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INTELIGENCJA jest pociągająca, czego dowodem jest 
najnowsza generacja najpopularniejszego crossovera
w Europie. Nowy Nissan QASHQAI łączy zniewalający styl 
oraz wyrafinowane rozwiązania technologiczne, sprawiając, 
że jazda nim NIE MA SOBIE RÓWNYCH.
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MIEJ WSZYSTKO POD KONTROLĄ
CZAS ROZPOCZĄĆ NOWĄ ERĘ
Inteligentna Mobilność według Nissana redefiniuje podejście do źródeł zasilania,
sposobu prowadzenia oraz włączenia samochodów do codziennego życia
ich użytkowników. Nowy QASHQAI oferuje szereg inteligentnych technologii,
które uatrakcyjniają prowadzenie samochodu i zwiększają poczucie pewności
za kierownicą. Nowy Nissan QASHQAI z takimi systemami, jak inteligentny
asystent parkowania czy inteligentny system hamowania awaryjnego dba
o Ciebie i innych użytkowników drogi.



Nowe smukłe 
reflektory 
przednie w 
technologii
FULL LED 

Nowy design 
felg ze stopów 
metali lekkich

Nowe tylne 
światła z 
efektem 3D

Wyraźne podkreślenie 
przynależności do
rodziny Nissana z
„osłoną wlotu powietrza
z motywem litery V” 

Nowa antena 
w kształcie 
płetwy rekina

Luksusowe elementy 
wykończenia wnętrza 
w najwyższej wersji 
wyposażenia Tekna+

KAŻDY SZCZEGÓŁ DOPRACOWANY DO PERFEKCJI
SMUKLEJSZA SYLWETKA
ELEGANCKI DESIGN
Jeszcze nigdy nie prezentował się tak dobrze. Oszałamiające zmiany wyglądu, 
obejmujące nowy, elegancki kształt reflektorów przednich, nowy kształt felg 
ze stopów metali lekkich i masywną osłonę wlotu powietrza sprawiają, że nowy 
Nissan QASHQAI jest bardziej dopracowany i dynamiczny niż kiedykolwiek. 
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Sportowa 
kierownica w 
kształcie litery D 

Panoramiczny 
szklany dach

Fotele pokryte 
luksusową skórą 
Nappa z pikowaniem 
z efektem 3D

Fotel kierowcy z elektryczną 
regulacją i pamięcią ustawień 
oraz elektryczną regulacją 
podparcia odcinka lędźwiowego 

DOPRACOWANY 
DO PERFEKCJI
Sportowa, a jednocześnie ekskluzywna nowa 
kierownica daje poczucie pełnej kontroli nad 
pojazdem, a panoramiczny szklany dach rozświetla 
wnętrze nowego NISSANA QASHQAI.

WYRAFINOWANE WYKOŃCZENIE I KOMFORTOWE WNĘTRZE
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IDENTYFIKACJA 
NUMERU 

PRZYCHODZĄCEGO

SYSTEMY 
WSPOMAGANIA 

KIEROWCY

INFORMACJE Z 
SYSTEMU AUDIO

MOŻLIWOŚĆ 
WYBORU KOLORÓW

WSKAZANIA SYTEMU 
NAWIGACJI

WYBÓR TRYBU 
PRACY UKŁADU 

KIEROWNICZEGO

CZUJNIK CIŚNIENIA 
W OPONACH

CZUJNIKI 
PARKOWANIA

ZAAWANSOWANY EKRAN WSPOMAGAJĄCY KIEROWCĘ 
MNIEJ ROZPROSZENIA 

WIĘKSZA PRECYZJA
Wszystkie informację aktualizowane w czasie rzeczywistym masz w zasięgu wzroku, 

wyświetlane na ekranie pomiędzy panelami wskaźników. Intuicyjny i przystępny. 
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3 lata
bezpłatny
aktualizacja

Zanurz się w dźwięku płynącym z 
ekskluzywnego systemu audio Bose, który 
brzmi tak samo doskonale zarówno w przedniej, 
jak i tylnej części kabiny. Osiem wysokiej klasy, 
specjalnie opracowanych głośników wypełnia 
wnętrze nowego Nissana QASHQAI głębokimi i 
precyzyjnie odtwarzanymi tonami. 

Program MapCareTM to usługa, 
która umożliwia pobieranie 
jednej darmowej aktualizacji 
mapy rocznie przez 3 lata od 
zakupu pojazdu. Szczegółowe 
informacje znajdziesz u dealerów 
lub w portalu YOU+Nissan 
https://youplus.nissan.pl/PL/
pl/YouPlus.html

Gdziekolwiek zaprowadzi Cię droga, nowy system 
audio Bose zapewni najlepsze doświadczenia 
dźwiękowe podczas podróży.  

PODŁĄCZ SIĘ DO 
ŚWIATA ROZRYWKI
NissanConnect sprawi, że nowy QASHQAI zostanie najlepszym 
przyjacielem Twojego smartfona. Korzystając z nowego, bardziej 
intuicyjnego interfejsu, masz łatwiejszy dostęp do ulubionej muzyki, 
nowych postów w serwisie Facebook i Twitter, wskazówek z portalu 
TripAdvisor i nie tylko. Podstawowy pakiet aplikacji jest bezpłatny 
przez pierwsze trzy lata, a system nawigacji satelitarnej Nissana 
obsługujący funkcje takie jak zestaw głośnomówiący z Bluetooth, 
odbiór transmisji strumieniowych i audycji radia cyfrowego (DAB+) 
oraz słuchanie muzyki z iPoda lub nośnika podłączonego do gniazda 
USB zapewni Ci stały kontakt ze światem zewnętrznym.  
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POPROSZĘ O 
REZERWACJĘ

Dzięki nowej jednobryłowej formie oraz 
wykończeniu najwyższej jakości skórą 

Nappa z pikowaniem 3 D, siedzenie
w nowym Nissanie Qashqai przeniosą Cię 

na inny poziom doznań, a komfort 
nabierze nowego znaczenia.  
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POKÓJ Z WIDOKIEM
Miej umysł otwarty - zawsze znajdzie się więcej miejsca. Złóż tylne 
siedzenia lub obniż podłogę, aby uzyskać dodatkową przestrzeń na 
wyższe przedmioty. Dodatkowo użyj inteligentnych schowków, aby 
utrzymać porządek wokół siebie. 

Przegroda bagażnika 
posiada regulowane 
półki, co umożliwia 
konfigurację przestrzeni 
bagażowej. Konsola 
środkowa z uchwytem 
na telefon oraz 
gniazdem 12 V/ USB i 
uchwytem na kubek 
sprawią, że wszystko 
będziesz mieć pod ręką. 

410L 
PRZESTRZEŃ BAGAŻOWA

860L 
ZE ZŁOŻONYMI SIEDZENIAMI
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BĄDŹ NA BIEŻĄCO
ZUPEŁNIE NOWA PERSPEKTYWA
Parkowanie oraz manewrowanie nigdy nie było prostsze, kiedy masz dodatkową 
parę oczu. System kamer 360° wykorzystuje 4 kamery, aby dać Ci widok z lotu 
ptaka z opcją wykorzystania różnych perspektyw. Aby lepiej ocenić sytuację, 
kierowca może także wyświetlić zbliżenie przodu, tyłu lub boku pojazdu. Dzięki 
temu z pewnością zmieścisz się w wybranym miejscu parkingowym, a każdy 
ruch będzie łatwiejszy i bardziej precyzyjny.

NIE ROZBIJ SOBIE NOSA
W czasie jazdy do przodu na ekranie

widoczny jest zarówno obraz przodu,
jak i od góry, dzięki czemu wiesz, 

ile miejsca dzieli Cię od przeszkody.

UWAŻAJ!
Podczas cofania system pozwala 

zobaczyć, co znajduje się za 
samochodem. Z kolei widok 

samochodu od góry pomaga 
dostrzec niskie przeszkody ukryte 

poniżej poziomu szyby samochodu.

OSZCZĘDZAJ OPONY
Zarówno jadąc do przodu, jak i 
cofając, możesz nacisnąć przycisk 
kamery, aby przełączyć się z 
widoku od góry na widok boków 
pojazdu. To doskonałe rozwiązanie 
umożliwia precyzyjną ocenę 
odległości od krawężnika.

PEŁNY OBRAZ
Kamera umiejscowiona pod 

bocznym lusterkiem po 
stronie kierowcy pomaga 
uzyskać pełny widok 360° 

od góry,niezależnie od 
tego, czy pojazd jedzie do 

przodu, czy cofa.

 

Drukuj   |   Pełny Ekran

Strona 1    |    Strona 2    |    Strona 3    |    Strona 4    |    Strona 5    |    Strona 6 

Stylistyka nadwozia    |    Stylistyka wnętrza    |    Technologia i Osiągi    |    Przestrzeń wnętrza    |    Nissan Intelligent Mobility    |    Akcesoria



PRZEJMIJ KONTROLĘ KIEDY TYLKO CHCESZ
WYLUZUJ SIĘ, NIE JESTEŚ SAM
Inteligentne technologię Nissana przeniosą Twoje doświadczenie na wyższy 
poziom. Poczujesz się pewnie, kontrolując otoczenie wokół Twojego Nissana 
QASHQAI. Inteligentne technologie sprawią, że jazda nie tylko stanie się 
przyjemniejsza, ale również, że drogi stają się bezpieczniejsze. 

INTELIGENTNY ASYSTENT PARKOWANIA Z NOWYM SYSTEM OSTRZEGANIA O RUCHU POPRZECZNYM
Pozwól nowemu NISSANOWI QASHQAI przejąć kontrolę w ciasnych miejscach - system ostrzegania o ruchu 
poprzecznym ostrzeże Cię o nadjeżdzającym pojeździe w trakcie wycofywania z miejsca parkownia. 

PARKOWANIE 
RÓWNOLEGŁE

PARKOWANIE 
SKOŚNE

SYSTEM OSTRZEGANIA 
O RUCHU POPRZECZNYM

WYKRYWANIE PORUSZAJĄCYCH 
SIĘ OBIEKTÓW
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PRZEJMIJ KONTROLĘ,
KIEDY TYLKO CHCESZ.
WKROCZ DO AKCJI, 
KIEDY TEGO 
POTRZEBUJESZ.
Inteligentne technologie wspierające jazdę Nissana zawsze 
gotowe są, aby ostrzec Cię w razie potrzeby lub nawet 
wkroczyć do akcji, aby wydostać kierowcę z kłopotów. 

INTELIGENTNY SYSTEM 
OSTRZEGANIA PRZY 
NIEZAMIERZONEJ ZMIANIE 
PASA RUCHU. Obudź się!
System ostrzeże Cię w 
momencie niezamierzonego 
zjazdu z pasa jazdy bez 
uruchomionego 
kierunkowskazu. 

INTELIGENTNY SYSTEM 
AUTOMATYCZNEGO 
HAMULCA AWARYJNEGO.
Nowy Nissan Qashqai dba o 
Ciebie i wszystkich dookoła. 
Jeżeli na drodze znajdują się 
jakiekolwiek obiekty, otrzymasz 
ostrzeżenie wygenerowane 
przez system, który w razie 
potrzeby pomoże Ci również 
zmniejszyć prędkość.

INTELIGENTNY SYSTEM ŚWIATEŁ DROGOWYCH Z 
FUNKCJĄ DYNAMICZNEGO DOŚWIETLANIA 
ZAKRĘTÓW. Nowe, smukłe reflektory w nowym 
Nissanie QASHQAI oświetlą Ci drogę, dzięki 
inteligentnemu systemowi świateł. Włączą się 
automatycznie kiedy zrobi się ciemno lub 
kiedy wjedziesz do tunelu- oraz wyłączą się 
automatycznie kiedy się zatrzymasz. System 
kontroluję natężenie oświetlenia Twojej drogi 
podczas podróży w nocy.Na zakrętach światła 
dostosowują swoją wysokość, aby oświetlić 
Twoją drogę- na lewo lub prawo. 



BADŹ CZUJNY, ZOBACZ WIĘCEJ.
WYKRYWA RUCH, ŻEBY CIĘ OSTRZEC.
Inteligentne technologie jazdy Nissana używają zaawansowane systemy, żeby nieustannie 
monitorować to co się dzieje wokół Twojego samochodu. Trzymając ręke na pulsie i informując 
Cię o natężeniu ruchu oraz nieoczekiwanych sytuacjach na drodze.  

SYSTEM ROZPOZNAWANIA 
ZNAKÓW DROGOWYCH. System 
informuję kierowcę na bieżąco
o ograniczeniach prędkości na 
poszczególnych odcinkach drogi, 
identyfikując znaki drogowe.

OSTRZEŻENIE O POJAZDACH W 
MARTWYM POLU. Pobudzi Twoją 
uwagę: system ostrzeże Cię
o pojeździe w martwym polu z 
prawej lub lewej strony. 
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AKTYWNY HAMULEC SILNIKOWY zapewnia 
subtelne hamowanie silnikiem pozwalające na 
obniżenie prędkości na zakrętach. Dzięki temu 
pokonywanie zakrętów jest łatwiejsze ze względu 
na płynniejsze dostosowanie prędkości. 

PROWADŹ JAK ZAWODOWIEC
BĄDŹ PEWNY SIEBIE, 
ZWIĘKSZ KONTROLĘ.
Zwinny i dynamiczny, płynny, żwawy, a zarazem bezpieczny: 
nowy QASHQAI zapewnia jazdę pełną przyjemnych wrażeń za 
sprawą technologii kontroli zawieszenia.

INTELIGENTNY NAPĘD 4X4. Bezkresne 
bezdroża lub w gąszczu miejskich ulic, 
nowy QASHQAI z napędem 4x4 maksymalizuję 
kontrolę trakcji. Korzystając z komputera
i specjalnych czujników, ten inteligentny 
system mierzy stopień poślizgu kół i 
natychmiast rozkłada napęd, przekazując 
50% momentu obrotowego na tylne koła. 

INTELIGENTNA KONTROLA RUCHÓW 
NADWOZIA. Delikatnie dohamowuje 
pojazd, tak aby ograniczyć nieprzyjemne 
ruchy nadwozia i zwiększyć komfort 
podróżowania. 
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PROWADŹ JAK ZAWODOWIEC
ZWIĘKSZAJĄC SWOJE OSIĄGI
Wybierz moc silnika benzynowego lub wydajność silnika diesla, który zapewnia znakomite 
przyśpieszenie przyczyniając się jednocześnie do ograniczenia emisji CO2.

SILNIKI WYSOKOPRĘŻNE I BENZYNOWE Wybierz silnik benzynowy 
DIG-T 115 KM lub wysokoprężny 1,6 dCi z przekładnią Xtronic, 
zapewniającą płynne przyspieszenie i optymalne zużycie paliwa, lub 
zdecyduj się na benzynową jednostkę 1,6 DIG-T ze 6-biegową ręczną 
skrzynią biegów, jeśli szukasz maksymalnych osiągów.

DIESEL 
(L/KM) 

MAKSYMALNA 
MOC SILNIKA

(KM)

UKŁAD 
PRZENIESIENIA 

NAPĘDU

SKRZYNIA 
BIEGÓW

ZUŻYCIE PALIWA
(L/100 KM)

CYKL MIEJSKI CYKL POZAMIEJSKI CYKL MIESZANY

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

1.5 dCi 110 2WD MT 4.2 4.3 3.6 3.9 3.8 4.0

1.6 dCi 130 2WD MT 5.1 5.2 4.1 4.3 4.4 4.6

1.6 dCi 130 2WD CVT 5.3 5.6 4.4 4.6 4.7 4.9

1.6 dCi 130 4WD MT 5.7 5.9 4.5 4.7 4.9 5.1

BENZYNA  
(L/KM) 

MAKSYMALNA 
MOC SILNIKA

(KM)

UKŁAD 
PRZENIESIENIA 

NAPĘDU

SKRZYNIA 
BIEGÓW

ZUŻYCIE PALIWA
(L/100 KM)

CYKL MIEJSKI CYKL POZAMIEJSKI CYKL MIESZANY

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

1.2 DIG-T 115 2WD MT 6.6 6.8 5.1 5.2 5.6 5.8

1.2 DIG-T 115 2WD CVT 6.5 6.6 5.2 5.4 5.6 5.8

1.6 DIG-T 163 2WD MT 7.4 7.6 4.8 5.0 5.8 6.0

 Wartości odnoszą się do europejskiego modelu bazowego i wyposażenia
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PAKIET ELEGANCE JAZDA DLA WYMAGAJĄCYCH
Dodaj swojemu QASHQAI elegancji i wyrafinowania. Wybór akcesoriów zacznij 
od zestawu stylowych elementów wykończeniowych na tył i przód nadwozia. 
A potem dodaj czarne akcenty. Pokaż swój styl, wybierając dwukolorowe felgi 
ze stopów metali lekkich, podświetlane progi lub oświetlenie powitalne. 
Fantastycznie. Twój QASHQAI jest Twoją wizytówką. 

19" felgi WIND, chromowane
diamentowy szlif – 
ciemnoszare

19" felgi IBISCUS, kolor czarny, 
połyksujący

Czarny tylny element 
wykończeniowy
Dostępny również w kolorze 
białym perłowym

PAKIET ELEGANCE 
Wykończenie zderzaka tylnego, 
chromowane
Dostępne również w kolorze 
czarnym

PAKIET ELEGANCE 
Wykończenie zderzaka przedniego, 
chromowane
Dostępne również w kolorze 
czarnym

PAKIET CROSS OVER 
Przednia listwa stylizacyjna,
 srebrna 
Dostępna również w kolorze 
czarnym

PAKIET CROSS OVER 
Przednia listwa stylizacyjna, 
srebrna 
Dostępna również w kolorze 
czarnym

Fotelik dziecięcy Podświetlane progi wejściowe 19" felgi dwukolorowe (czarno-białe) Stolik dla dzieci Oświetlenie powitalne Czarne gumowe, welurowe, 
luksusowe tekstylne dywaniki 

PAKIET CROSSOVER. POKAŻ SWÓJ STYL.
Styl wymaga potwierdzenia w rzeczywistości. Pakiet przednich i tylnych 

elementów wykończeniowych, w połączeniu z 19-calowymi felgami ze 
stopów metali lekkich wyróżnią Twojego Nissana QASHQAI, a praktyczne 

akcesoria, takie jak wytrzymały stolik dziecięcy, ułatwią podróżowanie. 
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D

B
A

C

WYMIARYFELGI 

16" felgi stalowe
17" felgi ze stopu 
metali lekkich

18" felgi ze stopu 
metali lekkich

19" felgi ze stopu 
metali lekkich

WYBIERZ KOLOR NADWOZIA

NIEBIESKI- M - RCA BRĄZOWY- M - CAN BIAŁY PERŁOWY - P - QAB BIAŁY - S - 326

SREBRNY - M - KY0 SZARY - M - KAD CIEŃ NOCY - M - GAB CZARNY - M - Z11

ATRAMENTOWY GRANAT - M - RBN MAGNETYCZNA CZERWIEŃ - M - NAJ CZERWONY - S - Z10

A: Rozstaw osi: 2646MM
B: Całkowita długość: 4394MM
C: Całkowita szerokość: 1806MM
D: Całkowita wysokość: 1590MM

 

CZARNA SKÓRA NAPPA, 
FOTELE JEDNOBRYŁOWE

ŚLIWKOWA SKÓRA NAPPA, 
FOTELE JEDNOBRYŁOWE

TEKNA + OPCJA:

CZARNA TAPICERKA WYKONANA 
CZĘŚCIOWO ZE SKÓRY, 
FOTELE JEDNOBRYŁOWE

CZARNA SKÓRA NAPPA, 
FOTELE JEDNOBRYŁOWE

ŚLIWKOWA SKÓRA NAPPA, 
FOTELE JEDNOBRYŁOWE

TEKNA OPCJA 1: OPCJA 2:

CZARNA TKANINA, 
FOTELE JEDNOBRYŁOWE

N-CONNECTA

CZARNA TKANINA CZARNA TKANINA

VISIA ACENTA

WYBIERZ KOLOR TAPICERKI

Drukuj   |   Pełny Ekran

Strona 1    |     Strona 2 
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PROCES 360°
Od samego początku procesu skupiamy się na jakości, 

wyobrażając sobie każdy szczegół, aby uczynić nasze samochody 
bardziej komfortowe i trwalsze, dzięki innowacyjnemu designowi, 

inteligentnej technologii i przemyślanym szczegółom 
zainspirowanym przez Ciebie.

BEZPIECZEŃSTWO
Pracujemy nad tym, aby nasze systemy inteligentnej jazdy nieustannie 

troszczyły się o Ciebie i pomagały unikać niefortunnych zdarzeń – abyś 
codziennie mógł czuć się pewnie za kierownicą. Cztery kamery obserwują 

otoczenie pojazdu i umożliwiają wyświetlenie jego widoku z góry.

RZETELNOŚĆ
Testujemy nasze samochody do granic możliwości, aby zagwarantować ich 

codzienną wydajność i niezawodność. W testach przedprodukcyjnych, 
przebywamy miliony kilometrów, otwieramy i zamykamy klapę maski tysiąc 

razy dziennie, a nawet używamy prawdziwego pyłu wulkanicznego z Japonii, 
aby przetestować odporność szyb. 

POPARTE DOŚWIADCZENIEM.
W firmie Nissan klient jest na pierwszym miejscu. Wszystkie 

działania i decyzje, jakie podejmujemy, cechują się największą 
dbałością, precyzją i jakością, ponieważ podejmujemy je dla Ciebie. 

Od pomysłu po produkcję samochodu, od testów po przejrzystość, 
od obsługi klienta po zaangażowanie. Wysoką jakość widać w każdym, 

nawet najmniejszym szczególe.

NISSAN 
KONCENTRUJEMY 
SIĘ NA JAKOŚCI
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GDZIEKOLWIEK, KIEDYKOLWIEK, COKOLWIEK, PO PROSTU ZADZWOŃ 801 64 77 26, A ZJAWIMY SIĘ NA MIEJSCU.

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ W NAJLEPSZEJ CENIE
 Doskonałą ochronę samochodów naszej marki zapewnia 

świetnie wyszkolony personel oraz wykorzystywanie 
wyłącznie oryginalnych części. Aby zagwarantować Ci 

najlepszy stosunek jakości do ceny, nasz dealer Nissana 
dostosuje cenę do obowiązujących w promieniu 

10 km od siedziby tego dealera. 

USŁUGA NISSAN ASSISTANCE
 Obiecujemy zapewniać Ci mobilność 24 godziny 
na dobę. Jeśli wydarzy się coś nieoczekiwanego, 
usługa Nissan Assistance jest dostępna 24 godziny 
na dobę, bez względu na wiek Twojego Nissana. 
Gwarantujemy bezpłatną pomoc drogową przez 
okres gwarancji a także po każdym okresowym 
przeglądzie wykonanym w autoryzowanym 
warsztacie Nissana aż do zalecanej daty kolejnego.

BEZPŁATNY SAMOCHÓD ZASTĘPCZY
 Kiedy tylko Twój samochód będzie serwisowany, 

autoryzowany dealer marki Nissan zaoferuje Ci rozwiązanie 
zmierzające do zaspokojenia Twoich osobistych potrzeb. 

Umów się na wizytę, a dealer bezpłatnie udostępni ci 
samochód zastępczy do czasu zakończenia naprawy. W 

wybranych punktach serwisowych dysponujemy 
nawet samochodami z napędem elektrycznym. Jeśli nie 

jesteś zainteresowany opcją samochodu zastępczego, 
nasz dealer Nissana może zaoferować Ci 

inne rozwiązanie kwestii mobilności.

BEZPŁATNA KONTROLA POJAZDU
 Zapewniamy, iż nasz dealer Nissana dokona 
bezpłatnej kontroli samochodu, zanim podejmie 
się jakichkolwiek prac. Najpierw zostaniesz 
poinformowany, czego potrzebuje Twój samochód 
i jakie koszty możesz ponieść. Nie obawiaj się 
żadnych niespodzianek! Zapłacisz wyłącznie 
zaakceptowaną wcześniej kwotę. Za czynności 
wykonane bez Twojej zgody nie zostaniesz 
obciążony fakturą.

 JAKĄ SKŁADAMY TOBIE OBIETNICĘ? KIEROWCÓW SAMOCHODÓW NISSAN MOŻEMY ZAPEWNIĆ, 
ŻE NIE TYLKO PROWADZENIE AUTA, ALE TAKŻE JEGO SERWISOWANIE MOŻE NIEŚĆ ZE SOBĄ 

POZYTYWNE EMOCJE: JEST PROSTE, WYGODNE I W KORZYSTNEJ CENIE. WIERZĄC W PRZEJRZYSTOŚĆ I 
WZAJEMNE ZAUFANIE, ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ ZAPEWNIĆ NASZĄ PEŁNĄ DOSTĘPNOŚĆ I OTOCZYĆ 

WSZYSTKICH KLIENTÓW NAJWIĘKSZĄ TROSKĄ. 

NASZA OBIETNICA. TWOJE DOŚWIADCZENIE
Rozszerzona gwarancja Nissana umożliwi wydłużenie standardowego okresu 
gwarancyjnego, który wynosi 3 lata/ 100 000 km. Możesz wybrać gwarancję pod 
kątem sposobu użytkowania pojazdu i cieszyć się uzyskanymi korzyściam. 

ROZSZERZONA GWARANCJA NISSANA

Umowa serwisowa Nissana to najlepszy sposób, aby zapewnić swojemu nowemu 
Nissanowi Qashqai obsługę serwisową na odpowiednim poziomie! Odpowiednio 
zajmiemy się Twoim Nissanem, a pondato zapewnimy Ci niezmienione ceny usług 
serwisowych przez cały okres obowiązywania umowy. Będziemy wymieniać części 
i płyny w Twoim pojeździe zgodnie z programem obsługi serwisowej Nissana oraz 
przeprowadzimy kontrole, które zapewnią Ci spokój i bezpieczeństwo podczas 
podróży. Zapewniając pełną kontrolę finansów i program obsługi serwisowej.

 PAKIETY PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH

W NISSANIE TO TY WYDOBYWASZ Z 
NAS TO, CO NAJLEPSZE

Pobudzasz naszą wyobraźnię. Prowokujesz 
pomysłowość. Jesteś inspiracją do zmiany 
zasad i wprowadzania innowacji. W Nissanie 
innowacja to nie tylko dodatki i rozszerzenia- 
to przekraczanie granic w celu stworzenia 
nowego statusu quo. To tworzenie 
nieoczekiwanych rozwiązań, spełniających 
Twoje najdziksze i najbardziej pragmatyczne 
pragnien ia .  W N issanie  t wor z y my 
samochody, akcesoria i usługi , które 
przełamują schemat, czyniąc praktyczne 
ekscytującym, a ekscytujące praktycznym, 
tak aby oferować Ci jeszcze większą 
przyjemność z jazdy każdego dnia. 

NISSAN QASHQAI OFERUJE:
GWARANCJA NA 3 LATA LUB 
100 000 KM
PRZEGLĄD CO ROKU LUB CO 
30 000 KM W PRZYPADKU 
SILNIKÓW DIESLA
PRZEGLĄD CO ROKU LUB CO 
20 000 KM W PRZYPADKU 
SILNIKÓW BENZYNOWYCH 
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Nissan QASHQAI na:

Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszej publikacji były aktualne w chwili oddania jej do druku (MAJ 2017 r.). 
Zaprezentowane w niej pojazdy są modelami prototypowymi, wystawianymi na targach motoryzacyjnych. Zgodnie z polityką 
nieustannego doskonalenia produktów Nissan Europe zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji i wyglądu pojazdów opi-
sanych lub przedstawionych w niniejszej publikacji w dowolnym czasie. Dealerzy Nissana będą informowani o zmianach tak 
szybko, jak to będzie możliwe. Prosimy o kontakt z najbliższym dealerem Nissana w celu uzyskania aktualnych informacji. Ze 
względu na ograniczenia technik drukarskich kolory przedstawione w  broszurze mogą się różnić od rzeczywistych kolorów 
nadwozia i wykończenia wnętrza. W ramach Programu Nissan Green wszystkie pojazdy Nissan są produkowane z materiałów 
spełniających wymogi w zakresie recyklingu i odzysku. Poddajemy recyklingowi metal, piasek, plastik, olej itp. Nissan wdraża sy-
stem działań recyklingowych mających na celu efektywne wykorzystanie surowców naturalnych zgodnie z zasadą 3xR (redukcja, 
regeneracja i recykling), łatwość recyklingu i ponownego użytku (pojazdów, części, akcesoriów i materiałów), demontażu po 
złomowaniu, oznaczanie części plastikowych, redukcję ilości substancji szkodliwych. Stosujemy palety zwrotne, szukamy sposo-
bów wyeliminowania płynów chłodzących oraz inwestujemy w sprzęt pozwalający znacząco zmniejszyć ilość generowanych 
odpadów. Więcej informacji na: www.nissan.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie niniejszej broszury, w części lub całości, 
bez pisemnej zgody Nissan Europe jest zabronione.

Niniejsza broszura została wyprodukowana na papierze bezchlorowym — MY17 QASHQAI brochure 05/2017 — Wydrukowano w UE.
Opracowanie: DESIGNORY (Francja); druk: eg+ worldwide (Francja) — tel.: +33 1 49 09 25 35

Intelligentna mobilność przejawia się we wszytskim co robimy. Wykorzystujemy 
najnowsze technologie, aby przeobrażać samochody ze zwykłych urzędzeń 
w prawdziwych partnerów każdej podróży. Razem z nami każdy wyjazd będzie 
bezpieczniejszy, w połączeniu z otoczeniem oraz bardziej ekscytujący. Czy to 
samochody współpracujące z kierowcą, czy autostrady ładujące samochody 
elektryczne w trakcie jazdy - to wszytsko wydarzy się w niedalekiej przyszłości. 
Poznaj tą przyszłośc już teraz w naszych samochodach! 

zapraszamy na naszą stronę: www.nissan.pl/QASHQAI

Pieczęć dealera:
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