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ČISTO NOV 
QASHQAI
NOVA GENERACIJA NISSAN QASHQAI-A. 
ULTIMATIVNA MESTNA IZKUŠNJA
SPROŽIL JE REVOLUCIJO in sedaj se vrača z izzivalnim novim dizajnom, 
napredno intuitivno tehnologijo, izpopolnjenimi povezanimi storitvami in funkcijami 
za popoln nadzor nad vožnjo. Prepustite se vznemirljivim trenutkom z najboljšim 
mestnim crossoverjem - novi QASHQAI.
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PONOVNO 
ROJSTVO
ČISTA NAMENSKOST
DRZEN, ŠPORTEN IN GOSPODOVALEN DO ZADNJE PODROBNOSTI. To 
je novi mestni triatlonec, najbolj inovativen QASHQAI, kar jih je kdaj bilo. Še ostrejši, 
še bolj napadalen, s ponosno provokativnim izgledom, se izvorni mestni crossover 
vrača nazaj.
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NAREDITE 
TRAJEN VTIS

RAZKOŠNO OBJEMAJOČ POTNIŠKI 
PROSTOR 

NOTRANJOST V GRAFITNO SIVEM USNJU zagotavlja udobno 
potovanje na sedežih, z oporo hrbtenici, posebnim oblazinjenjem 

pod koleni in prijetno notranjo razsvetljavo. Okolje je tako privlačno, 
da ga ne boste hoteli nikoli zapustiti.* Glede na nivo opreme
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AVDIO SISTEM. Na voljo so vam podrobni 
podatki o vaših najljubših izvajalcih in glasbi, 
ki jo poslušate med vožnjo.

IDENTITETA KLICATELJA. Preverite klice, 
ne da bi vam bilo potrebno odmakniti pogled 
s ceste.

SAFETY SHIELD. Vizualni in zvočni signali 
so namenjeni ohranjanju vaše varnosti.

IZBIRA BARVE. Prilagodite zaslon po 
svojem okusu ali pa ga uskladite z 
osvetlitvijo notranjosti.

NAVIGACIJA "TURN BY TURN". Zahvaljujoč 
hitremu dostopu do glavnih navigacijskih 
informacij, ne boste nikoli več zgrešili zavoja.

OBČUTEK ZA VOLANOM. Izberite športno 
ali normalno funkcijo za spremembo načina 
upravljanja.

SISTEM NADZORA TLAKA V 
PNEVMATIKAH. Nič več ugibanja: na 
informacijskem zaslonu je prikazan tlak vseh 
pnevmatik; v primeru prenizkega tlaka se prižge 
opozorilna lučka tlaka ustrezne pnevmatike.

SENZORJI ZA PARKIRANJE. Opazujte 
kako lahkotno parkira QASHQAI.

V DOMINANTNEM POLOŽAJU ZA KRMILOM imate vse pod kontrolo, 
tudi 5-palčni barvni TFT zaslon, ki vam sproti podaja vse želene informacije. 

Je intuitiven in dostopen: prilagodite si ga po svoje.

NISSANOV NAPREDNI ZASLON DRIVE-ASSIST

INOVACIJA NA DOSEGU ROK
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6 STANDARDNIH 
ZRAČNIH BLAZIN
QASHQAI vsebuje popolno 
opremo za aktivno in 
pasivno varnost, ki med 
drugim vključuje tudi 
varnostno tehnologijo 
Nissan Safety Shield®.

SISTEM ZA ZAZNAVANJE ZASPANOSTI, 
UTRUJENOSTI IN NEZBRANOSTI MED VOŽNJO
Ni nevarnosti, da bi zaspali ali se izgubili v svojih 
mislih: sistem namreč ocenjuje raven vaše 
koncentracije in stanje utrujenosti glede na vaše 
odzive ter vas z zvočnim in svetlobnim signalom 
opozori, če potrebujete premor.

POMOČ ZA VKLOP IN IZKLOP DOLGIH LUČI
Pri vožnji po regionalni cesti, na primer, sistem 
poveča vašo vidljivost, tako da vključi dolge luči. 
Če zazna nasproti vozeče vozilo ali promet v 
daljavi, dolge luči začasno izključi. QASHQAI je 
opremljen z LED žarometi, ki zagotavljajo širše 
vidno polje in bolj razsvetljeno vozno izkušnjo.

SISTEM ZA PREPREČEVANJE TRKA Z 
VOZILOM PRED VAMI
Če obstaja nevarnost trka z vozilom, ki vozi pred 
vami, vas sistem opozori z zvočnim in svetlobnim 
signalom. Brez skrbi če za trenutek izgubite 
pozornost: QASHQAI vidi tudi tisto česar vi ne.

OPOZORILO PRED NENAMERNO 
SPREMEMBO VOZNEGA PASU
Bodite pozorni, saj vas bo sistem opozoril, 
če boste zapeljali s svojega voznega pasu. 
Če spremembe smeri ne boste nakazali 
s smerokazom, vas bo sistem opozoril, 
da se znova osredotočite na cesto.

PREPOZNAVANJE PROMETNIH ZNAKOV
Sistem vas sproti seznanja z vsemi hitrostnimi 
omejitvami, z zaznavanjem prometnih znakov 
ob cesti.

OPOZORILO PRED VOZILI V MRTVEM KOTU
QASHQAI vidi česar vi ne vidite. Če je v mrtvem 
kotu na katerikoli strani vozila prisotno vozilo, 
se vključi osvetlitev v zunanjem ogledalu. Če 
nakažete spremembo voznega pasu in se vam 
tedaj nevarno približa neko drugo vozilo, utripa 
znak v ogledalu, zaslišite pa tudi zvočni 
opozorilni signal.

SISTEM ZA ZAZNAVO PREMIKAJOČIH SE 
OBJEKTOV
Spoznajte svojega digitalnega sovoznika. Ta 
funkcija, ki pokriva kot 360 stopinj, vas obvesti, 
če se karkoli približuje vašemu vozilu. Ne zaznava 
le predmetov, ampak tudi živali in otroke.

VAROVANJE

NISSAN SAFETY SHIELD OSREDOTOČENOST 

OBDAJTE SE S 
SAMOZAVESTJO.

Tehnologije Nissanovega sistema 
Safety Shield so celovit pristop k varnosti, 
ki je osrednje vodilo pri projektiranju in 
razvoju vseh vozil, ki jih izdelujemo. V 
nadaljevanju so opisani le nekateri od 
številnih elementov vašega Nissana, ki 
pomagajo varovati vas in vaše najdražje. 
Pri tem se osredotočajo na tri ključna 
področja: pomagajo vam, da ostanete 
pozorni na sisteme v vozilu in njegovo 
okolico, pomagajo se vam odzivati v 
nepredvidenih situacijah ter vas opozarjajo 
na morebitne nevarnosti v prometu.

*Glede na nivo opreme
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NISSANCONNECT

INOVATIVNOST, KI OHRANJA VAŠ 
SVET NA DOSEGU ROKE
PAMETNO IN FUNKCIONALNO. NissanConnect vsebuje množico pametnih funkcij, ki so enostavne za uporabo zahvaljujoč 
visoko resolucijskemu 7-palčnemu zaslonu občutljivemu na dotik z zaščito proti bleščanju. Sistem ponuja učinkovito kombinacijo 
avdio, navigacijskih in komunikacijskih funkcij, kot tudi učinkovito povezovanje s pametnimi telefoni.

POVEZANI KAMORKOLI GRESTE. NissanConnect omogoča popolno integracijo vašega pametnega telefona. Na zaslonu 
vašega Nissana pregledujte vedno večji seznam aplikacij*, prilagojenih, da na varen način izboljšajo vašo vozno izkušnjo. 
Vaš Qashqai bo postal popolnoma integriran del vašega povezanega življenja, tako kot vaš pametni telefon, tablica ali računalnik.

PRETAKANJE GLASBE PREK POVEZAVE BLUETOOTH®. Uživajte ob poslušanju digitalnega ali internetnega radia ter 
glasbe shranjene na vašem mobilnem telefonu.

iPOD/USB VHOD. Priključite svoj iPod ali MP3-predvajalnik, da boste imeli med vožnjo dostop do svoje celotne glasbene zbirke.

*Vožnja zahteva vso vašo pozornost. Storitve sistema NissanConnect uporabljajte le, ko to lahko počnete varno. Nekatere aplikacije bodo lahko uvedene 
z zakasnitvijo. Na storitev NissanConnect se je treba naročiti, vendar pa je prvi 2 leti po nakupu na voljo brezplačno. Storitev in aplikacije so na voljo le 
v nekaterih evropskih državah in le pri nekaterih Nissanovih modelih. Storitev in aplikacije lahko zagotavljajo tretje osebe izven Nissanovega nadzora 
in se lahko spremenijo brez predhodnega opozorila ali odgovornosti Nissana in njegovih zastopnikov (vključno, in brez omejitev, s storitvami, ki jih tretje 
osebe prekličejo ali začasno ukinejo). Za nekatere oddaljene funkcije je potreben združljiv telefon ali naprava, ki ni dobavljena z vozilom. Mobilna omrežja 
zagotavljajo ponudniki mobilnih storitev in niso pod Nissanovim nadzorom. Mobilna omrežja niso na voljo na vseh območjih. V nekaterih primerih je 
potrebno plačati stroške gostovanja in/ali prenosa podatkov. Nissan ni odgovoren za zamenjavo ali nadgradnjo opreme oziroma s tem povezane stroške 
za zagotovitev nadaljnjega delovanja zaradi sprememb storitve. 
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ČISTO ENOSTAVNO
S 4 LOČENIMI KAMERAMI, vam 
Around View Monitor zagotavlja 
panoramski pogled okoli vozila QASHQAI 
in tako omogoča enostavno vzvratno 
vožnjo in parkiranje. Najprej izberite 
pogled s ptičje perspektive, da preverite 
teren od zgoraj, med manevriranjem pa 
se odločite za različne dvostranske 
poglede: Ko sistem enkrat preizkusite, ne 
boste več hoteli voziti vozila brez njega!

BOČNO PARKIRANJE.  Pripeljite, premerite parkirni prostor in če sistem 
za pomoč pri parkiranju reče "OK", postavite QASHQAI v označen okvir in 
vključite samodejno manevriranje za popolno parkiranje.

IZOGIBANJE MOREBITNIM PRASKAM.  
Pri vožnji naprej ali vzvratni vožnji lahko s pritiskom na 
gumb zamenjate pogled kamere tako, da bo avto 
namesto iz ptičje perspektive prikazovan od strani. To 
pride prav za preverjanje oddaljenosti od robnika. 

ODPRAVA MRTVIH KOTOV.  Pri vzvratni vožnji 
uporabite pogled s ptičje perspektive, da si ogledate 
prostor neposredno za vami in preverite morebitno 
prisotnost krajših predmetov, ki jih sicer skozi okno 
morda ne bi opazili.

NISSANOV INTELIGENTEN SISTEM ZA POMOČ PRI PARKIRANJU AROUND VIEW MONITOR

PARKIRANJE V BOKS.  V večnadstropnih parkirnih hišah in na zasedenih 
parkiriščih supermarketov vam zaslon za nadzor okolice Around View Monitor 
pomaga najti primerno parkirno mesto. Sistem lahko za vas celo vzvratno 
parkira vozilo.

*Glede na nivo opreme
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NISSANOVO PODVOZJE

SAMOZAVESTNA UMIRJENOST je občutek, ki 
vam ga med vožnjo prinaša intuitivno upravljanje
podvozja avtomobila QASHQAI. Nissanov sistem 
za upravljanje podvozja namreč zagotavlja odzivno
in vznemirljivo upravljanje.AKTIVNI NADZOR NOTRANJIH 

KOLES pripomore k samozavestnemu 
krmiljenju v zavojih z rahlim zaviranjem 
notranjih koles med zavijanjem, s čimer 
poskrbi za enakomernejše odzivanje 
vozila.

AKTIVNA MOTORNA ZAVORA 
(samo pri modelih z menjalnikom CVT) 
nekoliko zavira motor, da upočasni vozilo 
v ovinkih in s tem zmanjša obremenitev 
prilagajanja hitrosti z zaviranjem in 
omogoči lažje zavijanje.

NADZOR GIBANJA KAROSERIJE 
uporablja nežno zaviranje, da se zmanjša 
neudobno zibanje karoserije in na ta 
način izboljša udobje pri vožnji. 

Funkcije NADZORA PODVOZJA so 
prikazane na naprednem prikazovalniku 
za pomoč pri vožnji, med zavijanjem se 
prikažeta aktivni nadzor notranjih koles 
in aktivna motorna zavora ter aktivni 
nadzor vožnje, ko je vključeno 
upravljanje zavornega momenta. 
S pomočjo tega zaslona so vajeti vedno 
v vaših rokah.

ALL MODE 4x4-i®: na cesti ali izven 
nje, 4x4-i maksimira oprijem koles z 
uporabo elektronskih tipal in upravljalnih 
elementov za merjenje spodrsavanja 
koles in samodejno porazdelitev navora 
in sicer do 50% na zadnja kolesa.

4WD in sistem ABS

Pedal za plin

Sklopka
Tipalo pospeška
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NISSANOVA TEHNOLOGIJA PURE DRIVE

POJDITE DLJE
IZBERITE POGONSKI SKLOP, KI BO DRŽAL VAŠ TEMPO: 
diezelski ali bencinski motor, ročni menjalnik ali menjalnik Xtronic. 
Razpolagali boste z učinkovitimi Nissanovimi tehnologijami za vožnjo 
Pure Drive, pri tem pa ustvarjali najmanj emisij CO2 v kategoriji 
mestnih crossover vozil, po zaslugi naših dizelskih vozil (1.5 dCi 2WD, 
1.6 dCi 2WD z ročnim in XTRONIC menjalnikom), in tudi zaslugi 
funkcije Start/stop ter aktivne aerodinamike.

NOV MENJALNIK XTRONIC 
Novi menjalnik Xtronic prispeva k večjemu užitku 
v vožnji, saj omogoča večje pospeške in boljšo 
odzivnost, hkrati pa zmanjšuje tudi porabo goriva.

DIZEL
MOČ 
(KM)

PRENOS MENJALNIK CO2 (kombinirano) PORABA GORIVA l/100km

V mestu Izven mesta Kombinirano

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

1.5 dCi 110 2WD Ročni 99 g/km 103 g/km 4,2 4,3 3,6 3,9 3,8 4

1.6 dCi 130 2WD Ročni 99 g/km 120 g/km 5,1 5,2 4,1 4,3 4,4 4,6

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

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

BENCIN
MOČ 
(KM)

PRENOS MENJALNIK CO2 (kombinirano) PORABA GORIVA l/100km

V mestu Izven mesta Kombinirano

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

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

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

1.6 DIG-T 163 2WD Ročni  134 g/km 138 g/km 7,4 7,6 4,8 5 5,8 6
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VSTOPITE V SVET 
NESKONČNIH 
MOŽNOSTI

VSESTRANSKA ODLAGALNA MESTA RAVEN POD. Pri zloženih zadnjih sedežih QASHQAI ponuja raven pod prtljažnega prostora, ki olajša natovarjanje in iztovarjanje 
dolgih predmetov, pod njim pa tudi skrit odlagalni prostor za vrednejše predmete.

NAJ BO PO VAŠE. Pri sedežih v pokončnem položaju lahko s pregrado prtljažnika ustvarite kar 16 kombinacij za razporeditev 
prtljage! Pospravite lahko celo prekrivalo prtljage. Ta večnamenska rešitev vozila QASHQAI za varen prevoz prtljage prinaša uporabne 
in izvirne možnosti za prevoz vsakršnega tovora.

NA DOSEGU PRSTOV. QASHQAI-jeva nova osrednja konzola vam nudi pametna odlagalna mesta, da imate lahko vse vaše stvari 
vedno pri roki. 

*Glede na nivo opreme
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®

EDINSTVEN DIZAJN: 18-palčna lita platišča v črni barvi z diamantnim leskom in zatemnjena stekla. 
Za vrhunski stil in udobje je na voljo tudi paket s stekleno panoramsko streho in strešnima nosilcema.

NABOR TEHNOLOGIJE 360°: Novi NissanConnect s 7-palčnim zaslonom, sistem za nadzor okolice Around 
View Monitor, prednji in zadnji parkirni senzorji, samozatemnitveno vzvratno ogledalo. Nissanov inteligentni ključ, 
gumb za zagon motorja Start/Stop in Nissanova varnostna tehnologija Safety Shield, ki vključuje sistem za 
zaviranje v sili, sistem za prepoznavanje prometnih znakov, sistem opozarjanja pred nenamerno spremembo 
voznega pasu in sistem za pomoč pri vklopu in izklopu dolgih luči.

QASHQAI 360°

IZBOLJŠAN IN NADGRAJEN
NAREDITE OVINEK Z NOVIM NISSANOM QASHQAI 360°. Zaradi novih oblikovalskih podrobnosti, kot so 
zatemnjena okna in edinstvena 18-palčna alu platišča, ter nabora Nissanovih tehnologij, je to najboljši crossover.

Stran 1    |    Stran 2    |    Stran 3    |    Stran 4    |    Stran 5    |    Stran 6    |    Stran 7    |    Stran 8

Zunanjost    |    Notranjost    |    Tehnologija in Zmogljivosti    |    Dodatna oprema Natisni    |    Zapri



1

5

4

2

3

1

5

4

2

3

1. Ohišja ogledal, kromirana

2. Okrasna letev sprednje rešetke, 
kromirana

3. 19-palčna alu platišča, 
IBISCUS bela

4. Kromirane obrobe pragov

5. Kljuke vrat, kromirane

DODATNA OPREMA

Velik strešni kovček, črn (na voljo tudi v srednji velikosti)

Odstranljiva vlečna kljuka s kompletom za električno priključitev

Ohišja ogledal, črna

Preproga za prtljažnik

Prtljažne pregrade

Okrasna letev zadnjega stekla, kromirana – 
okrasna letev spodnjega roba prtljažnih vrat, kromirana

Prečna drogova za strešne nosilce

Preproge - velur, standard, guma
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A C

D

IZBIRNIK MATERIALOV

OBČUTEK ZA UDOBJE

VISIA

TEKNA

ACENTA

OPCIJA 1: OPCIJA 2:

NOTRANJOST V USNJU IN 
TKANINI ČRNE BARVE

ČRNA TKANINA ČRNA TKANINA

NOTRANJOST V USNJU 
ČRNE BARVE

NOTRANJOST V USNJU IN 
ALKANTARI V BARVI KAMNA

DIMENZIJE

A: Celotna dolžina vozila: 4.377 mm

B: Medosna razdalja: 2.646 mm

C: Celotna širina: 1.806 mm

D: Celotna višina: 1.590 mm / 1.595 mm (verzija 4WD)

IZBIRNIK BARV KAROSERIJE

OKO ZA BARVNE ODTENKE 

K - Kovinska
N - Navadna

PERLA BELA - K - QAB BELA - N - 326 SIVA - K - KAD

NIGHT SHADE - K - GAB

MODRA - K - RBN BRONASTA - K - CAP

OGNJENO RDEČA – N - Z10MAGNETNO RDEČA - K - NAJ ČRNA - K - Z11

SREBRNA - K - KY0
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NISSAN QASHQAI 
VAM NUDI:

3-LETNO GARANCIJO

12-LETNO GARANCIJO PROTI 
PRERJAVENJU

SERVISNI INTERVAL NA 1 LETO ALI
20.000 KM (za bencinske motorje) 
/ 30.000 KM (za dizelske motorje)

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 bolj 
izpopolnjeno vozno izkušnjo.

Pogodba o servisnih storitvah NISSAN je 
najboljši način, da svojemu novemu vozilu 
Nissan QASHQAI zagotovite takšno 
vzdrževanje, kakršno si zasluži, vi pa boste 
dolgoročno privarčevali denar.
Naši programi vzdrževanja vključujejo vse 
standardne storitve servisiranja vašega 
Qashqaia in vam omogočajo, da za 
naslednjih 5 let določite stroške vzdrževanja.
Ko boste svoje vozilo pripeljali k našemu 
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. 
Izkoristite prednosti originalnih delov Nissan, 
ki vam jih bodo vgradili naši  strokovno 
usposobljeni serviserji. Kakovostno vzdrževanje 
ohranja višjo vrednost rabljenega vozila. Če pa 
se odločite prodati svoje vozilo Nissan pred 
iztekom pogodbe o vzdrževanju, se vse 
ugodnosti prenesejo na novega lastnika, vse 
do izteka trajanja pogodbene storitve.

NISSANOVA POGODBA 
O VZDRŽEVANJU

Z NISSANOVIM podaljšanim jamstvom 
boste podaljšali vašo brezskrbnost na daljše 
obdobje ali večje število prevoženih kilometrov. 
Izberite pogodbo, ki je najprimernejša za 
vašo uporabo vozila:
NISSAN podaljšano jamstvo 5 let in/ali 
100.000 km ali NISSAN BASIC podaljšano 
jamstvo 7 let in/ali 150.000 km. Če se 
odločite za prodajo svojega vozila, pa je 
podaljšano jamstvo prenosljivo. V primeru 
popravila se uporabljajo samo originalni 
Nissanovi nadomestni deli, ki jih vgradijo 
usposobljeni Nissanovi mehaniki. Za vašo 
brezskrbnost je v podaljšano jamstvo vključena 
tudi evropska Pomoč na cesti, ki vam je na 
voljo 24 ur na dan vse dni v tednu.

PODALJŠANO 
JAMSTVO
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Spremljajte Nissan QASHQAI na: 
Žig koncesionarja:

Prizadevamo si, da je vsebina publikacije v času tiskanja točna (September 2015). 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 katalog je tiskan na papirju brez klora – MY15 QASHQAI SV1 REPRINT LHD 09/2015– Natisnjeno v EU.
Zasnova: CLM BBDO, Francija – Tel.: +33 1 41 23 41 23 in izvedba: eg+ worldwide, Francija – Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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