatytumėte idealiai, 
privažiuokite, išsirinkite savo vietą ir, jei išmanioji statymo pagalbos 
sistema ištaria „OK“ (gerai), pastatykite „QASHQAI“ ekrane rodomo 
rėmelio ribose bei įjunkite automatinį manevravimą.

IŠVENKITE BET KOKIŲ ĮBRĖŽIMŲ.   Važiuodami 
pirmyn arba atbuline eiga paspauskite „CAMERA“ 
mygtuką, kad vaizdą iš viršaus perjungtumėte į 
vaizdą iš šono – taip gerai matysite kokiu atstumu 
esate nuo šaligatvio krašto.

APRĖPKITE NEMATOMAS ZONAS.   Važiuodami 
atbuline eiga pamatykite, kas yra tiesiai už jūsų ir 
naudokite vaizdą iš viršaus, kad pamatytumėte 
žemus objektus, kurie gali nesimatyti pro langą.

ĮSITAISYKITE PATOGIAI APLINKINIO VAIZDO MONITORIUS

STATYMAS AIKŠTELĖSE.   Daugiaaukštėse automobilių stovėjimo ir 
užimtose prekybos centrų aikštelėse aplinkinio vaizdo sistema padės 
rasti geriausią vietą statymui. Automobilio statymo sistema net ir atbuline 
eiga pastatys „QASHQAI“ už jus.
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4WD ir ABS valdymo blokas

Akseleratorius

Galinis tiltas
Perkrovos jutiklis

VAŽIUOKLĖS KONTROLĖS 
SISTEMA

IŠLIKITE RAMŪS – jums padės „QASHQAI“
intuityvi važiuoklės kontrolė. „Nissan“
važiuoklės kontrolės sistema užtikrina jautrų
ir malonų valdymą.

AKTYVI SEKIMO KONTROLĖ 
suteikia patikimą valdymą įveikiant 
posūkius, nes tada lengvai 
pristabdomi ratai, esantys vidinėje 
posūkio pusėje. 

AKTYVUS VARIKLIO 
STABDYMAS leidžia sklandžiau 
įveikti posūkius ir mažinti greitį 
tiesia linija, taip suteikdamas 
patrauklesnio vairavimo patirtį.

AKTYVI VAŽIAVIMO 
KONTROLĖ sumaniai pristabdo, 
kad apribotų nemalonų viršutinės 
kėbulo dalies judėjimą ir taip 
padidintų važiavimo patogumą.

VAŽIUOKLĖS KONTROLĖS 
funkcijos rodomos „prietaisų 
skydelio“ ekrane : aktyvi sekimo 
kontrolė („Active Trace Control“) 
ir Aktyvus variklio stabdymas 
(„Active Engine Brake“) įveikiant 
posūkius, ir aktyvi važiavimo 
kontrolė („Active Ride Control“), 
kai įjungta stabdymo kontrolė. 
Visos šios sistemos užtikrins jūsų 
kelionių saugumą ir patogumą.

„ALL MODE 4X4-i®“: važiuojant 
tiek keliais, tiek bekele „4x4-i®“ 
sistema užtikrina maksimalų 
sukibimą. Pasitelkdama kompiuterį 
ir jutiklius, išmanioji sistema 
pamatuoja ratų praslydimą bei iš 
karto nukreipia iki 50 % sukimo 
momento į galinius ratus. 
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„NISSAN“ TECHNOLOGIJA

SIEKITE DAUGIAU
PASIRINKITE JUMS TINKANTĮ: dyzelinį, benzininį, varomą 2 ratais, 
4 ratais, su mechanine arba automatine „XTRONIC“ pavarų dėže. 
Galėsite pasinaudoti dinamišku „Nissan“ technologijos našumu ir 
mažiausiu CO2 išmetamų teršalų kiekiu segmente. Viso to psiekėme 
dėka mūsų efektyvaus dyzelinių variklių su „Common Rail“ įpurškimo 
sistema asortimento: dCi 110 ir dCi 130 su priekinių arba visų 
varančiųjų ratų pavara, mechanine arba automatine „XTRONIC“ 
transmisija, Stop/Start sistema ir aerodinamišku kėbulu.

NAUJOJI „XTRONIC“ TRANSMISIJA. Naujoji 
automatinė transmisija „Xtronic“ suteikia 
daugiau malonumo vairuojant, nes pasižymi 
geresniu įsibėgėjimu ir greitesniu reagavimu, 
tuo pat metu efektyviai naudojant degalus.

DYZELINIS Galia 
(AG) PAVARA TRANSMISIJA Vidutinė CO₂ emisija KURO SĄNAUDOS, (l/100 km)

Mieste Užmiestyje Vidutinės

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

dCi 110 110 2WD MT 99g/km 103g/km 4,2 4,3 3,6 3,9 3,8 4,0

dCi 130 130 2WD MT  116g/km 120g/km 5,1 5,2 4,1 4,3 4,4 4,6

dCi 130 130 2WD AT „Xtronic“  122g/km 128g/km 5,3 5,6 4,4 4,6 4,7 4,9

dCi 130 130 4WD MT 129g/km  133g/km 5,7 5,9 4,5 4,7 4,9 5,1

BENZININIS Galia 
(AG) PAVARA TRANSMISIJA Vidutinė CO₂ emisija KURO SĄNAUDOS, (l/100 km)

Mieste Užmiestyje Vidutinės

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

DIG-T 115 115 2WD MT 129g/km 133g/km 6,6 6,8 5,1 5,2 5,6 5,8

DIG-T 115 115 2WD AT „Xtronic“ 129g/km 133g/km 6,5 6,6 5,2 5,4 5,6 5,8

DIG-T 163 163 2WD MT 134g/km 138g/km 7,4 7,6 4,8 5,0 5,8 6,0
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ATVERITE 
GALIMYBIŲ PASAULĮ

UNIVERSALŪS BŪDAI DAIKTAMS LAIKYTI PLOKŠČIOS GRINDYS. „QASHQAI“, nulenkus galines sėdynes, suformuojamos plokščios grindys bagažui, o po 
grindimis esančioje saugykloje galima paslėpti smulkesnius daiktus.

PASIRINKITE. Panaudodami bagažo skyriaus pertvaras galite suformuoti 16 bagažo išdėstymo variantų. Ir 
tai, net nenulenkus sėdynių! Po bagažo skyriaus dangčiu galite paslėpti net bagažo skyriaus dangalą. 
„QASHQAI“ universalūs daiktų laikymo sprendimai leidžia išdėstyti bagažą taip, kaip jūs pageidaujate.

DAIKTUS LAIKYKITE LENGVAI PASIEKIAMUS. Naujasis „QASHQAI“ centrinės konsolės dizainas siūlo išmanų 
būdą daiktams laikyti, todėl kasdieniai reikmenys visada bus po ranka.
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1. Veidrodėlių gaubtai, chromuoti

2. Priekinio bamperio apdaila, 
chromuota

3. 19 colių lengvojo lydinio ratlankiai 
IBISCUS, baltos spalvos

4. Šoninės puošybinės juostos, 
chromuotos

5. Chromuotos durelių rankenėlės

AKSESUARAI

Juoda didelė stogo bagažinė (siūloma ir vidutinio dydžio)

Nuimamas vilkimo kablys

Juodi veidrodėlių gaubtai

Bagažinės kilimėlis

Krovinių skyriaus dėtuve

Chromuota viršutinė ir apatinė bagažinės 
dangčio apdaila

Stogo skersiniai

Kilimėliai (veliūriniai, standartiniai arba guminiai)
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SALONO APDAILOS PASIRINKIMAS

PATOGUMO POJŪTIS

„VISIA“ „ACENTA“

„TEKNA“ „TEKNA“

JUODA TEKSTILĖ JUODA TEKSTILĖ

GRAFITO SPALVOS ODINIS SALONAS AKMENS SPALVOS ODINIS 
IR „ALCANTARA“ SALONAS

MATMENYS

A: Bendras ilgis: 4,377 mm

B: Važiuoklės bazė: 2,646 mm

C: Bendras plotis: 1,806 mm

D: Bendras aukštis: 1,590 mm / 1595 mm 
(All Mode 4x4i®)

SPALVŲ PALETĖ

ŽVILGSNĮ TRAUKIANČIOS SPALVOS

M - „Metallik“
S - vientisa

PEARL WHITE - 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
VISĄ DĖMESĮ
SKIRIA KOKYBEI. 

VISA APIMANTIS PROCESAS
„Nuo pat pradžių užtikriname kokybę – kruopščiai gaminame 

kiekvieną automobilį užtikrindami komfortą ir patvarumą, kuriuos 
pasiekti padeda novatoriškas dizainas, išmaniosios technologijos bei 

apgalvotos detalės.

SAUGA
Dirbame su išmaniosiomis vairavimo sistemomis, kad galėtume nuolat 

atsižvelgti į Jus ir Jums padėti išvengti nesėkmių ir kad su kiekviena 
diena vairuotumėte vis drąsiau ir su didesniu pasitikėjimu. Mūsų 

aplinkinio vaizdo sistema naudoja 4 kameras, kad galėtumėte matyti 
viską aplink automobilį.

ITIN DIDELIS PATIKIMUMAS
Itin kruopščiai išbandome savo automobilius, kad užtikrintume jų kasdienį 

našumą ir patikimumą. Atlikdami priešgamybinius bandymus nukeliaujame 
milijonus kilometrų, tūkstančius kartų per dieną atidarome ir uždarome 

dureles bei gaubtus ir naudojame tikras vulkanines dulkes iš Japonijos langų 
atsparumui patikrinti.

GALUTINIS KOKYBĖS ĮRODYMAS | 
Mūsų atsidavimą kokybei geriausiai parodote Jūs. „Reevoo“ puslapyje paieškokite 

atsiliepimų, apžvalgų ir įvertinimų arba sužinokite, ką žmonės kalba apie „Nissan“ 
automobilius. Tai geriausia vieta automobiliams palyginti ir realiems atsakymams iš 

realių bei patikimų savininkų gauti.

PATIRTIMI PAGRĮSTA VEIKLA
„Nissan“ viską daro galvodama apie savo klientus. Visi veiksmai 

atliekami ir visi sprendimai priimami itin atsargiai, tiksliai ir kokybiškai, 
nes jie yra svarbūs Jums. Nuo koncepcijos iki automobilio konstrukcijos, 

nuo bandymų iki užtikrintumo, nuo klientų aptarnavimo iki įsipareigojimų. 
Kokybė priklauso nuo kiekvienos smulkmenos.
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Skaitykite visas sąlygas ir nuostatas 
http://www.nissan.lt/LT/lt/YouPlus.html?cid=emnislt_dm_ypls1LT_ltnalocnnemixoth

„NISSAN“ serviso sutartis – geriausias būdas tinkamai pasirūpinti savo „Nissan 
QASHQAI“ automobiliu. Jis to nusipelno! Jūsų „Nissan“ automobilis bus tinkamai 
prižiūrimas ilgus metus už fiksuotą kainą. Jums atgabenus automobilį į mūsų 
atstovybę, mes pakeisime dalis ir skysčius, kaip numatyta oficialioje „Nissan“ techninės 
priežiūros programoje, ir atliksime sistemų veikimo patikrą, idant galėtumėte ramiai 
ir saugiai važinėti. Tai visapusiškos biudžeto kontrolės priemonė. „Nissan“ praneš, kada 
reikia užsukti į servisą, ir pasiūlys tinkamiausias techninės priežiūros paslaugas bei 
Jums patogų laiką.

„Nissan“ pratęsta garantija pratęsia gamintojo suteiktą 3 metų arba 100 000 km ridos 
garantiją ilgesniam laikui arba iki didesnės ridos.
Pasirinkite labiausiai Jūsų poreikius atitinkančią sutartį. Remontuojant automobilį, 
naudojamos tik originalios „Nissan“ dalys. Remonto darbus atlieka kvalifikuoti „Nissan“ 
meistrai. Idant visuomet jaustumėtės saugūs keliaudami, į garantiją įtrauktos pagalbos 
kelyje paslaugos, kurios teikiamos visoje Europoje be poilsio dienų kiaurą parą.

JŪS SKATINATE "NISSAN" TOBULĖTI.

Jūs įkvepiate mūsų vaizduotę. Jūs sužadinate 
mūsų išradingumą. Jūs skatinate mus keisti 
taisykles ir kurti inovacijas. Inovacijos 
"Nissan" nėra tik nauji papildymai ir priedai 
– mes peržengiame normas ir iš naujo 
nustatome ribas. Kuriame netikėtus 
sprendimus, kurie patenkina Jūsų pačius 
slapčiausius ir pragmatiškiausius troškimus. 
"Nissan" kuria automobilius, aksesuarus ir 
paslaugas, kurios laužo stereotipus. Mes 
siekiame, kad praktiški dalykai taptų 
malonūs, o malonūs – praktiškais, todėl 
vairavimas suteiks Jums džiaugsmą 
kiekvieną dieną.

NEMOKAMAS PAKAITINIS AUTOMOBILIS
Pažadame, kad Jūs, būdami „You+Nissan“ programos 

nariais, galėsite toliau išlikti mobilūs, kol Jūsų 
automobilis bus aptarnaujamas ar remontuojamas 

servise. Užsakykite iš anksto, ir Jums parūpinsime 
nemokamą pakaitinį automobilį ar bent kažkokį 

alternatyvų mobilumo sprendimą.

KAINA ATITINKANTI PASLAUGŲ KOKYBĘ
Pažadame, geriausią Jūsų „Nissan“ automobilio 

priežiūrą, nes turime gerai apmokytus specialistus, 
taikome naujausius metodus ir naudojame specialius 

„Nissan“ įrankius. Tiesiog žinome, kaip geriausiai 
rūpintis Jūsų „Nissan“ automobiliu. Taip pat, 

garantuojame geriausią kainos ir kokybės santykį – 
užtikrinsime Jums geriausią kainos pasiūlymą, 

įskaitant originalias „Nissan“ dalis bei darbą, nei bet 
kuris kitas 10 km spinduliu nuo autorizuoto ,,Nissan" 

serviso esantis kitas servisas, siūlantis lygiavertes 
paslaugas.

PAGALBA KELYJE ,,NISSAN ASSISTANCE" 
VISAM GYVENIMUI
Pažadame, kad išliksite mobilūs ištisą parą ir bet 
kurią savaitės dieną. Jei nutiktų kažkas netikėto, 
kiekvieną dieną ištisą parą garantuojame pagalbą 
kelyje, nepaisant Jūsų „Nissan“ automobilio amžiaus.

NEMOKAMA TRANSPORTO PRIEMONĖS 
BŪKLĖS PATIKRA
Pažadame, nemokamai patikrinti Jūsų automobilio 
būklę, kai atvyksite planiniam techniniam aptarnavimui 
pagal gamintojo nustatytą aptarnavimo grafiką ar 
remonto darbams. Be to, iš anksto nurodysime visų 
darbų kainą, todėl žinosite, ką reikia atlikti ir kiek tai 
kainuos.

Jums, kaip privatiems klientams, savo pažadą tesėsime neribotą laiką. 
Prisijungę prie programos „You+Nissan“, galėsite palaikyti ryšį su mumis. 

Būsime Jums nuoširdūs, atviri ir sąžiningi. Pasirūpinsime Jumis. Pažadame.

SERVISO SUTARTYS

PRATĘSTA GARANTIJA

BET KOKIA PAGALBA BET KUR. TIESIOG SKAMBINKITE 8 800 30725 LIETUVOJE ARBA +372 606 4072 IŠ UŽSIENIO.

„NISSAN QASHQAI“ JUMS SIŪLO:
GARANTIJA: 3 METAI / 100 000 KM
ANTIKOROZIJOS GARANTIJA:
12 METŲ (BE RIDOS APRIBOJIMŲ)
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS INTERVALAS:
20 000 KM / 1 METAI (BENZININIAMS)
30 000 KM / 1 METAI (DYZELINIAMS)
PAGALBA KELYJE „NISSAN ASSISTANCE”:
3 METAI  
GARANTIJA DAŽAMS:
3 METAI  (BE RIDOS APRIBOJIMO)
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Sekite „Nissan QASHQAI“ čia:

Buvo stengiamasi visapusiškai užtikrinti, kad šio leidinio turinys jo atidavimo spaudai metu (2016 m. rugsėjo mėn.) būtų teisingas. Šioje brošiūroje 
publikuojami automobilių parodose demonstruoti automobilių prototipai. Vadovaudamasi nuolatinio gaminių tobulinimo politika, "Nissan 
Europe" pasilieka sau teisę bet kuriuo metu modifikuoti specifikaciją ir šiame leidinyje aprašytus bei pavaizduotus automobilius. "Nissan" 
prekybos atstovybės apie tokius pakeitimus bus informuotos kuo greičiau. Norėdami gauti naujausios informacijos, kreipkitės į vietinę "Nissan" 
prekybos atstovybę. Dėl naudojamų spausdinimo technologijų šioje brošiūroje parodytos spalvos gali šiek tiek skirtis nuo tikrosios dažų ir 
interjero apdailos medžiagų spalvos. Visos teisės saugomos. Visos ar dalies šios brošiūros atgaminimas be "Nissan Europe" raštiško leidimo 
yra draudžiamas.

Ši brošiūra pagaminta iš sudėtyje chloro neturinčio popieriaus – QASHQAI MY16 QASHQAI REPRINT LHD 09/2016 m. rugsėjo mėn. – 
Atspausdinta ES. Sukūrė DESIGNORY, Prancūzija, gamintojas „eg+ worldwide“, Prancūzija – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

apsilankykite mūsų svetainėje adresu: www.nissan.lt

Atstovybės spaudas:
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