
NISSAN

QASHQAI

Zunanjost    |    Notranjost    |   Tehnologija & Zmogljivosti    |    Prostornost    |    Nissan Intelligent Mobility    |    Dodatna oprema Natisni   |   Zapri



INTELIGENCA je čudovita, kar dokazuje tudi pametna in napredna 
prenova ultimativnega urbanega crossoverja. Novi Nissan 
QASHQAI združuje osupljiv videz in učinkovito aerodinamiko za 
najboljši užitek v razsvetljeni mestni vožnji. 
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USKLAJENOST MIŠLJENJA
VSTOPITE V NOVO DOBO
Inteligentna mobilnost Nissan na novo opredeljuje način, kako poganjamo, 
vozimo in vključujemo vozila v svoje življenje. Novi QASHQAI je namreč prežet 
z inteligentnimi tehnologijami, s pomočjo katerih boste za volanom bolj 
mirni in samozavestni. Od inteligentnega sistema za pomoč pri parkiranju do 
inteligentnega sistema za zaviranje v sili s prepoznavo pešcev,... Novi Nissan 
QASHQAI pazi tako na vas kot na ljudi okoli vas.
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Osupljivi 
novi LED 
žarometi

Nova oblika 
aluminijastih 
platišč

Nove značilne 
zadnje luči s 3D 
učinkom

Najmodernejši 
Nissanov zaščitni znak 
z rešetko v obliki črke V

Nova antena 
shark z 
navigacijo

IZBOLJŠAVE TUDI NAJMANJŠIH PODROBNOSTI
Premium zaključni 
dodatki pri 
modelih Tekna+

ZAPELJIVEJŠI VIDEZ 
PAMETNEJŠI DIZAJN
Še nikoli ni bil videti bolje in občutek še nikoli ni bil boljši. Ob celi vrsti stilskih 
posodobitev, vključno z zapeljivim novim dizajnom žarometov, novo obliko 
aluminijastih platišč ter robustno sprednjo rešetko in pokrovom motornega 
prostora, je novi QASHQAI bolj napreden in dinamičen kot kdajkoli.
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USKLAJEN DO 
POPOLNOSTI
Prevzemite nadzor s samozavestjo za športnim, 
a še vedno prefinjenim novim volanom, 
medtem, ko bo skozi panoramsko streho vaš 
QASHQAI obsijala nova svetloba.

Športen in 
prefinjen volan 
v obliki črke D

Panoramska 
steklena 
streha

Premium sedeži 
z napa usnjem 
in 3D vzorcem

4-smerna kakovostna 
ledvena opora za še 
več udobja

PRESTIŽNA KAKOVOST IN UDOBJE
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ID KLICATELJA VARNOSTNI ŠČIT AVDIO IZBIRA BARVE

NAVIGACIJA NAČIN KRMILJENJA SISTEM ZA NADZOR 
TLAKA V 

PNEVMATIKAH

PRIKAZ PARKIRNIH 
SENZORJEV

NISSANOV NAPREDNI ZASLON ZA POMOČI PRI VOŽNJI
VEČ AKCIJE, MANJ MOTENJ

Novi napredni Drive-Assist zaslon vam vse pomembne informacije ponudi 
neposredno pred oči – prikaz pa preprosto upravljate z gumbi na volanu.
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Uživajte v zvoku sistema Bose Premium Sound 
System: obsežna zvočna izkušnja tako spredaj 
kot zadaj. S svojimi osmimi naprednimi in 
posebej zasnovanimi zvočniki napolni novi 
QASHQAI z globokimi in natančnimi toni.

Kamor koli vas bo že peljala pot, novi prilagojeni 
zvočni sistem Bose bo vedno poskrbel za pravo 
glasbeno spremljavo.

POVEŽITE VAŠE SVETOVE
S sistemom NissanConnect bo novi QASHQAI najboljši prijatelj vašega 
pametnega telefona. S pomočjo novega, bolj intuitivnega grafičnega 
vmesnika lahko neposredno dostopate do svoje glasbe, Facebook 
novic, tvitov ali nasvetov TripAdvisorja. Osnovni paket aplikacij je prva 
tri leta brezplačen, navigacijski sistem Nissan pa prav tako omogoča 
tudi prostoročno telefoniranje Bluetooth, predvajanje avdio datotek, 
digitalni radio (DAB+) in priključek iPod/USB*.

 *Predstavljene funkcije in storitve so na voljo samo v določenih držvah v Evropi in za določene modele nissan
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REZERVIRAJTE SI 
TE SEDEŽE

To so najboljši sedeži, saj vas s svojo novo 
premium obliko ter zaključki iz napa usnja in 

mehkimi 3D vzorci popeljejo v trajno in 
luksuzno udobje Novega Nissan QASHQAI-ja. 
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PROSTORNOST PRTLJAŽNIKA
Vedno je dovolj prostora za še več. Zložite zadnji sedež ali pa naredite 
ravno dno za velike predmete. Uporabite številna manjša odlagalna 
mesta, da se izognete neredu.

Nissanov sistem za 
prtljago z nastavljivimi 
policami in pregradami 
nudi možnost različnih 
nastavitev. Zelo priročni 
so globok sovoznikov 
predal, držalo za telefon 
z USB/12V vtičnico in 
dvojno držalo za pijačo.

430L PRTLJAŽNIK

860L Z ZLOŽENIMI SEDEŽI
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VIDITE VEČ OKOLI SEBE
POPOLNOMA NOVA PERSPEKTIVA
Parkiranje in manevriranje sta sila preprosta, če imate še dodaten par oči. Nissan Around 
View Monitor s pomočjo štirih kamer ustvari virtualen pogled na vaše vozilo QASHQAI s 
ptičje perspektive, z nastavljivim dvojnim prikazom približanih pogledov naprej, nazaj ali 
vstran pa omogoča še boljši pregled. Z večjo gotovostjo boste lahko parkirali svoje vozilo 
na želeno mesto in vsak premik bo bolj preprost ter natančen.

NARAVNOST PRED NOSOM
Med vožnjo naprej se prikažeta pogled 

od spredaj in od zgoraj. Tako boste 
vedno vedeli, kako daleč lahko še greste.

SPRETEN PRI VZVRATNI VOŽNJI
Med vzvratno vožnjo vam pogled nazaj 

prikaže, kaj je neposredno za vozilom, pogled 
od zgoraj pa vam omogoča, da vidite tudi 

manjše predmete, ki se nahajajo pod oknom.

PRIZANESITE SVOJIM 
PNEVMATIKAM
Med vožnjo naprej ali nazaj 
lahko pogled od zgoraj 
zamenjate s pogledom od 
strani. Tako lahko dobro 
vidite, kako blizu pločnika ste.

POPOLNA SLIKA
Kamera pod zunanjim 

vzvratnim ogledalom na 
voznikovi strani dopolni 
virtualni 360° pogled od 

zgoraj, tako pri vožnji 
naprej kot pri vožnji nazaj.
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POMOČ, KO JO POTREBUJETE
LE MIRNO, NISTE SAMI
Nissan Inteligentna mobilnost prinaša novo raven voznih doživetij. S pomočjo 
inteligentnih tehnologij vas bo zbližala z vašim QASHQAI-jem in počutili se boste 
bolj samozavestno, saj boste imeli vse pod nadzorom. Vožnja bo postala bolj 
razveseljiva izkušnja, cesta pa bo postala boljši del vsakdana.

INTELIGENTNI SISTEM ZA POMOČ PRI PARKIRANJU Z OPOZORILOM PREČNEGA PROMETA ZADAJ 
Naj vaš novi QASHQAI prevzame krmiljenje na ozkih parkirnih mestih, pri vzvratni vožnji pa vas bo 
sistem opozoril na prečno prihajajoča vozila.

BOČNO 
PARKIRANJE

VZVRATNO 
PARKIRANJE

OPOZORILO PREČNEGA 
PROMETA ZADAJ

ZAZNAVANJE PREMIKAJOČIH 
SE PREDMETOV
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POMOČ, KO JO POTREBUJETE
POMAGA, KO JE TO 
POTREBNO
Nissanove Inteligentne tehnologije so vedno v 
pripravljenosti, da vam priskočijo na pomoč.

 *Funkcija prepoznavanja pešcev bo na voljo kmalu po lansiranju. Za dodatne informacije se obrnite na svojega najbližjega pooblaščenega prodajalca.

OPOZORILO OB 
NENAMERNI MENJAVI 
VOZNEGA PASU 
Zbudite se! Ta sistem vas 
bo opozoril, če so bo vozilo 
začelo premikati izven 
voznega pasu, brez da bi 
vklopili smernik.

SILI S PREPOZNAVO PEŠCEV*
Novi QASHQAI pazi na vas in 
na ljudi okoli vas. Če se na 
vaši poti nahajajo predmeti ali 
pešci, vas bo sistem na to 
opozoril. Po potrebi vam bo 
tudi pomagal zmanjšati hitrost.

INTELIGENTNI SAMODEJNI ŽAROMETI 
Z NOVIM PRILAGODLJIVIM SISTEMOM 
SPREDNJE OSVETLITVE
Zapeljivi žarometi novega QASHQAI-ja se 
samodejno vklopijo, ko se stemni ali ko 
zapeljete v tunel, ter se samodejno izklopijo, 
ko zaustavite vozilo. Sistem AFS nadzira 
usmeritev svetlobe za še boljšo vidljivost 
ponoči. V zavojih spremeni vzorec 
osvetlitve, na križišču pa osvetli izbrano 
smer, ko vklopite leve ali desne smernike.
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VIDITE VEČ OKOLI SEBE
ZAZNA PREMIKANJE IN VAS OPOZORI
Nissanove tehnologije inteligentne vožnje uporabljajo napredno radarsko tehnologijo za stalno nadziranje 
dogajanja okoli vas. S spremljanjem prometa vam pomagajo reagirati v nepričakovanih situacijah.

PREPOZNAVANJE PROMETNIH 
ZNAKOV
Sistem vas obvešča o zadnji omejitvi 
hitrosti s pomočjo prepoznavanja 
prometnih znakov na poti.

OPOZORILO PRED VOZILI V 
MRTVEM KOTU
Sistem vas opozori, če se v mrtvem 
kotu diagonalno za vami nahaja 
kakšno vozilo.
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INTELIGENTNO ZAVIRANJE Z MOTORJEM
Ta tehnologija doda zaviranje z motorjem 
in zmanjša obremenitev pri zavijanju ali 
zaviranju. Z zmanjšanjem pogostosti in sile 
zaviranja, ki je običajno potrebna, postane 
vaša vožnja bolj preprosta in udobna.

VOZITE BOLJ PROFESIONALNO
PRIDOBITE SAMOZAVEST, 
OBVLADUJTE CESTO
Tako agilen in odziven, tekoče vodljiv in gibčen, a vseeno 
varen: novi QASHQAI s pomočjo Nissanovih tehnologij nadzora 
podvozja nudi poživljajočo vozno izkušnjo.

INTELIGENTNI SISTEM 4X4
Po cesti ali izven nje, tehnologija pogona 
4x4 pri novem QASHQAI-ju zmanjša 
potrebno moč delovanja koles. S pomočjo 
računalnika in senzorjev sistem meri 
podrsavanje koles in takoj razporedi do 
50 % navora na zadnja kolesa.

INTELIGENTNI NADZOR UDOBJA 
Uživajte v mehkobi gibanja. Sistem sproži 
rahlo zaviranje za preprečitev motenj 
med vožnjo po grbinah in zagotavlja 
tekočo vžnjo.
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VOZITE BOLJ PROFESIONALNO
IZBOLJŠAJTE SVOJO UČINKOVITOST
Izberite učinkovitost turbo bencinskega motorja ali veliko zmogljivost večjega dizelskega 
pogona z optimizirano velikostjo za manjšo porabo goriva in manj emisij CO2.

DIZELSKI IN BENCINSKI MOTORJI
Odločite se za bencinski motor DIG-T 115 ali za dizelski motor 1,6 dCi z menjalnikom Xtronic za 
tekoče pospeševanje in optimalno porabo goriva ali pa za bencinski motor 1,6 DIG-T z odličnim 
6-stopenjskim menjalnikom za najboljšo učinkovitost in varčno porabo.

DIZEL 
(L/KM) (pogojno)

M0Č 
MOTORJA

(KM)

POGON MENJALNIK PORABA GORIVA 
(L/100KM)

MESTNA IZVEN MESTNA KOMBINIRANA

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

1.5 dCi 110 2WD MT 4.2 4.2 3.6 3.6 3.8 3.8

1.6 dCi 130 2WD MT 5.1 5.1 4.1 4.1 4.4 4.4

1.6 dCi 130 2WD CVT 5.3 5.3 4.4 4.4 4.7 4.7

1.6 dCi 130 4WD MT 5.7 5.7 4.5 4.5 4.9 4.9

BENCIN 
(L/KM) (pogojno)

M0Č 
MOTORJA

(KM)

POGON MENJALNIK PORABA GORIVA 
(L/100KM)

MESTNA IZVEN MESTNA KOMBINIRANA

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

1.2 DIG-T 115 2WD MT 6.6 6.6 5.1 5.1 5.6 5.6

1.2 DIG-T 115 2WD CVT 6.5 6.5 5.2 5.2 5.6 5.6

1.6 DIG-T 163 2WD MT 7.4 7.4 4.8 4.8 5.8 5.8
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PAKET ELEGANCE IZPOPOLNITE SVOJO VOŽNJO
Opremite svoj QASHQAI z eleganco in prefinjenostjo. Začnite s kompletom stilskih 
zaključkov spredaj in zadaj, nato pa dodajte še nekaj črnih poudarkov. Dodajte svoj 
lasten podpis, tako, da izberete dvobarvna aluminijasta lita platišča, osvetlitev 
pragov ali osvetlitev tal poleg vozila. Veličastno.

19-palčna WIND 
kromirana platišča 
v obliki diamantov, 
temno sive barve

19-palčna IBISCUS platišča, 
glossy črna

Zadnji črni poudarek
Na voljo tudi v perla beli

PAKET ELEGANCE
Kromirana obroba 
zadnjega odbijača
Na voljo tudi v glossy črni

PAKET ELEGANCE
Kromirana obroba 
 sprednjega odbijača
Na voljo tudi v glossy črni

PAKET CROSSOVER
Srebrna obroba 
sprednjega odbijača
Na voljo tudi v glossy črni

PAKET CROSSOVER
Srebrna stilska
plošča zadaj
Na voljo tudi v glossy črni

Otroški sedež Osvetljeni pragovi 19-palčna dvobarvna platišča,
črna in bela

Otroška mizica Osvetlitev tal poleg vozila Črni gumijasti tepihi, tepihi iz velurja, luksuzni 
tepihi iz blaga

PAKET CROSSOVER UVELJAVITE SVOJ SLOG
Vsak slog mora imeti vsebino. Zadajte svojemu QASHQAI-ju piko na i s 

kompletom sprednjih in zadnjih stilskih obrob v kombinaciji z 19-palčnimi 
aluminijastimi platišči in ga opremite s priročnimi dodatki, kot sta brezžični 

polnilec za prenosni telefon ali robustna otroška mizica. 

 

Zunanjost    |    Notranjost    |   Tehnologija & Zmogljivosti    |    Prostornost    |    Nissan Intelligent Mobility    |    Dodatna oprema Natisni   |   Zapri

Stran 1    |     Stran 2 



D

B
A

C

PREMIUM ČRNO NAPPA USNJE, 
MONOFORMNI SEDEŽI

PLUM PREMIUM NAPPA USNJE, 
MONOFORMNI SEDEŽI

TEKNA + OPCIJA

DELOMA V ČRNEM USNJU DELOMA V 
TKANINI, MONOFORMNI SEDEŽI

PREMIUM ČRNO NAPPA USNJE, 
MONOFORMNI SEDEŽI

PLUM PREMIUM NAPPA USNJE, 
MONOFORMNI SEDEŽI

TEKNA OPCIJA 1 OPCIJA 2

ČRNA TKANINA, MONOFORMNI SEDEŽI DELOMA V ČRNEM USNJU DELOMA V 
TKANINI, MONOFORMNI SEDEŽI

N-CONNECTA OPCIJA

ČRNA TKANINA ČRNA TKANINA

VISIA ACENTA

NOTRANJOST

DIMENZIJEPLATIŠČA

16-palčna 
JEKLENA 17-palčna LITA

17-palčna LITA 19-palčna LITA

BARVE

VIVID MODRA – M – RCA CHESTNUT BRONASTA – M – CAN PERLA BELA – M – QAB BELA – S – 326

SATIN SREBRNA – M – KY0 SIVA – M – KAD NIGHT SHADE – M – GAB BISERNO ČRNA – M – Z11

INK MODRA – M – RBN MAGNETIC RDEČA – M – NAJ FLAME RDEČA – S – Z10

A: medosna razdalja: 2646 mm
B: celotna dolžina: 4394 mm
C: celotna širina: 1806 mm
D: celotna višina: 1590 mm
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360° POSTOPEK
Vse od začetka gradimo na kakovosti in vsako vozilo je zasnovano 

tako, da nudi čim več udobja in je čim bolj vzdržljivo, in sicer s 
pomočjo inovativnega dizajna, inteligentnih tehnologij ter 

premišljenih detajlov, katerih navdih ste vi.

VARNOST
Z inteligentnimi sistemi vožnje želimo ves čas paziti na vas in vam 

pomagamo, da se izognete nezgodam, ob čemer boste bolj 
samozavestno uživali v vsakdanji vožnji. Prikaz območja okoli vozila 

s 4 kamerami vam dodatno nudi tudi virtualen pogled na vaše vozilo 
in okolico s ptičje perspektive.

IZJEMNA ZANESLJIVOST
Pri svojih vozilih neprestano testiramo njihove meje, da lahko zagotovimo 

njihovo vsakodnevno zmogljivost in zanesljivost. Pred začetkom proizvodnje 
prevozimo na milijone kilometrov, tisočkrat na dan odpremo in zapremo vrata 

in pokrove motornih prostorov, za preizkušanje vzdržljivosti stekel pa 
uporabljamo pravi vulkanski pepel z Japonske.

DO ODLIČNOSTI Z IZKUŠNJAMI
Pri Nissanu imamo ob vsem, kar počnemo, vedno v mislih svoje 

stranke. Vsaka odločitev in vsako dejanje je storjeno premišljeno, 
natančno in kakovostno, saj je konec koncev namenjeno vam. 

Vse od koncepta do proizvodnje, od testiranja do transparentnosti, 
od storitev za stranke do predanosti. Kakovost se kaže v vseh 

najmanjših podrobnostih.

PRI NISSANU 

GLEDAMO NA 
KAKOVOST
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S podaljšanim jamstvom Nissan lahko svojo garancijo 3 let / 100.000 km podaljšate 
na daljše obdobje ali število prevoženih kilometrov. Izberite pogodbo, ki vam najbolj 
ustreza. Pri popravilih se uporabljajo le originalni deli Nissan, popravila pa izvajajo le 
izkušeni strokovnjaki za vozila Nissan. Da boste mirni, pa je vključena tudi 24/7 
vseevropska asistenca (glede na pogoje).

PODALJŠANO JAMSTVO NISSAN

Nissanova pogodba o vzdrževanju je najboljši način, da svojemu vozilu Nissan QASHQAI 
zagotovite takšno vzdrževanje, kot si ga zasluži! Za fiksno ceno skozi leta dobro 
poskrbimo za vaše vozilo Nissan. Ko boste svoje vozilo pripeljali k pooblaščenemu 
serviserju, vam bomo dele in tekočine zamenjali v skladu z načrtom vzdrževanja 
Nissan ter opravili vse potrebne kontrole, da boste na svojih poteh brez skrbi. Popoln 
nadzor nad stroški in načrtovanjem vzdrževanja. Nissan vas bo obveščal o načrtovanih 
servisih ter predlagal najustreznejše storitve in čas izvedbe.

NISSANOVA POGODBA O VZDRŽEVANJU

ZARADI VAS SE NISSAN POKAŽE V 
NAJBOLJŠI LUČI

Vi spodbujate našo domišljijo. Vi podpirate 
našo iznajdljivost. Vi nas navdihnete, da 
spremenimo pravila in ustvarjamo novosti. 
Novosti pri Nissanu niso le dodatki in 
razširitve, gre za to, da prestopimo mejo in 
ponovno odkrijemo status quo. Gre za 
razvoj nepričakovanih rešitev za izpolnitev 
vaših najglobljih in najbolj uporabnih želja. 
Pri Nissanu oblikujemo vozila, dodatno 
opremo in ponujamo storitve, ki presegajo 
običajno. - praktične stvari naredimo 
vznemirljive, vznemirljive pa praktične in 
tako vam vsak dan ponujamo bol j 
izpopolnjeno vozno izkušnjo.

NISSAN QASHQAI VAM NUDI:
3-LETNO GARANCIJO ALI 100,000 KM
LETNO GARANCIJO ALI 30.000 KM ZA 
DIZELSKE MOTORJE
LETNO GARANCIJO ALI 20.000 KM ZA 
BENCINSKE MOTORJE
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Sledite Nissanu QASHQAI:

Prizadevamo si, da je vsebina publikacije v času tiskanja točna (maj 2017). V katalogu so prikazana prototipna vozila, ki jih prikazujemo 
na avtomobilskih sejmih. Nissan Europe si v okviru politike nenehnega izpopolnjevanja proizvodov pridržuje pravico, da kadar koli 
spremeni specifikacije in vozila, predstavljena v tem katalogu. O teh spremembah bomo v najkrajšem možnem času obvestili 
pooblaščene koncesionarje Nissan. Za aktualne informacije vas prosimo, da stopite v stik z najbližjim pooblaščenim koncesionarjem 
Nissan. Zaradi tehničnih omejitev pri tiskanju lahko barve v tem dokumentu rahlo odstopajo od resničnih barv karoserije ali 
materialov notranjih oblog. Vse pravice so pridržane. Reproduciranje tega kataloga v celoti ali delno ni dovoljeno brez pisnega 
dovoljenja podjetja Nissan Europe.

Ta brošura je tiskana na papirju brez klora – MY17 QASHQAI brochure 05/2017 – natisnjeno v EU.
Zasnova: DESIGNORY, France, in izvedba: eg+ worldwide, France – Tel.: +33 1 49 09 25 35

Inteligentna mobilnost vodi vse, kar počnemo. Pri Nissanu uporabljamo 
tehnologije, s katerimi avtomobili niso več le prevozna sredstva. Vožnja 
postane bolj zanesljiva, povezana in vznemirljiva. Naj bo to dejstvo, da lahko 
vaš avto sam opravi del vožnje, ali avtoceste, ki polnijo vaše električno vozilo, 
medtem ko se vozite po njej … Vse to je bližnja prihodnost.
Prihodnost, ki se že sedaj kaže v Nissanu, ki ga vozite danes.

Obiščite našo spletno stran: https://www.nissan.si/vehicles/new-vehicles/qashqai.html
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