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INTELIĢENCE ir pievilcīga, un jaunais, viedais un izsmalcinātais 
nepārspējamā pilsētas krosovera dizains to vēlreiz apliecina. 
Jaunajā Nissan QASHQAI ir apvienots satriecošs izskats un efektīva 
aerodinamika, kas ļauj pilnībā IZBAUDĪT BRAUCIENUS PILSĒTĀ.
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DOMĀJIET VIENOTI!
ESIET SVEICINĀTI JAUNĀ LAIKMETĀ!
Nissan Inteliģentā mobilitāte no jauna definē to, kā mēs braucam ar automobiļiem, 
to piedziņu un integrāciju mūsu dzīvē. Jaunajā QASHQAI tas ir inteliģentu tehnoloģiju 
kopums, kas ļauj Jums vadīt automobili relaksēti un pārliecināti. Sākot ar inteliģento 
automobiļa stāvvietā novietošanas palīgsistēmu un beidzot ar inteliģento ārkārtas 
bremzēšanas sistēmu ar gājēju atpazīšanas tehnoloģiju, jaunais Nissan QASHQAI 
rūpējas par Jums un Jums apkārt esošajiem. 
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Jauni, eleganti 
LED priekšējie 
lukturi

Jauna dizaina 
vieglmetāla 
diski

Jauni, izteiksmīgi 
aizmugures lukturi 
ar 3D efektu

Jaunākā Nissan 
zīmola “V-Motion” 
priekšējā reste

Jauna haizivs 
spuras tipa 
antena

AUGSTĀKĀS KLASES UZLABOJUMI LĪDZ PAT VISSĪKĀKAJAI NIANSEI
Tekna+ aprīkojuma 
līmenis ar Premium 
klases apdares elementiem

ELEGANTS UN PĀRDOMĀTS DIZAINS
Labākais izskats un labākās sajūtas, kādas jebkad piedzīvotas. Pateicoties plašajam stila 
uzlabojumu klāstam, tostarp elegantajam priekšējo lukturu dizainam, jauna dizaina 
vieglmetāla diskiem, kā arī izteiksmīgajai priekšējai restei un dzinēja pārsega dizainam, 
jaunais QASHQAI piedāvā vēl nebijušu izsmalcinātību un dinamiku.
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Sportiska, 
Premium stila 
“D” formas stūre

Panorāmas 
stikla jumts

Premium klases 
sēdekļi ar “Nappa” 
ādas apdari un 3D 
nošuvēm

Elektriski regulējams autovadītāja 
sēdeklis ar 4 režīmos regulējamu 
jostas vietas daļas atbalstu vēl 
lielākam komfortam

LUKSUSA KLASES KVALITĀTE UN KOMFORTS
PRECĪZI 
IZSTRĀDĀTS LĪDZ 
PILNĪBAI
Pārņemiet vadību ar pārliecību, sēžoties pie 
QASHQAI jaunās, sportiskās, Premium stila 
stūres, un ļaujiet caur panorāmas stikla 
jumtu automobilī ieplūst dienas gaismai!
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ZVANĪTĀJA 
IDENTIFIKĀCIJA

“DROŠĪBAS VAIROGA” 
TEHNOLOĢIJAS

AUDIO SISTĒMA AUTOMOBIĻA 
VIRSBŪVES KRĀSAS 

IZVĒLE

NAVIGĀCIJAS 
NORĀDES PAR KATRU 

PAGRIEZIENU

BRAUKŠANAS REŽĪMI RIEPU GAISA 
SPIEDIENA 

KONTROLES SISTĒMA

AUTOMOBIĻA 
STĀVVIETĀ 

NOVIETOŠANAS 
SISTĒMAS SENSORI

NISSAN MODERNAIS AUTOVADĪTĀJA BRAUKŠANAS 
PALĪGSISTĒMU DISPLEJS – 

ESIET VAIRĀK INFORMĒTI, MAZĀK 
NOVĒRŠOT SKATIENU NO CEĻA! 

Visa Jums nepieciešamā informācija tiek apkopota vienuviet – jaunā Nissan 
QASHQAI modernajā autovadītāja braukšanas palīgsistēmu displejā tieši Jūsu 

acu priekšā. Jums atliek tikai pārslēgt attēloto informāciju, izmantojot 
parocīgos vadības slēdžus uz stūres. Vienkārši!
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BEZMAKSAS
ATJAUNINĀJUMI 

3 GADUS

Pacelieties spārnos, klausoties mūziku Premium 
klases Bose audio sistēmā – tā nodrošina 
visaptverošu skaņas baudījumu gan automobiļa 
priekšpusē, gan aizmugurē sēdošajiem! 
Pateicoties 8 īpaši radītiem augstas veiktspējas 
skaļruņiem, kas pārdomāti izvietoti automobiļa 
salonā, jaunais Nissan QASHQAI tiek piepildīts ar 
dziļu un niansētu skaņu.

Navigācijas sistēmas karšu 
precizitāte ir ļoti svarīga, 
lai nodrošinātu optimālu 
automobiļa navigācijas 
sistēmas darbību. 
Nissan MapCare™ programma 
ir pakalpojums, kas bez 
maksas nodrošina Jūs ar vienu 
navigācijas sistēmas karšu 
atjauninājumu katru gadu 
3 gadus ilgā periodā pēc jauna 
automobiļa iegādes. Vaicājiet 
plašāku informāciju savam 
Nissan dīlerim vai dodieties uz 
Nissan automobiļu īpašnieku 
lojalitātes programmas – 
You+Nissan portālu:
www.nissan.lv/you+ un 
uzziniet vairāk!

Lai kurp Jūs dotos, jaunā Bose audio sistēma Jūs vienmēr 
nodrošinās ar piemērotāko pavadījumu ceļam. 

APVIENOJIET SAVAS PASAULES!
Ar NissanConnect navigācijas un multimediju sistēmu jaunais QASHQAI kļūst par Jūsu viedtālruņa 
labāko draugu. Jaunais, intuitīvi lietojamais skārienjutīgā ekrāna saskarnes dizains ļauj Jums 
nekavējoties piekļūt savai iecienītākās mūzikas kolekcijai, Facebook un Twitter jaunumu plūsmai, 
TripAdvisor ieteikumiem un daudz kam citam. Jūs varat baudīt NissanConnect savienojamības 
pakalpojumus pirmos 2 gadus bez maksas, un, izmantojot Nissan navigācijas un multimediju sistēmas 
Bluetooth brīvroku tālruņa funkciju, audio straumēšanu, digitālo radio apraidi (DAB+) un iPod/USB 
savienojamību, Jūs vienmēr būsiet informēts par notiekošo*.

*Autovadīšana ir nopietna nodarbe. NissanConnect pakalpojumus izmantojiet tikai tad, kad tas ir droši! Dažas aplikācijas var tikt 
ieviestas vēlāk. NissanConnect pakalpojumu ir nepieciešams abonēt, taču tas ir pieejams par brīvu 2 gadus pēc automobiļa 
iegādes. Pakalpojumi un aplikācijas var būt pieejamas atsevišķās Eiropas valstīs un atsevišķiem Nissan automobiļu modeļiem. 
Pakalpojumus un aplikācijas var nodrošināt trešās puses, kas neatrodas Nissan pārziņā, un tie var tikt mainīti bez iepriekšēja 
brīdinājuma vai saistībām no Nissan vai tā pārstāvju puses (tostarp, bet neaprobežojoties ar: trešo pušu ierobežojumiem/
atceltiem pakalpojumiem). Noteiktām tālvadības funkcijām ir nepieciešams saderīgs tālrunis vai ierīce, kas neietilpst automobiļa 
komplektācijā. Mobilo sakaru tīklus nodrošina mobilo sakaru uzņēmumi, kas nav Nissan pārziņā. Mobilo sakaru tīkli nav pieejami 
visur. Var tikt piemēroti viesabonēšanas tarifi un/vai datu pārraides likmes. Nissan nav atbildīgi par jebkādu ierīču aizvietošanu, 
atjaunināšanu un citām ar to saistītām izmaksām, kas var būt nepieciešamas, lai turpinātu darbību pēc izmaiņām pakalpojumā.

Drukāt   |   Aizvērt

1. lapa    |    2. lapa   

Automobiļa ārējais dizains    |    Automobiļa salona dizains    |    Tehnoloģijas un sniegums    |    Automobiļa salona ietilpība    |    Nissan Inteliģentā mobilitāte    |    Aksesuāri



 

REZERVĒJIET 
SĒDVIETAS!

Šie sēdekļi ir lieliski! Pateicoties to 
monoformas stilam un apdarei no 

augstas kvalitātes “Nappa” ādas ar 
mīkstām 3D nošuvēm, jaunā Nissan 

QASHQAI sēdekļi ļauj Jums baudīt 
īstu luksusa klases komfortu. 
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TELPA AR SKATU
Domājiet brīvi – vieta atradīsies visam! Nolokiet aizmugurējo sēdekli 
un izveidojiet līdzenu bagāžas nodalījuma grīdu, lai pārvadātu 
apjomīgāku bagāžu, vai izmantojiet parocīgās, attapīgi izveidotās 
bagāžas uzglabāšanas vietas, lai izvairītos no liekas nekārtības!

Nissan “Divide-N-Hide” bagāžas sistēma 
ar pielāgojamajiem plauktiem un 
bagāžas atdalītājiem nodrošina Jums 
plašas bagāžas uzglabāšanas iespējas. 
Savukārt grozveida cimdu nodalījums 
un viedtālruņa turētājs ar USB un 12 V 
pieslēgvietām, kā arī dubultais dzērienu 
trauku turētājs ir viegli un ērti lietojams.
*400 l, ja automobilis ir aprīkots ar Bose audio sistēmu.

430 L BAGĀŽAS 
NODALĪJUMA IETILPĪBA*

860 L BAGĀŽAS 
NODALĪJUMA IETILPĪBA AR 
NOLOCĪTIEM SĒDEKĻIEM
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TIEŠI JŪSU AUTOMOBIĻA 
“DEGUNGALĀ”.

Braukšanas režīmā ekrānā ir redzams 
skats gan uz automobiļa priekšpusē 
notiekošo, gan skats no augšas, lai 

Jūs varētu precīzi izplānot manevrus.

ESIET INFORMĒTS PAR TO, KAS 
NOTIEK AIZMUGURĒ!

Braucot atpakaļgaitā, ekrānā var 
pārraudzīt telpu automobiļa aizmugurē, 
savukārt skats no augšas palīdz saskatīt 

mazākus šķēršļus, kas varētu slēpties 
zem automobiļa logu līmeņa.

PASARGĀJIET SAVA 
AUTOMOBIĻA RITEŅUS!
Braucot uz priekšu vai 
atpakaļgaitā un nospiežot 
kameras pogu, Jūs varat izslēgt 
skatu no augšas, lai redzētu 
sānu skatu. Tas būs īpaši 
noderīgi, novērtējot, cik tuvu 
esat piebraucis ceļa apmalei.

VISAPTVEROŠS SKATS.
Kamera, kas atrodas zem 

autovadītāja sānu spoguļa, 
palīdz nodrošināt virtuālu 360° 

skatu no “putna lidojuma” 
skatupunkta, gan braucot uz 

priekšu, gan atpakaļgaitā.

ATKLĀJIET 
JAUNU IESPĒJU PASAULI!
Ar Nissan modernajām tehnoloģijām, kas darbojas gluži kā papildu acu pāris, automobiļa novietošana 
un manevrēšana ir vieglāka par vieglu. Nissan inteliģentais apkārtskata monitors, kas izmanto 4 kameras, 
nodrošina skatu uz Jūsu Nissan QASHQAI un tā tuvāko apkārtni no “putna lidojuma” skatupunkta, ļaujot 
Jums dalītā ekrānā pēc izvēles skatīt arī automobiļa priekšpuses, aizmugures un sānu skata tuvplānus. 
Izmantojot inteliģento apkārtskata monitoru, Jūs vairs neko nepalaidīsiet garām un varēsiet novietot savu 
automobili tieši tur, kur vēlaties, darot to daudz vieglāk, precīzāk un ātrāk. 
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INTELIĢENTĀ AUTOMOBIĻA STĀVVIETĀ NOVIETOŠANAS PALĪGSISTĒMA AR 
BRĪDINĀJUMU PAR SATIKSMI AIZMUGURĒ (REAR CROSS-TRAFFIC ALERT SISTĒMA).
Ļaujiet jaunajam Nissan QASHQAI pārņemt stūrēšanu, iebraucot šaurā stāvvietā, un ļaujiet 
brīdinājumam par satiksmi aizmugurē (Rear Cross-Traffic Alert sistēmai) brīdināt Jūs par 
tuvojošos automobili Jūsu automobiļa aizmugurē, kad izbraucat no stāvvietas atpakaļgaitā! 

SAŅEMIET PALĪDZĪBU TIEŠI TAD, KAD TAS JUMS IR NEPIECIEŠAMS!

NEUZTRAUCIETIES, JŪS NEESAT VIENS!
Nissan Inteliģentā mobilitāte pacels Jūsu braukšanas pieredzi daudz augstākā līmenī. Pateicoties 
Inteliģentās braukšanas tehnoloģijām, kas ļaus Jums vienmēr justies pārliecinātam un saglabāt 
kontroli jebkurā situācijā, Jūs un Jūsu QASHQAI satuvināsieties vēl vairāk, un Jūsu ikdienas braucieni 
kļūs vēl aizraujošāki un tajā pašā laikā arī drošāki.

AUTOMOBIĻA NOVIETOŠANA 
STĀVVIETĀ PARALĒLI IETVEI

AUTOMOBIĻA NOVIETOŠANA 
STĀVVIETĀ

BRĪDINĀJUMS PAR SATIKSMI AIZMUGURĒ 
(REAR CROSS-TRAFFIC ALERT SISTĒMA)

KUSTĪGU OBJEKTU 
NOTEIKŠANAS SISTĒMA
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Uzmanību! Autovadītājs vienmēr 
saglabā atbildību un viņam ir jābūt 
gatavībā, rokas turot uz stūres,
kā arī nepārtraukti jāuzmanās no 
citiem automobiļiem, gājējiem un 
citiem satiksmes dalībniekiem. 
Lūdzu, skatiet lietošanas vadlīnijas 
automobiļa īpašnieka rokasgrāmatā! *ProPILOT ir pieejams tikai konkrētām versijām ar Xtronic pārnesumkārbu. 

ProPILOT – JŪSU PARTNERIS VIEDĀKAI 
UN PĀRLIECINĀTĀKAI BRAUKŠANAI
Uzmanību, gatavību… izbaudiet! Pateicoties Nissan ProPILOT*, Jūs varat atbrīvoties no braukšanas 
stresa, kamēr QASHQAI parūpēsies par braukšanas rutīnas daļu. Atliek vien pārbaudīt ceļa 
apstākļus, to ieslēgt un izbaudīt braucienu. Tas pārvērtīs Jūsu ikdienas braucienus par Jūsu 
dienas labāko daļu.

ATVIEGLO BRAUKŠANU 
NOSLOGOTĀ SATIKSMĒ.

Atkarībā no satiksmes plūsmas 
tas var pilnībā apturēt Jūsu 
QASHQAI, un automātiski 

atsākt braukšanu, kad satiksme 
atsāk kustību.

 

UZTUR UN PIELĀGO 
BRAUKŠANAS ĀTRUMU.

Tas pielāgo Jūsu automobiļa 
braukšanas ātrumu, saglabājot 

drošu distanci ar priekšā 
braucošo atbilstoši satiksmes 

plūsmas apstākļiem.

PALĪDZ NOTURĒT AUTOMOBILI 
SAVAS BRAUKŠANAS 

JOSLAS VIDŪ.
Tas seko braukšanas joslu līnijām 

un palīdz noturēt automobili 
savas braukšanas joslas vidū.
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INTELIĢENTĀ NEJAUŠAS 
BRAUKŠANAS JOSLAS 
MAIŅAS NOVĒRŠANAS 
PALĪGSISTĒMA.
Šī tehnoloģija sniedz vizuālu 
brīdinājumu un veic vieglu 
bremzēšanu, lai ievirzītu Jūs 
atpakaļ savā braukšanas joslā, 
ja sākat no tās novirzīties, par 
to nenorādot.

INTELIĢENTĀ ĀRKĀRTAS 
BREMZĒŠANAS SISTĒMA AR 
GĀJĒJU ATPAZĪŠANAS 
FUNKCIJU.
Jaunais QASHQAI rūpējas par 
Jums un Jums apkārt 
esošajiem. Ja Jūsu ceļā pēkšņi 
parādīsies kāds objekts (vai 
gājēji), šī sistēma Jūs brīdinās 
un nepieciešamības gadījumā 
pat palīdzēs samazināt 
braukšanas ātrumu.

INTELIĢENTIE PRIEKŠĒJIE LUKTURI AR 
ADAPTĪVO PRIEKŠĒJO LUKTURU SISTĒMU.
Jaunā QASHQAI elegantie priekšējie lukturi 
inteliģenti izgaismo Jūsu ceļu, automātiski 
ieslēdzoties, kad satumst, vai iebraucat 
tunelī, vai pazemes autostāvvietā, un 
automātiski izslēdzas, kad apstājaties. 
Adaptīvā priekšējo lukturu sistēma pārvalda 
apgaismojuma sadali, lai uzlabotu 
redzamību naktī. Uz līkumota ceļa tā mainīs 
apgaismošanas metodi, lai pielāgotos ceļa 
līkumam, savukārt krustojumā izgaismos 
Jūsu izvēlēto virzienu – pa kreisi vai pa labi.

ATBALSTS TIEŠI TAD, KAD JŪS TO 
VĒLATIES,
PALĪDZĪBA TIEŠI TAD, 
KAD TĀ JUMS IR 
VISVAIRĀK 
NEPIECIEŠAMA
Nissan Inteliģentās braukšanas tehnoloģijas 
nepārtraukti uzrauga Jūsu automobiļa apkārtnē 
notiekošo un vienmēr ir gatavas iejaukties, lai 
pasargātu Jūs no nepatikšanām.

 

Drukāt   |   Aizvērt

1. lapa    |    2. lapa    |    3. lapa    |    4. lapa    |    5. lapa    |    6. lapa    |    7. lapa 

Automobiļa ārējais dizains    |    Automobiļa salona dizains    |    Tehnoloģijas un sniegums    |    Automobiļa salona ietilpība    |    Nissan Inteliģentā mobilitāte    |    Aksesuāri



 

REDZIET UN ZINIET VAIRĀK!
NEPĀRTRAUKTA APKĀRTĒJĀS SITUĀCIJAS 
NOVĒRTĒŠANA
Nissan Inteliģentās braukšanas tehnoloģijas izmanto modernas radaru un sensoru tehnoloģijas, 
lai pastāvīgi uzraudzītu apkārt notiekošo, sekotu līdzi satiksmes plūsmai, brīdinātu Jūs un palīdzētu 
Jums pārvarēt jebkādas neparedzētas situācijas. 

CEĻA ZĪMJU ATPAZĪŠANAS 
SISTĒMA. Šī sistēma Jūs 
informēs par aktuālajiem 
braukšanas ātruma 
ierobežojumiem, nolasot ceļa 
zīmes Jūsu ceļā.

“AKLĀS” ZONAS BRĪDINĀJUMA SISTĒMA. 
Paplašiniet savu redzesloku – šī sistēma 
Jūs brīdinās, ja Jūsu automobiļa “aklajā” 
zonā atradīsies kāds transportlīdzeklis, 
palīdzot Jums izvairīties no 
nepatīkamiem pārsteigumiem.
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INTELIĢENTĀ DZINĒJA BREMZĒŠANAS 
SISTĒMA. Šī tehnoloģija nodrošina dzinēja 
bremzēšanu un samazina noslogojumu, 
izbraucot līkumus vai bremzējot. Samazinot 
automobiļa bremzēšanai parasti 
nepieciešamos spēkus, braukšana tiek 
padarīta vēl vieglāka un vēl komfortablāka.

BRAUCIET KĀ ĪSTS PROFESIONĀLIS!
IEGŪSTIET VĒL LIELĀKU 
PĀRLIECĪBU UN 
IEKAROJIET CEĻU!
Tik veikls un atsaucīgs, tik viegli vadāms un tajā pašā laikā arī 
drošs – jaunais QASHQAI, pateicoties Nissan šasijas kontroles 
tehnoloģijām, nodrošina Jums patiesi baudāmu braukšanu.

INTELIĢENTĀ 4X4 SISTĒMA. Jaunā QASHQAI 
4x4 tehnoloģija uzlabo vilces kontroli gan, 
braucot pa parastu ceļu, gan bezceļa 
apstākļos. Izmantojot datoru un sensorus, 
šī inteliģentā sistēma izmēra riteņu izslīdi un 
nekavējoties sadala griezes momentu, līdz 
pat 50% piešķirot aizmugures riteņiem.

INTELIĢENTĀ BRAUCIENA KONTROLES 
SISTĒMA. Brauciet pa nelīdzeniem 
ceļiem ar vieglumu! Šī sistēma nodrošina 
mērenu bremzēšanu, lai novērstu 
traucējumus, sastopoties ar ceļa 
negludumiem, nodrošinot ērtu un 
vienmērīgu braukšanu. 
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BRAUCIET KĀ ĪSTS PROFESIONĀLIS!
MAKSIMĀLI UZLABOJIET SAVU 
SNIEGUMU!
Izvēlieties sev piemērotāko – kādu no efektīvajām benzīna dzinēja versijām vai kādu no 
augstas veiktspējas dīzeļdzinēja versijām, kas nodrošina uzlabotu degvielas ekonomiju un 
mazu CO₂ izmešu apjomu!
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ELEGANCE PACK AKSESUĀRU KOMPLEKTS – 
BAGĀTINIET SAVU BRAUKŠANAS PIEREDZI!
Aprīkojiet savu QASHQAI ar vēl izteiktāku eleganci un izsmalcinātību! Vispirms izvēlieties stilīgu aksesuāru 
komplektu automobiļa priekšpusei un aizmugurei, pēc tam pievienojiet tam izteiksmīgus akcentus melnā 
krāsā! Atspoguļojiet savu būtību, aprīkojot savu QASHQAI ar vieglmetāla diskiem ar divu toņu – melnas un 
baltas krāsas dizainu, izgaismotām sānu durvju sliekšņu aizsarguzlikām vai iekāpšanas apgaismojumu! 
Lieliski! Jūsu QASHQAI atspoguļo Jūsu būtību. 

19” ar dimantu slīpēti 
vieglmetāla diski, WIND, 
Dark Grey 

19” vieglmetāla diski, IBISCUS, 
Glossy Black

Aizmugures bampera akcenta 
elementi, Glossy Black
Pieejami arī Pearl White krāsā.

ELEGANCE PACK
Aizmugures bampera apdare, Chrome
Pieejama arī Glossy Black krāsā.

ELEGANCE PACK
Priekšpuses dekoratīvā uzlika, Chrome
Pieejama arī Glossy Black krāsā.

CROSS OVER PACK
Priekšpuses dekoratīvā uzlika, Silver 
Pieejama arī Glossy Black krāsā.

CROSS OVER PACK
Aizmugures dekoratīvā uzlika, Silver
Pieejama arī Glossy Black krāsā.

Bērnu sēdeklītis Izgaismotas sānu durvju sliekšņu 
aizsarguzlikas

19” vieglmetāla diski ar divu toņu 
dizainu, Black & White 

Galdiņš bērniem Iekāpšanas apgaismojums Melni automobiļa salona paklājiņi no gumijas, 
velūra vai tekstila

CROSS OVER PACK AKSESUĀRU KOMPLEKTS – 
PARĀDIET SAVU STILU!

Stilam ir nepieciešams raksturs. Ļaujiet savam QASHQAI izcelties ar priekšpuses un 
aizmugures dekoratīvo uzliku komplektu un 19” vieglmetāla diskiem un papildus 
tam izvēlieties noderīgu papildaprīkojumu, piemēram, izturīgu galdiņu bērniem!
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D

B
A

C

MELNA PREMIUM ”NAPPA” ĀDAS APDARE, 
MONOFORMAS STILA SĒDEKĻI

PLŪMJU KRĀSAS PREMIUM ”NAPPA” ĀDAS 
APDARE, MONOFORMAS STILA SĒDEKĻI

TEKNA+ IZVĒLES APRĪKOJUMS:

MELNA DAĻĒJA ĀDAS UN DAĻĒJA AUDUMA 
APDARE, MONOFORMAS STILA SĒDEKĻI

MELNA PREMIUM ”NAPPA” ĀDAS APDARE, 
MONOFORMAS STILA SĒDEKĻI

PLŪMJU KRĀSAS PREMIUM ”NAPPA” ĀDAS 
APDARE, MONOFORMAS STILA SĒDEKĻI

TEKNA 1. IZVĒLES APRĪKOJUMS: 2. IZVĒLES APRĪKOJUMS:

MELNA AUDUMA APDARE, MONOFORMAS
STILA SĒDEKĻI

N-CONNECTA

MELNA AUDUMA APDARE MELNA AUDUMA APDARE

VISIA CITY, VISIA ACENTA

APDARES

IZMĒRIDISKI

16” TĒRAUDA 
DISKI

17” VIEGLMETĀLA 
DISKI

18” VIEGLMETĀLA 
DISKI

19” VIEGLMETĀLA 
DISKI

KRĀSAS

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: Garenbāze: 2 646 mm
B: Kopējais garums: 4 394 mm
C: Kopējais platums: 1 806 mm
D: Kopējais augstums: 1 590 mm**

**1 595 mm versijām ar 4x4 piedziņu.
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360° PROCESS
Kvalitāti mēs paredzam jau no paša sākuma, pedantiski 

iztēlojoties katru automobili, lai padarītu tos vēl ērtākus un 
izturīgākus, pateicoties inovatīvam dizainam, inteliģentām 

tehnoloģijām un pārdomātām detaļām, un iedvesma tam 
visam esat Jūs.

DROŠĪBA
Mēs strādājam pie mūsu inteliģentajām automobiļu sistēmām, 

lai nemitīgi būtu modrībā par Jūsu drošību, palīdzētu Jums izvairīties 
no jebkādām likstām, un, lai Jūs ik dienas varētu braukt vēl pašapzinīgāk 

un pārliecinātāk. Mūsu apkārtskata monitors izmanto 4 kameras, dāvājot 
virtuālu skatu no “putna lidojuma” skatupunkta uz Jūsu automobili un 

tā tuvāko apkārtni.

IZCILA UZTICAMĪBA
Mēs pārbaudām savu automobiļu spēju robežas, lai garantētu to ikdienas 

sniegumu un uzticamību. Veicot testus periodā pirms ražošanas uzsākšanas, 
mēs nobraucam miljoniem kilometru, tūkstošiem reižu dienā atverot un aizverot 

automobiļu durvis un dzinēja pārsegus, kā arī izmantojam īstus vulkāniskos 
pelnus no Japānas, lai pārbaudītu automobiļu logu izturību.

LABĀKIE PIERĀDĪJUMI
Mūsu apņemšanos radīt kvalitatīvus automobiļus vislabāk apliecināt Jūs paši. 

Aplūkojiet apskatus, atsauksmes un vērtējumus tiešsaistē un vaicājiet saviem
draugiem un paziņām, kas jau brauc ar Nissan automobiļiem! 

KVALITĀTE, KAS BALSTĪTA UZ 
PIEREDZI

Mēs, Nissan, darām visu, domājot par klientu. Katra darbība tiek 
veikta, un lēmumi tiek pieņemti ar vislielāko rūpību, precizitāti un 

kvalitāti, jo tas tiek darīts Jūsu labā. Sākot no koncepciju radīšanas 
līdz automobiļu ražošanai, no to izmēģināšanas līdz procesu 

caurskatāmībai, no klientu apkalpošanas līdz savu apņemšanos 
izpildei, kvalitāte ir ietverta ikvienā sīkākajā detaļā.

MĒS, NISSAN,
KONCENTRĒJAMIES 
UZ KVALITĀTI
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JEBKUR UN JEBKAD. VIENKĀRŠI PIEZVANIET UZ TĀLRUŅA NUMURU: 8000 3211 (ESOT LATVIJĀ) VAI +372 606 4071 (ESOT ĀRZEMĒS)!

SERVISA CENU GARANTIJA
Mēs apsolām nodrošināt visaugstākās rūpes par Jūsu 

Nissan automobili, jo mūsu rīcībā ir zinoši, Nissan 
apmācīti speciālisti, kas savā darbā pielieto jaunākās 

metodes un īpašus Nissan instrumentus. Lai garantētu 
vislabāko kvalitātes un cenas attiecību, mēs 

nodrošināsim tādu pašu cenu Nissan oriģinālajām 
rezerves daļām un darbam, ja 10 km attālumā no sava 

Nissan oficiālā dīlera vai Nissan autorizētā servisa 
saņemsiet līdzvērtīgu piedāvājumu.

PAGARINĀTS NISSAN ASSISTANCE – 
NISSAN TEHNISKĀS PALĪDZĪBAS 
DIENESTA PAKALPOJUMS
Mēs apsolām, ka Jūs varēsiet būt ceļā 24/7. 
Ja notiks kaut kas negaidīts, mēs garantējam 
Jums Nissan tehniskās palīdzības dienesta – 
Nissan Assistance palīdzību visu diennakti 
neatkarīgi no Jūsu Nissan automobiļa vecuma.

BEZMAKSAS SERVISA MAIŅAS AUTOMOBILIS
Mēs apsolām, ka Jūs kā You+Nissan programmas 

dalībnieks vienmēr varēsiet būt ceļā, kamēr Jūsu 
automobilim tiek veikta tehniskā apkope, vai tas tiek 
remontēts. Piesakieties laikus, un mēs nodrošināsim 

Jums bezmaksas servisa maiņas automobili vai 
vismaz alternatīvu transporta risinājumu!

BEZMAKSAS “VESELĪBAS“ PĀRBAUDE 
AUTOMOBILIM
Mēs apsolām Jūsu automobilim veikt bezmaksas 
“veselības“ pārbaudi, kad atvedīsiet to uz plānoto 
tehnisko apkopi vai remontu. Turklāt mēs sniegsim 
Jums informāciju par paredzamo servisa darbu 
izmaksām jau iepriekš, lai Jūs zinātu, kādi servisa 
darbi ir veicami un ar tiem saistītās izmaksas.

JŪS KĀ PRIVĀTAIS KLIENTS BŪSIET IEGUVĒJS NO MŪSU SOLĪJUMIEM NEIEROBEŽOTU LAIKU.
PIEVIENOJOTIES YOU+NISSAN PROGRAMMAI, JŪS BAUDĪSIET AKTĪVAS RŪPES NO MŪSU PUSES. MĒS PRET 

JUMS BŪSIM PATIESI, ATKLĀTI UN GODĪGI. MĒS PARŪPĒSIMIES PAR JUMS. TAS IR MŪSU SOLĪJUMS.

MŪSU SOLĪJUMS. JŪSU PIEREDZE.
Nissan 5★ pagarinātā garantija ļauj Jums izbaudīt sava Nissan QASHQAI garantijas 
priekšrocības ilgāku laika periodu un/vai lielāku nobraukumu. Pieejamais Nissan 
5★ pagarinātās garantijas iespēju klāsts ļaus Jums izvēlēties savām vajadzībām 
vispiemērotāko. Remonta gadījumā tiks izmantotas tikai Nissan oriģinālās rezerves 
daļas, un remontu veiks Nissan apmācīti mehāniķi. Nissan 5★ pagarinātā garantija 
dāvā sirdsmieru Jums un ikvienam automobiļa īpašniekam pēc Jums, jo to var nodot 
arī tālāk nākamajam automobiļa īpašniekam. Nissan 5★ pagarinātā garantija ietver 
arī Nissan Assistance – Nissan tehniskās palīdzības dienesta pakalpojumus pagarinātās 
garantijas perioda laikā visā Eiropā 24 stundas diennaktī, 365 dienas gadā.

NISSAN 5★ PAGARINĀTĀ GARANTIJA

Parūpējieties par savu Nissan QASHQAI tā, kā tas ir pelnījis, ar Nissan servisa un 
tehniskās apkopes līgumu, un ietaupiet naudu ilgtermiņā! Nissan servisa un tehniskās 
apkopes līgums ietver visas pārbaudes un nomaiņas, kas ietilpst Jūsu Nissan 
automobiļa tehnisko apkopju grafikā. Nissan servisa un tehniskās apkopes līgums 
sniedz Jums garantiju, ka Jūsu izdevumi par tehniskajām apkopēm būs nemainīgi 
līdz pat 5 gadus ilgā periodā. Izmantojiet priekšrocības, ko sniedz mūsu kvalificēto 
mehāniķu izmantotās Nissan oriģinālās rezerves daļas! Labi apkoptam automobilim 
ir arī augstāka tālākpārdošanas vērtība. Ja Jūs pārdosiet savu Nissan automobili 
pirms beigsies Nissan servisa un tehniskās apkopes līguma termiņš, jaunais Jūsu
automobiļa īpašnieks varēs izmantot atlikušo līguma laiku.

NISSAN SERVISA UN TEHNISKĀS APKOPES LĪGUMS

JŪS ATMODINĀT LABĀKO,
KAS IR MŪSOS! 

Jūs iekvēlināt mūsu iztēli. Jūs provocējat 
mūsu izdomu. Jūs iedvesmojat mūs mainīt 
ierastos noteikumus un radīt jaunas 
inovācijas. Nissan inovācijas nenozīmē tikai 
papildinājumus un uzlabojumus, tās nozīmē 
tradicionālo pieņēmumu pārkāpšanu un 
jaunu harmoniju atrašanu. Tās nozīmē 
negaidītu risinājumu attīstīšanu, lai 
apmierinātu Jūsu mežonīgākās un arī 
pragmatiskākās vēlmes. Nissan veido un 
piedāvā automobiļus, aksesuārus un 
pakalpojumus, kas lauž stereotipus – 
padarot praktisko aizraujošu un aizraujošo 
praktisku –, tādējādi dāvājot Jums vairāk 
braukšanas prieka katru dienu.

NISSAN QASHQAI JUMS PIEDĀVĀ:
3 GADU / 100 000 KM GARANTIJU;
12 GADU GARANTIJU PRET
CAURRŪSĒŠANU KOROZIJAS DĒĻ;
1 GADA / 20 000 KM TEHNISKĀS
APKOPES INTERVĀLU BENZĪNA
DZINĒJIEM UN 1 GADA / 30 000 KM
TEHNISKĀS APKOPES INTERVĀLU
DĪZEĻDZINĒJIEM. 
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Sekojiet Nissan QASHQAI:

Ir ieguldītas visas iespējamās pūles, lai šīs brošūras saturs būtu maksimāli precīzs tās publicēšanas brīdī (2018. gada marts). 
Šajā brošūrā izmantoti automobiļu prototipi, kas tikuši izstādīti automobiļu izstādēs. Saskaņā ar Nissan politiku pastāvīgi uzlabot 
savus produktus, Nissan Europe patur tiesības jebkurā laikā izmainīt šajā brošūrā sniegtās specifikācijas un atainotos automobiļus. 
Nissan dīleri tiks informēti par šādām izmaiņām pēc iespējas īsākā laikā. Sazinieties ar savu Nissan dīleri, lai saņemtu jaunāko infor-
māciju! Sakarā ar poligrāfiskās drukas ierobežojumiem šajā brošūrā redzamās krāsas var nedaudz atšķirties no faktiskajām auto-
mobiļu virsbūves un apdares materiālu krāsām. Visas tiesības rezervētas. Šīs brošūras pilna vai daļēja reproducēšana bez rakstiskas 
atļaujas no Nissan Europe puses ir aizliegta.

Šīs brošūras izgatavošanā ir izmantots papīrs, kas nav balināts ar hloru, – MY18 QASHQAI brošūra 03/2018 – Drukāta ES.
Autors: „DESIGNORY“, Francija, ražotājs: „eg+ worldwide“, Francija – Tālr.: +33 1 49 09 25 35.

Inteliģentā mobilitāte caurvij visu, ko mēs darām. Mēs izmantojam jaunākās 
tehnoloģijas, lai pārveidotu automobiļus no vienkāršiem pārvietošanās līdzekļiem 
par īstiem partneriem. Kopā šis ceļojums ir vēl pārliecinošāks, vienotāks un 
aizraujošāks. Vai tie būtu automobiļi ar autonomās vadības tehnoloģijām, vai 
lielceļi, kas uzlādē elektroautomobiļus braukšanas laikā, – tas viss Jūs gaida jau 
ļoti tuvā nākotnē, un nākotne ir jūtama jau tagad – Nissan automobiļos, ar kuriem 
braucat jau šodien. 

Apmeklējiet mūsu mājaslapu: www.nissan.lv

Dīlera zīmogs:
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