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NISSAN QASHQAI
LĪDZ ŠIM VISAIZRAUJOŠĀKAIS QASHQAI
TAS AIZSĀKA REVOLŪCIJU un tagad ir atgriezies ar izaicinošu, jaunu 
dizainu, modernām, intuitīvām tehnoloģijām, modernākajiem 
savienojumu pakalpojumiem, nodrošinot dinamisku braucienu un 
vadāmību. Piedzīvojiet nepārspējamu pilsētas pieredzi ar QASHQAI!
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DRAMATISKA
ATGRIEŠANĀS
TĪRA MĒRĶTIECĪBA
TAS IR DROSMĪGS, SPORTISKS UN VISCAUR IESPAIDĪGS. Tas ir īsts 
pilsētas „triatlēts”, līdz šim visinovatīvākais QASHQAI. Oriģinālais 
krosovers ir atgriezies kā nekad agrāk – „žiletes asumā”, ar daudz 
plēsīgāku izskatu un lepni provokatīvu profilu.
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ATSTĀJIET PALIEKOŠU 
IESPAIDU!

BAGATĪGI APRĪKOTS
AUTOMOBIĻA SALONS

AUTOMOBIĻA SALONS AR ĀDAS APDARI GRAPHITE 
KRĀSĀ vilina Jūs ar muguru atbalstošajiem sēdekļiem, 

polsterētajiem ceļgalu paliktņiem un visaptverošo 
apgaismojumu. Šo aizraujošo vidi Jūs nekad vairs 

nevēlēsieties pamest!
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AUDIO SISTĒMA. Brauciena laikā saņemiet 
visu informāciju par saviem iecienītākajiem 
mūziķiem un skaņudarbiem!

ZVANĪTĀJA ID. Pārbaudiet tālruņa zvanus, 
neatraujot skatienu no ceļa!

“DROŠĪBAS VAIROGA” TEHNOLOĢIJAS. 
Vizuāli un skaņas brīdinājuma signāli gādā, 
lai Jūs būtu drošībā.

KRĀSU IZVĒLE. Pieskaņojiet ekrānu savai 
gaumei vai apkārtējam apgaismojumam!

NAVIGĀCIJA KATRĀ PAGRIEZIENĀ. 
Pateicoties acumirklīgajai būtiskākās 
navigācijas informācijas attēlošanai, Jūs 
nekad nepaskriesiet garām pagriezienam.

STŪRES PRETESTĪBA. Izvēlieties sporta 
vai normālo režīmu, lai mainītu stūres 
pretestību.

RIEPU GAISA SPIEDIENA KONTROLES 
SISTĒMA. Vairs nekādu minējumu: katras 
riepas spiediens tiek attēlots informācijas 
ekrānā, un, ja spiediens riepā ir pārāk zems, 
iedegsies signāls.

STĀVVIETAS DISPLEJA SENSORI. 
Noraugieties uz to, kā QASHQAI uz displeja 
parāda bezrūpīgu automobiļa novietošanu 
stāvvietā!

AR VADĪBAS “GROŽIEM” ROKĀS pārraugiet visu, tostarp 5 uzlabotā 
braukšanas palīgsistēmu displeja (Advanced Drive-Assist Display) 

ekrānus, kas visus infografikus pārraida reāllaikā! Intuitīvs un pieejams: 
padariet to par savējo!

NISSAN UZLABOTAIS PALĪGSISTĒMU DISPLEJS -

INOVĀCIJAS TIEŠI 
JŪSU ACU PRIEKŠĀ
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6 DROŠĪBAS GAISA 
SPILVENI STANDARTA 
APRĪKOJUMĀ.
QASHQAI piedāvā 
pilnu aktīvās un pasīvās 
drošības funkciju 
klāstu – Nissan „drošības 
vairoga” tehnoloģijas, 
sānu un aizkarveida 
drošības gaisa spilvenus.

NISSAN „DROŠĪBAS VAIROGA” 
TEHNOLOĢIJU FILOZOFIJA –

IESKAUT PĀRLIECĪBĀ

UZMANĪBAS BRĪDINĀJUMI AUTOVADĪTĀJAM.
Nekāda riska iemigt vai zaudēt koncentrēšanos. 
– sistēma novērtē Jūsu koncentrēšanās un 
noguruma līmeni, ņemot vērā Jūsu rīcību, un 
brīdina Jūs ar skaņas un vizuālu signālu, ja 
Jums nepieciešama atpūtas pauze.

TĀLO GAISMU PALĪGSISTĒMA.
Piemēram, braucot ārpus pilsētas, šī sistēma 
vairo redzamību, ieslēdzot tālās gaismas un uz 
laiku tās izslēdzot, ja automobilis pamana pretī 
braucošu transportlīdzekli. Ar pilnajiem LED 
priekšējiem lukturiem QASHQAI piedāvā vēl 
plašāku un vēl gaišāku braukšanas pieredzi.

AVĀRIJAS BREMZĒŠANA ATKARĪBĀ NO 
SITUĀCIJAS PRIEKŠĀ.
Ja pastāv risks saskrieties ar priekšā esošo 
transportlīdzekli, sistēma aktivizē skaņas un 
vizuālu brīdinājuma signālu. Nekāda iesnaušanās 
vai uzmanības novēršanas riska: QASHQAI redz 
to, ko neredzat Jūs.

BRĪDINĀJUMS PAR IZBRAUKŠANU NO SAVAS 
BRAUKŠANAS JOSLAS.
Jūs tiksiet brīdināts, ja izbrauksiet no savas 
braukšanas joslas. Ja vien neieslēgsiet 
pagrieziena rādītāju, sistēma Jums atgādinās 
iztaisnot automobiļa kursu. 

CEĻA ZĪMJU ATPAZĪŠANA.
Brauciena laikā sistēma Jūs informē par 
ātruma ierobežojumiem, jo nolasa Jūsu ceļā 
esošās ceļa zīmes.

“AKLĀS” ZONAS BRĪDINĀJUMA SISTĒMA.
QASHQAI “redz” to, ko Jūs varat nepamanīt. 
Ja “aklajā” zonā jebkurā Jūsu automobiļa pusē 
tiks konstatēts transportlīdzeklis, sānu spogulī 
iedegsies brīdinājuma signāls. Ja Jūs norādīsiet, 
ka vēlaties mainīt savu braukšanas joslu, un 
cits automobilis atradīsies bīstami tuvu, šis 
brīdinājuma signāls sāks mirgot, un Jūs 
izdzirdēsiet arī brīdinājuma skaņas signālu.

KUSTĪGU OBJEKTU NOTEIKŠANAS SISTĒMA.
Iepazīstieties ar savu digitālo automobiļa 
novietošanas “otro pilotu”! Šī funkcija 360 grādu 
leņķī Jums ziņo, ja automobilim kaut kas 
tuvojas – un ne vien nekustīgi priekšmeti, bet 
arī dzīvas būtnes, piemēram, dzīvnieki vai bērni.

AIZSARDZĪBA

Nissan „drošības vairoga“ 
tehnoloģijas ir visaptveroša 
pieeja drošībai, kas caurvij katra 
mūsu būvētā automobiļa 
konstruēšanas un 
pilnveidošanas procesu. Šeit 
aprakstītās funkcijas ir tikai 
dažas no daudzām, ar ko ir 
aprīkots Jūsu Nissan automobilis 
un kas palīdz aizsargāt Jūs un 
Jūsu pasažierus, koncentrējoties 
uz trīs galvenajām jomām: tās 
pieskata Jūsu automobiļa 
sistēmas un apkārtni, palīdz 
pārvarēt negaidītas situācijas un 
pasargā Jūs neveiksmīgā 
negadījuma gadījumā.
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NISSANCONNECT –

INOVĀCIJA, KAS NOTUR PASAULI JŪSU 
ROKAS STIEPIENA ATTĀLUMĀ
ATJAUTĪGA UN FUNKCIONĀLA. NissanConnect sistēma ir aprīkota ar bagātīgu funkciju klāstu un ir ārkārtīgi 
viegli lietojama, pateicoties augstas izšķirtspējas 5,8" neapžilbinošajam, skārienjutīgajam ekrānam. Jaudīga 
audio, navigācijas un komunikāciju funkciju kombinācija, kā arī vismodernākā savienojamība un viedtālruņa 
integrētās funkcijas.

SASNIEDZAMĪBA, LAI KUR JŪS ATRASTOS. NissanConnect piedāvā viedtālruņa integrāciju. Uz parocīgā 
Nissan ekrāna izbaudiet aizvien pieaugošo aplikāciju* klāstu, kas visas ir īpaši izstrādātas, lai uzlabotu Jūsu 
braukšanas prieku drošā veidā! Jūsu QASHQAI kļūs par neatņemamu Jūsu dzīvesstila sastāvdaļu, gluži kā 
Jūsu viedtālrunis, planšetdators un dators.

INTELIĢENTĀS AUTOVADĪTĀJA PALĪGSISTĒMAS. Tās kopā ar navigācijas funkcijām nodrošinās atbalstu 
jebkura veida satiksmes situācijā.

AUDIO STRAUMĒŠANA, IZMANTOJOT BLUETOOTH®. Izbaudiet digitālo radio**, interneta radio vai straumējiet 
mūziku no sava mobilā tālruņa!

iPOD/USB PIESLĒGVIETA. Pieslēdziet savu iPod vai MP3 atskaņotāju, lai brauciena laikā piekļūtu visai savai 
mūzikas kolekcijai!

*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.
**Ja ir pieejams Jūsu valstī.

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

3 GADI
BEZ 
ATJAUNOŠANA
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UZTVERIET TO VIEGLĀK!
IZMANTOJOT 4 KAMERAS, 
apkārtskata monitors nodrošina 
panorāmas skatu uz QASHQAI 
apkārtni, atvieglojot braukšanu 
atpakaļgaitā un novietošanu 
stāvvietā. Izvēlieties skatu no “putna 
lidojuma”, lai aplūkotu kopainu, tad 
manevru veikšanas laikā izvēlieties 
dažādus dubultos skatus – kad Jūs 
to pamēģināsiet, vairs nekad 
nebrauksiet ar automobili, kam nav 
šīs sistēmas!

STĀVVIETA PARALĒLI IETVEI.   Piebrauciet, izmēriet stāvvietas 
garumu un, ja stāvvietas palīgsistēma saka „OK“, novietojiet QASHQAI 
saskaņā ar vadlīnijām un iedarbiniet automātisko manevrēšanu, lai 
ideāli novietotu automobili stāvvietā!

IZVAIRIETIES NO SKRĀPĒJUMIEM!   „Drive” vai 
„Reverse” pozīcijā piespiediet kameras pogu, lai 
pārslēgtu skatu no augšas uz sānu skatu – lielisks 
veids, kā pārbaudīt, cik tuvu esat ietves malai!

PĀRREDZIET ARĪ “AKLO” ZONU!   “Reverse” 
pozīcijā Jūs varat palūkoties, kas atrodas tieši
aizmugurē, vai izmantot skatu no augšas, lai 
ieraudzītu zemus objektus, kas citkārt varētu 
palikt nepamanīti.

NISSAN INTELIĢENTĀ AUTOMOBIĻA STĀVVIETĀ NOVIETOŠANAS PALĪGSISTĒMA APKĀRTSKATA MONITORS

PLAŠAS UN ŠAURAS STĀVVIETAS.   Šī palīgsistēma sniegs precīzas 
instrukcijas atkarībā no stāvvietas izmēra un formas. Vērojiet ekrānu,
pārslēdziet pārnesumu vai ļaujiet sistēmai vadīt automobili! Vienkārši!
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4WD un ABS kontrolieris

Akseleratora 
pedālis

Sajūgs
"G" sensors

ŠASIJAS KONTROLES SISTĒMA 

PĀRLIECINOŠA NOSVĒRTĪBA ar QASHQAIA
šasijas kontroles sistēmu, kas sniedz Jums 
savu atbalstu. Nissan šasijas kontroles sistēma 
nodrošina atsaucīgu un aizraujošu vadāmību.

AKTĪVĀS VILCES KONTROLES 
SISTĒMA nodrošina pārliecinošu 
pagriezienu izbraukšanu, viegli 
bremzējot iekšējos riteņus. 

AKTĪVĀ DZINĒJA 
BREMZĒŠANAS SISTĒMA 
nodrošina vienmērīgāku pagriezienu 
veikšanu un bremzēšanu uz taisna 
ceļa, sniedzot precīzāku un 
aizraujošāku braukšanas pieredzi.

AKTĪVĀ BRAUCIENA 
KONTROLE viegli iedarbina 
bremzes, lai mazinātu nevēlamas 
virsbūves kustības un uzlabotu 
braukšanas komfortu.

ŠASIJAS KONTROLES funkcijas 
tiek attēlotas uzlabotajā braukšanas 
palīgsistēmu displejā: aktīvā vilces 
kontrole un aktīvā dzinēja 
bremzēšanas sistēma, braucot 
pagriezienos, un aktīvā brauciena 
kontrole, kad tiek aktivizēta bremžu 
kontrole. Tās droši notur Jūs 
autovadītāja sēdeklī.

ALL MODE 4X4-I® - bezceļa 
apstākļos un uz ceļa 4x4-i sistēma 
palielina riepu saķeri, izmantojot 
datoru un sensorus. Šī inteliģentā 
sistēma ar datora un sensoru 
palīdzību mēra riteņu izslīdēšanu un 
nekavējoties sadala jaudu, pievadot 
līdz 50% no tās aizmugures riteņiem. 
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NISSAN TEHNOLOĢIJAS

DODIETIES TĀLĀK!
IZVĒLIETIES SEV PIEMĒROTĀKO VERSIJU: dīzeļa, 
benzīna, 2WD, 4WD, manuālo vai Xtronic. Jūs iegūsiet 
dinamiskās veiktspējas priekšrocības, ko sniedz Nissan 
tehnoloģijas, un zemākos CO2 izmešus krosoveru 
segmentā, ko nodrošina mūsu efektīvo dīzeļa dzinēju 
klāsts (dCi 110 2WD, dCi 130 2WD M/T un Xtronic), kā arī 
Start/Stop funkcija un aktīvā aerodinamika.

JAUNĀ XTRONIC TRANSMISIJA. Jaunā Xtronic 
transmisija uzlabo braukšanas prieku, 
nodrošinot labāku akselerāciju un atsaucīgumu.

DĪZEĻDZINĒJS JAUDA (ZS) PIEDZIŅA TRANSMISIJA CO₂ IZMEŠU APJOMS 
(KOMBINĒTAIS) DEGVIELAS PATĒRIŅŠ (l/100 km)

Pilsētas ciklā Ārpus pilsētas ciklā Kombinētajā ciklā

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

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

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

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

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

BENZĪNA DZINĒJS JAUDA (ZS) PIEDZIŅA TRANSMISIJA CO₂ IZMEŠU APJOMS 
(KOMBINĒTAIS) DEGVIELAS PATĒRIŅŠ (l/100 km)

Pilsētas ciklā Ārpus pilsētas ciklā Kombinētajā ciklā

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

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

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

DIG-T 163 163 2WD M/T 134 g/km 138 g/km 7,4 7,6 4,8 5,0 5,8 6,0
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ATKLĀJIET JAUNU 
IESPĒJU PASAULI!

DAUDZVEIDĪGI UZGLABĀŠANAS NODALĪJUMI LĪDZENA GRĪDA. Kad aizmugures sēdekļi ir nolocīti, QASHQAI piedāvā līdzenu bagāžas nodalījuma grīdu, kas atvieglo garu 
priekšmetu ievietošanu un izņemšanu, kā arī uzglabāšanas nodalījumu zem grīdas, kur no ziņkārīgām acīm paslēpt vērtīgāko.

LAI NOTIEK JUMS PA PRĀTAM! Ar paceltām sēdekļu atzveltnēm Jūs varat izmantot bagāžas sadalītāju, lai izveidotu līdz pat 16 
nodalījumu kombinācijas. Jūs pat varat novietot bagāžas pārsegu zem grīdas. QASHQAI daudzveidīgie uzglabāšanas risinājumi, 
kas ļauj kontrolēt bagāžas izvietojumu, sniedz noderīgus un inovatīvus risinājumus, kā transportēt visu un jebko.

ROKAS STIEPIENA ATTĀLUMA. QASHQAI jaunās centrālās konsoles dizains piedāvā atjautīgu uzglabāšanas nodalījumu, kurā visi 
ikdienas sīkumi Jums vienmēr būs pa rokai.
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1. Sānu spoguļu uzlikas – Chrome.

2.  Priekšpuses apakšmalas 
apdare – Chrome.

3.  19" vieglmetāla diski, 
IBISCUS White.

4. Sānu uzlikas – Chrome.

5.  Durvju rokturu uzlikas,
Chrome.

AKSESUĀRI

Šķērsstieņi jumta reliņiem.

Liela jumta bagāžas kaste, Black (pieejama arī 
vidēja izmēra).

Noņemams sakabes āķis.

Sānu spoguļu uzlikas, Black.

Bagāžas nodalījuma paklājs.

Bagāžas sadalītājs.

Bagāžas nodalījuma durvju loga apdare un 
bagāžas nodalījuma apakšmalas apdare, Chrome.

Automobiļa salona paklājiņi – velūra, standarta vai 
gumijas.
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AUTOMOBIĻA SALONA APDARE

KOMFORTA IZJŪTA.

VISIA ACENTA

TEKNA TEKNA

MELNS AUDUMS MELNS AUDUMS

GRAPHITE KRĀSAS ĀDAS 
APDARE

STONE KRĀSAS ĀDAS UN 
ALCANTARA APDARE

IZMĒRI

A: Kopējais garums: 4 377 MM

B: Garenbāze: 2 646 MM

C: Kopējais platums: 1 806 MM

D: Kopējais augstums: 1 590 MM / 1 595 MM 
(All Mode 4x4i®)

AUTOMOBIĻA VIRSBŪVES KRĀSU IESPĒJAS

IZVĒLIETIES SAVU KRĀSU!

M - metāliska
S - tīrtoņa

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

NIGHT SHADE - M - GAB

INK BLUE - M - RBN (JAUNUMS!) BRONZE - M - CAP (JAUNUMS!)

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

SILVER - M - KY0
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MĒS, NISSAN, 
KONCENTRĒJAMIES 
UZ KVALITĀTI

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 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 nobraucām miljoniem kilometru, tūkstošiem reižu dienā atverot un 

aizverot automobiļu durvis un dzinēja pārsegus, kā arī izmantojām 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.

Nissan it viss tiek darīts, domājot par klientiem. Ikviena darbība 
un pieņemtais lēmums tiek veikti ar vislielāko rūpību, precizitāti 

un kvalitāti, jo viss tiek radīts jums – mūsu klientiem. No koncepcijas 
līdz automobiļu radīšanai, no testiem līdz procesu “caurspīdīguma” 

nodrošināšanai, no mūsu klientu apkalpošanas līdz mūsu solījumiem. 
Kvalitāte ir sastopama ik sīkākajā detaļā.
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Iepazīties ar noteikumiem un nosacījumiem https://www.nissan.lv/automobilu-ipasniekiem/nissan-solijums-klientiem.html

Nissan servisa un tehniskās apkopes līgums ir labākais veids, kā nodrošināt Jūsu Nissan 
QASHQAI tādu apkopi, kādu tas ir pelnījis! Mēs parūpēsimies par Jūsu Nissan automobili, 
vienlaikus nodrošinot nemainīgas tehnisko apkopju cenas vēl vairākus gadus uz priekšu. 
Ja atvedīsiet savu Nissan automobili tehniskajai apkopei uz oficiālu Nissan servisu, mēs 
nomainīsim rezerves daļas un šķidrumus saskaņā ar Nissan oficiālo tehnisko apkopju 
grafiku un veiksim pārbaudes, lai Jūsu braucieni būtu bezrūpīgi. Jums būs pilnīga kontrole 
pār tehnisko apkopju budžetu un plāniem, Nissan informēs Jūs, kad tuvosies tehniskās 
apkopes, un piedāvās visērtākos pakalpojumus un servisa laikus.

Nissan 5* pagarinātā garantija dāvā Jums iespēju pagarināt 3 gadu / 100 000 km 
standarta ražotāja garantiju ilgākam laika periodam vai garākam nobraukumam. 
Izvēlieties līgumu, kas vislabāk atbilst Jūsu braukšanas vajadzībām!
Remonta gadījumā tiks izmantotas un uzstādītas tikai Nissan oriģinālās rezerves 
daļas, un remontu veiks Nissan apmācīti mehāniķi. 
Jūsu sirdsmieram esam ietvēruši arī Nissan Assistance – 24/7 tehnisko palīdzību ceļā 
visā Eiropā.

AR NISSAN – 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.

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!

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.

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.

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.

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.

SERVISA UN TEHNISKĀS APKOPES LĪGUMS

PAGARINĀTĀ GARANTIJA

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

NISSAN QASHQAI 
JUMS PIEDĀVĀ:
3 GADU / 100 000 KM GARANTIJA
12 GADU PRETKOROZIJAS GARANTIJA
IKGADĒJS VAI 20 000 KM 
TEHNISKO APKOPJU INTERVĀLS 
BENZĪNA DZINĒJA VERSIJĀM
IKGADĒJS VAI 30 000 KM 
TEHNISKO APKOPJU INTERVĀLS 
DĪZEĻDZINĒJA VERSIJĀM
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Sekojiet Nissan QASHQAI:
Dīlera zīmogs:

Ir ieguldītas visas iespējamās pūles, lai šīs publikācijas saturs būtu maksimāli precīzs tās publicēšanas brīdī (2016. gada Septembris). Šajā bukletā 
izmantoti automobiļu prototipi, kas tikuši izstādīti automobiļu izstādēs. Saskaņā ar uzņēmuma nostāju pastāvīgi uzlabot savus produktus, 
Nissan Europe saglabā tiesības jebkurā laikā izmainīt šajā izdevumā sniegtās specifikācijas un atainotos automobiļus. Nissan dīleri tiks informēti 
par šādām izmaiņām pēc iespējas īsākā laikā. Lai saņemtu visjaunāko informāciju, lūdzu, sazinieties ar savu Nissan dīleri! Sakarā ar poligrāfiskās 
drukas ierobežojumiem šajā bukletā redzamās krāsas var nedaudz atšķirties no faktiskajām automobiļu virsbūves un apdares materiālu 
krāsām. Visas tiesības rezervētas. Šā bukleta pilna vai daļēja reproducēšana bez rakstiskas atļaujas no Nissan Europe puses ir aizliegta.

Šā bukleta izgatavošanā izmantots papīrs, kas nav balināts ar hloru. – MY16 QASHQAI REPRINT LHD 09/2016 – Drukāts ES. 
Autors: „DESIGNORY”, Francija – izgatavotājs: „eg+ worldwide”, Francija – Tālr.: +33 1 49 09 25 35.

Apmeklējiet mūsu mājas lapu: www.nissan.lv
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