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2007-ben a Qashqai megteremtette a crossover 
kategóriát. Az emberek világszerte beleszerettek 
a kompakt hatchbackek és a praktikus SUV-ok 
előnyeit ötvöző modellbe. Váratlan gyorsasággal 
teremtett trendet.

Most pedig eljött a pillanat, hogy bemutassuk az 
új Nissan Qashqait. A merészebb és még jobban 
felszerelt új Qashqai még biztonságosabbá is vált. 
Az új biztonsági technológiák* és segédrendszerek* 
célja, hogy az autó minden utasára még jobban 
tudjon vigyázni.

Bárhova is sodor az élet, érdemes mindig stílusosan 
haladni.

A QASHQAI 
szintet lép

Az itt látható képek és leírások tájékoztató jellegűek. Egyes esetekben 
a fényképeken nem a helyi piacon kínált járművek láthatók, és a képek 
nem egy konkrét modellt, felszereltségi szintet vagy ajánlatot ábrázolnak. 
A  bemutatott felszereltségek előfordulhat, hogy nem, vagy nem 
alapfelszereltségként vagy csak extraként állnak rendelkezésre.

*A felszereltségek a változattól függően alapfelszereltségként vagy 
opcióként (felárért) állnak rendelkezésre.
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*Bizonyos felszereltségek elérhetősége verziónként változhat; lehet az adott felszereltség része vagy extraként felár 
ellenében választható.

A Qashqai új szemléletet hoz a crossover formatervezésbe izmos arányokkal, 
élénk palettával, beleértve az elérhető kéttónusú színeket*, ragyogó LED-világí-
tást*, alacsony profilú alumínium tetősíneket* és az impozáns, 20 hüvelykes 
könnyűfém keréktárcsákat*.

A maximalizmus új formája
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LED-es első 
lámpák*

LED-es hátsó 
lámpák*

Gravírozott 
Qashqai logó*

Kéttónusú 
prémium 

karosszéria-
fényezés*

20’’-os 
könnyűfém 

keréktárcsák*



15 wattos vezeték nélküli töltő* Továbbfejleszett 
kormánykerék ergonómia

*A felszereltségek a változattól függően alapfelszereltségként vagy opcióként (felárért) állnak rendelkezésre.

Az új Qashqai belsejében minden megoldás modern, felemelő. A modern 
megjelenés és a prémium minőségű anyagok tágas térrel veszik körül Önt. 
Az ergonomikus kialakítású kormánykerék, a kezelőszervek és a konzol 
teljes vezetési kényelmet kínálnak, míg a képernyő jobb láthatósága és 
a zökkenőmentes technológiai integráció gondoskodik arról, hogy Ön fel-
készült, éber és vezetésre kész legyen.

Tanulmány a kifinomultságról



*A felszereltségek a változattól függően alapfelszereltségként 
vagy opcióként (felárért) állnak rendelkezésre.

** A  9” HD érintőkijelző csak N-Connecta vagy magasabb 
felszereltségi szinteneken érhető el.

Home

BŐVÍTETT NÉZET

Vezetéstámogató eszközök

Navigáció

Élvezze a 12,3”-os, teljesen digitális TFT kijelző, a 10,8”-os szélvédőre vetített kijelzőt (head-up display)* és a 9”-os 
HD** kijelzős NissanConnect-et a fejlett Connected Services szolgáltatásokkal együtt. A három nagyméretű kijelző 
tökéletes összhangban dolgozik a biztonságosabb, áttekinthetőbb, optimalizált vezetési élmény érdekében.

10,8” SZÉLVÉDŐRE VETÍTETT KIJELZŐ*. Ez a nagyméretű, torzításmentes, kivetített kijelző biztonságosabbá és 
kényelmesebbé teszi a vezetést, mivel a legfontosabb információk anélkül érhetők el, hogy a szemét levenné az útról.

12,3” TELJESEN DIGITÁLIS MÉRŐMŰSZER* Nagy felbontású kijelző, a konfigurációs lehetőségek széles skálájával 
a vezető hangulatára vagy szükségleteire alapozottan;  javított biztonság, minden információ egyetlen helyen 
jelenik meg. Váltás a hagyományos kerek mérőóra nézet vagy a továbbfejlesztett, nagyobb központi kijelzővel 
rendelkező nézet között.

A funkcionalitás sosem volt ennyire csábító



*A felszereltségek a változattól függően alapfelszereltségként vagy opcióként (felárért) állnak 
rendelkezésre.

Masszázs üzemmód választó

KÖZÉPSŐ LÉGZSÁK

Szabaduljon meg a feszültségtől a kényelmes deréktámasszal ellátott, 
ergonomikusan tervezett ülésekben. Élvezze a kiváló minőségű 
anyagokat, a magas minőségű kivitelt és a vezető és az utas számá-
ra egyaránt opciós elemként rendelhető masszázsülések* kényelmét! 
Az új Qashqai nem pusztán egy finomhangolás a jól ismert modellen. 
Az új Qashqai a kategória csúcsára tör.

A személyes tér még sosem volt 
ennyire személyes



* Az N-Connecta felszereltségi szinttől elérhető funkció

+20MM HÁTSÓ LÁBTÉR

AZ ELŐZŐ GENERÁCIÓHOZ KÉPEST
+28MM VÁLLTÉR

Az új Qashqai ötvözi a tágas belső teret a kompakt, városbarát külsővel 
a könnyű manőverezhetőség érdekében. Az utasok kényelmesen 
foglalhatnak helyet a nagyobb utastérben, amelynek helykínálata 
a szegmens legjobbjai közé tartozik, a 85°-os hátsó ajtónyitásnak 
köszönhetően könnyen beszállhatnak és könnyebben elhelyezhetik 
a gyermekülést, valamint olyan apró figyelmességekkel is szolgál, mint 
a hátul utazók számára kialakított két USB*-csatlakozó. Ha ehhez hoz-
záadjuk a tágas csomagteret, egyértelművé válik: a Qashqai tágas 
belső terében kényelmes lesz minden utazás családjával vagy barátaival.

Hely mindenkinek. És sok minden más.

AZ ELŐZŐ GENERÁCIÓHOZ KÉPEST



*A felszereltségek a változattól függően alapfelszereltségként vagy opcióként (felárért) 
állnak rendelkezésre.

Kéz nélkül nyitható csomagtérajtó*

461L CSOMAGTÉR 1593L LEHAJTOTT ÜLÉSEKKEL

A megnövelt csomagtér azt jelenti, hogy mindenki, aki az Új 
Qashqai-ban utazik, minden útra magával vihet mindent, amire 
szüksége van. A kettős világítás, a 12 V-os csatlakozó aljzat és 
a strapabíró anyagok a csomagtérben maximális kényelmet 
nyújtanak, a csomagtér variálható padlója biztonságosan szál-
líthatóvá teszi a csomagokat, a dönthető hátsó ülések pedig 
teljes rugalmasságot és akár 1593 literes befogadóképességet 
biztosítanak 16 rakodótér-kombinációval a legmagasabb fokú 
kényelmet kínálja.

Meglepő méretű csomagtér



Ne támaszkodjon kizárólagosan a vezetői kényelmi funkciókra. Egyes funkciók esetleg nem 
működnek minden körülmények között. A sebesség- és egyéb korlátozásokat be kell tartani. 
A Nissan technológiákhoz kapcsolódó feltételekért forduljon a Nissan kereskedőjéhez vagy 
keresse fel a www.nissan.hu oldalt!

AZ INTELLIGENS SEBESSÉGTARTÓ AUTOMATIKA tartja 
a követési távolságot az autópályán. Méri a távolságot 
az Ön előtt haladó járműtől, szabályozza a gyorsítást és 
a lassítást, hogy a beállított sebességtartományon belül 
automatikusan megfelelő követési távolságot tartson.

AZ INTELLIGENS ELSŐ ÜTKÖZÉS FIGYELMEZTETÉS 
szemmel tartja az Ön előtt haladó két járművet. Ha 
a rendszer hirtelen lassulást észlel Ön előtt, hang- és 
fényjelzéssel figyelmezteti, hogy lassítson.

Az AUTOMATIKUS TOLATÁSI VÉSZFÉKEZÉSI RENDSZER 
segít magabiztosan tolatni. Ha a rendszer álló akadályt 
észlel gépkocsija mögött, automatikusan fékezhet az 
ütközés elkerülése érdekében.

Az INTELLIGENS HOLTTÉRFIGYELŐ RENDSZER még 
a sávváltás előtt figyelmezteti Önt, ha egy jármű található 
a holttérben. Ha folytatja a manővert, a rendszer enyhe 
fékezéssel visszavezeti járművét az eredeti sávba.

Az INTELLIGENS VÉSZFÉKEZÉSI ASSZISZTENS észleli 
a tárgyakat, és fékez, ha fennáll egy autóval, gyalogossal 
vagy kerékpárossal való kis sebességű ütközés kockázata. 
A kiegészítő kereszteződés-támogatás tovább növeli 
a biztonságot azáltal, hogy segít elkerülni az ütközéseket 
a kereszteződésekben.

Valamennyi változatot olyan biztonsági technológiával szereltük 
fel, melyek vigyáznak Önre és utasaira, így a nyugalom garantált.

Az új Qashqai szívügye a biztonság.



*A felszereltségek a változattól függően alapfelszereltségként vagy opcióként (felárért) állnak 
rendelkezésre.

Az új Qashqai fényszórója rendelkezik Adaptív Mátrix LED* techno-
lógiával. Ez a rendszer 12 külön-külön vezérelt szegmensre bontja 
a fényszóró fénykévéjét, melyek automatikusan kikapcsolhatók, így 
maximálisan megvilágítja a gépkocsi előtti útfelületet anélkül, hogy 
a szembejövőket elvakítaná.

Biztonság a szélesebb vetítési 
tartománynak köszönhetően



*A felszereltségek a változattól függően alapfelszereltségként vagy opcióként (felárért) állnak rendelkezésre.

Ha utálja a parkolást, az új Nissan Qashqai-t imádni fogja. Az új, digitális, magas fel-
bontású parkolókamera-rendszer* 360° nézetben jeleníti meg az autó környezetét, 
külön az autó elejét, hátulját, illetve oldalnézetét kiemelő szelektív fókusz funkcióval, 
így magabiztosan és biztos kézzel parkolhat.

Szűk parkolóhely? Nem gond!

Tolatókamera 
mutatja, mi van Ön 

mögött

Utasoldali kamerával 
csak egy mozdulat, és 

láthatja a járdaszegélyt

Teljes körpanoráma: 
a virtuális 360 fokos 
felülnézeti kép segít 
a manőverezésben

Az első kamera kom-
binált elülső és felülné-

zeti képe segíti 
a tökéletes parkolást



*A ProPILOT a gépkocsik korlátozott választékához és csak automata 
sebességváltóval rendelhető. a ProPILOT fejlett vezetősegítő technológia, 
azonban nem képes megakadályozni az ütközéseket. A ProPILOT 
kizárólag „szem az úton/ kéz a kormányon” vezetés mellett, osztott 
pályás autópályán történő közlekedésre készült. A NAVIi-Link támogatja 
a közlekedési táblák felismerését, azonban nem minden körülmények 
között ismeri fel és olvassa le valamennyi közlekedési táblát. 
A járművezetőnek figyelnie kell a közlekedési táblákat, és be kell tartania 
a közlekedési szabályokat. A  járművezető felelőssége, hogy éber 
maradjon, biztonságosan vezessen és mindig uralja a  járművet. 
A részleteket lásd a Kezelési kézikönyvben.

ProPILOT Navi-Linkkel Autózzon kevesebb stresszel 
és több zennel! A továbbfejlesztett ProPILOT* 
a Navi-Link technológiával nem csak a sáv közepén 
tartja Önt, a beállított követési távolságot betart-
va – a beépített TOMTOM® térképek segítségével 
előre látja a kanyarokat, kereszteződéseket, lehaj-
tókat, és alkalmazkodik ezekhez a stresszmentes 
autózás érdekében.

Élvezzen minden utazást!



JAVÍTOTT FELFÜGGESZTÉS

Bizonyos extra felszereltségek csak egyes verziókon érhetők el

*A Multi-Link futómű nem elérhető minden felszereltségi szinten.

A strukturális fejlesztés és a motor optimalizálása kulcsfontosságú szerepet ját-
szottak az új Qashqai fejlesztésében, hogy nagyszerű menetteljesítményt és üzem-
anyag-hatékonyságot biztosítson. Az új platform agilisebb és kényelmesebb is 
egyszerre. A merevebb felépítés dinamikusabb teljesítményt és nagyobb biztonságot 
kínál, az alumínium karosszériaelemek széleskörű használata pedig csökkenti a súlyt, 
ami alacsonyabb CO2-kibocsátást eredményez.

Okosabb

ALUMÍNIUM AJTÓPANELEK ÉS MOTORHÁZTETŐ
Az ajtók és a motorháztető könnyebb alumínium 
panelei hozzájárulnak a  súly és ezáltal a  CO2-
kibocsátás csökkentéséhez.

A továbbfejlesztett szabványos felfüggesztés 
mellett az új Qashqai rendelhető Multi-Link 
felfüggesztéssel* is, ami még nagyobb kényelmet 
és sportosabb, élénkebb vezetést biztosít.



Felvillanyozó vezetési élmény

*A kiterjesztett Stop/Start funkció a kigurulás során csak az automata sebességváltós változatoknál 
érhető el.
** a CO2-kibocsátási nyilatkozat az országonként eltérhet
*** Kizárólag az automatikus váltóval szerelt verziókban

Az új Mild Hybrid HR13 motor jobb üzemanyag-hatékonyságot és 
csökkentett CO2-kibocsátást kínál anélkül, hogy Ön elveszítené a veze-
tés élményét. A rendszer egy lítium-ion akkumulátort tartalmaz, amely 
a fékezés során visszanyert energiát tárolja. A motor helyett ez az 
eltárolt energia működteti alacsony sebességnél (18 km/h alatt)* vagy 
álláskor a jármű elektromos rendszereit, csökkentve ezzel a motor 
üzemelési idejét.

MT 2WD MILD HYBRID 
140LE / 158 LE

AT 2WD/4WD MILD 
HYBRID 158 LE

Hengerűrtartalom 1,3 l, 12V mild-hybriddel 1,3 l, 12V mild-hybriddel

Teljesítmény (kW) / 
percenkénti fordulatszám 103, 5500 / 116, 5500 116, 5500

Nyomaték (Nm) / 
percenkénti fordulatszám 240, 1650 / 260, 1750 270, 1800

Fuel system DIG DIG

Váltó 6 fokozatú manuális Automata

Kibocsátási szabvány Euro6d-full Euro6d-full

CO2 kibocsátás g/km 143-146 / 143–147 142-147 / 155-160

Az e-POWER technológia, amely 2022-től elérhető a kiválasztott modellekhez***, 
elektromos motorral hajtja meg a kerekeket, és így az elektromos járművekre 
jellemző azonnali gyorsulást és csendes utazást kínál – a hatótávolság korlátai 
és a töltőhely-keresés miatti aggodalmak nélkül. A hagyományos hybrid 
rendszerektől eltérően a  benzinmotor generátorként tölti a  lítium-ion 
akkumulátort, amely pedig az elektromos motort hajtja.



Olvassa be a kódot 
a NissanConnect 
Services alkalmazás 
letöltéséhez, és 
kapcsolja össze új Nissan 
Qashqai-jával már most.

Zavartalan kapcsolatban a saját világával ** a 9” HD érintőkijelző csak N-Connecta vagy magasabb felszereltségi 
szinteken érhető el.

** a NissanConnect használatához a mobiltelefon csatlakoztatását csak 
akkor ajánlott végrehajtani, amikor az autó biztonságosan le van parkolva. 
A rendszer használatának mindig összhangban kell lennie a KRESZ 
szabályaival. A vezetőnek csak akkor ajánlatos használnia a rendszert, ha 
ez biztonságosan megtehető! A felhasználóknak tisztában kell lenniük 
azzal, hogy a kihangosító technológia elvonhatja a figyelmet az útról, és 
ez befolyásolhatja a jármű teljes ellenőrzés alatt tartását.

A Nissan Qashqai új, 9’’ érintőképernyője a kapu a NissanConnect rendszer 
felé: könnyen kezelhető navigáció, fejlett technológiai megoldások és sok 
más szolgáltatás. Okostelefonos alkalmazásunk egyebek mellett azt is 
lehetővé teszi, hogy távolról, az utazás megkezdése előtt elküldje az 
applikációból a kívánt célpontot autója számára.

Bajba került? A Vészhívó 
rendszer azonnal képes 
segítséget hívni, ha 
baleset éri, miközben az 
intelligens rendszerek 
teljes képet adnak Önnek 
az autó állapotáról.

Biztonság és autója 
épsége Részletes navigáció 

az autóra feltölthető 
útvonalakkal és kiemelt 
pontokkal, hogy 
mindig célba érjen. Az 
üzemanyag-fogyasztásra 
és átlagsebességre 
vonatkozó adatok 
pedig elősegítik, hogy 
Ön mindig birtokában 
legyen azoknak az 
információknak, melyek 
a vezetés hatékonyságát 
segítik.

Navigáció és vezetés

Android vagy 
iOS rendszerű 
mobil eszközének 
csatlakoztatásával 
könnyedén érhet el olyan 
szolgáltatásokat, mint 
például a hangvezérlés. 
Kedvenc zenéivel 
és a megszokott 
üzenetküldő és egyéb 
alkalmazásokkal út 
közben is jól tájékozott 
maradhat, és unatkozni 
sem fog.

Csatlakozási 
lehetőségek

A NissanConnect 
Services alkalmazással 
emellett olyan távoli 
szolgáltatásokat is 
igénybe vehet, mint az 
útvonaltervezés. És ha 
bármikor segítségre 
lenne szüksége, a Nissan 
Assistance mindig csak 
egy kattintásnyira van.

Praktikum és 
kényelem



Autójába ülve telefonja csatlakozást követően az Apple CarPlay vagy Android Auto rendszernek köszönhetően azonnal 
használhatja megszokott alkalmazásait. Emellett bármikor, bárhonnan ellenőrizheti autója állapotát, illetve zárhatja és 
nyithatja is az autót.

Intelligens. Intuitív. Tájékozott

(1) Az Apple CarPlay® és az Android Auto ingyenesen elérhető, a modelltől és/vagy felszereltségi szinttől függően. További információkért forduljon a Nissan kereskedőhöz vagy 
telefonáljon/írjon e-mailt [06-80-333-888/ugyfelszolgalat@nissan.hu].

(2) Ingyenes szolgáltatások (Nissan a Google Asszisztensben, Vezetési előzmények és elemzés, Nissan segélyszolgálat és támogatás, Segélyszolgálat meghibásodás esetére) 
ingyenesen érhetők el 7 éven át, a modelltől és/vagy felszereltségi szinttől függően. További információkért forduljon a Nissan kereskedőhöz vagy telefonáljon/írjon e-mailt [06-
80-333-888/ugyfelszolgalat@nissan.hu].

(3) Térképek és valós idejű közlekedési adatok, Távvezérlési szolgáltatások, Intelligens riasztások szolgáltatások ingyenesen érhetők el 3 éven keresztül, majd ezt követően majd ezt 
követően a használathoz elő kell fizetnie (Térképek és valós idejű közlekedési adatok) a modelltől és/vagy felszereltségi szinttől függően. További információkért forduljon a Nissan 
kereskedőhöz vagy telefonáljon/írjon e-mailt [06-80-333-888/ugyfelszolgalat@nissan.hu].

A NissanConnect Szolgáltatások használatához egy regisztrált NissanConnect felhasználói fiókra van szüksége, valamint felhasználói nevével és jelszavával be kell jelentkeznie. 
A Nissan Connect alkalmazás használatához egy okostelefonra van szüksége, amelyen egy kompatibilis iOS vagy Android operációs rendszer fut, valamint egy SIM-kártyával kell 
rendelkeznie, amelyhez adatszolgáltatás van csatolva, vagy egy Ön és a mobilszolgáltató között megkötött, külön mobiltelefonos szerződéssel kell rendelkeznie. Minden szolgáltatás 
a mobilhálózati lefedettségtől függ. A NissanConnect fedélzeti internet használata egy integrált, vezeték nélküli internetkapcsolat révén lehetséges. Az adatcsomagok a kiválasztott 
külső mobilkommunikáció-szolgáltatókon keresztül szerezhetők be, az adott szolgáltató feltételei szerint (az adott országban való elérhetőségtől függően). További tudnivalókért 
keresse fel a www.nissan.hu címet és a Nissan kereskedőjét.

Az Amazon, az Alexa és minden kapcsolódó védjegy az Amazon.com, Inc. vagy annak leányvállalatai védjegyei.

A rossz jelerősség befolyásolhatja a funkció érzékenységét és használatát. Az optimális használat érdekében, gondoskodjon róla, hogy az autó jó vételi körülmények között legyen.

A NissanConnect használatához a  mobiltelefon csatlakoztatását csak akkor ajánlott végrehajtani, amikor az autó biztonságosan le van parkolva. A  rendszer használatának 
mindig összhangban kell lennie a KRESZ szabályaival. A vezetőnek csak akkor ajánlatos használnia a rendszert, ha ez biztonságosan megtehető! A felhasználóknak tisztában kell 
lenniük azzal, hogy a kihangosító technológia elvonhatja a figyelmet az útról, és ez befolyásolhatja a jármű teljes ellenőrzés alatt tartását.

GOOGLE ASSISTANT ÉS ALEXA* 
KOMPATIBILITÁS

A Nissan csatlakoztatott autó funkciók arra 
használhatók, hogy a jármű távolról, otthonról, 

hangutasítással vezérelhető legyen.
Ingyenes szolgáltatás (2)

NISSAN CONNECT SZOLGÁLTATÁSOK
A NissanConnect Services alkalmazással elérheti 
többek között a Távvezérlési szolgáltatásokat, az 
Intelligens riasztásokat és egyéb kényelmi 

funkciókat.

VEZETÉK NÉLKÜLI APPLE CARPLAY® ÉS 
ANDROID AUTO

Csatlakoztassa okostelefonját, és a keze ügyében 
lesz minden, ami fontos, legyen szó akár kedvenc 
zenéiről vagy üzeneteiről, akár vezetés közben is

Ingyenes szolgáltatás (1)

Az optimális használat érdekében javasoljuk, hogy az eredeti 
gyártói kábelt vagy a vezetéknélküli üzemmódot használja.
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KÜLSŐ MEGJELENÉS ELEGANCE KRÓM CSOMAG
A: Első díszléc – KE6106U0CR 
B: Oldalsó díszítőelem – KE7606U0CR
C: Hátsó díszítőelem - KE7916U0CR

VONTATÁSI CSOMAG
D: Levehető vonóhorog - KE5006U510

Vontatható tömeg max. 1800kg
E: 13 tűs csatlakozó - KE5056U012

7 tűs csatlakozó - KE5056U002

VÉDELEM CSOMAG

F: Luxus szőnyeg - KE7456UN0A
G: Csomagtér szőnyeg, megfordítható – KE9656U0S0

UTAZÓ CSOMAG
H: Tetőcsomagtartó Easyfix rendszerrel – KE7306U510

Keresztrudak Easyfix rendszerrel – KE7326U510*
I: Kerékpártartó - KB73880010

Tetőbox - Gyorsrögzítés
Kicsi – KE734380BK
Közepes – KE734480BK
Nagy – KE734630BK

Síléctartó - 2-6 pár
2 pár - KS73850001
4 pár - KS73850002
6 pár - KE7389999

UTASTÉR VÉDELEM 
J: Beépített csomagtér rendszerező - KE9646U510
K: Hátsó lökhárító küszöbborítás – KE9676U000

*Csak tetősínekkel felszerelt gépkocsihoz.

A felszereltségek a változattól függően alapfelszereltségként, vagy csak 
opcióként (felárért) állnak rendelkezésre.

A: Első díszléc

B: Oldalsó díszítőelem

C: Hátsó díszítőelem

A Nissan tartozékok segítenek személyre szabni és stílu-
sossá tenni az új Qashqait; még kényelmesebbé vagy még 
okosabbá alakítani. Testre szabhatja a Nissan exkluzív 
króm külső Elegance csomagjával, megvédheti csomag-
tartóját a szennyeződéstől, sártól és víztől, vagy vonó-
horgot adhat hozzá, hogy izgalmas családi kalandokra 
indulhasson. Ha pedig kerékpárokat, síléceket, snowbo-
ardokat vagy egyszerűen csak több csomagot kíván szál-
lítani, keresztrúdjainkat, dobozainkat és egyéb csomag-
tartóinkat kifejezetten úgy terveztük, hogy okosan, biz-
tonságosan és tartósan megfeleljenek a célnak.

Tegye még jobbá, minden 
tekintetben

Tegyen minden egyes 
utazást könnyedebbé és 
kényelmesebbé.



Ez az első szempont mindenben, amivel foglalkozunk - a laborban, 
a tervezőstúdióban, a gyárban, a márkakereskedéseinkben és 
az Önnel kialakított kapcsolatunkban is. Próbálkozunk, újra 
próbálkozunk, és ismét próbálkozunk. Mert minden, amivel 
foglalkozunk, a tapasztalatok során fejlődik tökélyre. Mi ezt nevezzük 
Nissan minőségnek.

a minőségre 
összpontosítunk

A NISSANNÁL

360°-os folyamat
A kezdetektől fogva minőséget hozunk létre. Minden egyes autót 
aprólékosan tervezünk meg, hogy minél kényelmesebbek és tartósabbak 
legyenek az innovatív formatervezés, az intelligens technológia és az Ön 
által ihletett gondos részletek által.

Biztonság
Intelligens vezetési rendszereinkkel együtt azon dolgozunk, hogy  
folyamatosan vigyázzunk Önre és segítsünk elkerülni minden balesetet, 
hogy napról napra magabiztosabb vezetési élményt nyújthassunk. Útjait 
segíti a 360 fokos parkolókamera-rendszer is, mely 4 kameraképéből  
állít össze virtuális felülnézeti képet az autó környezetéről. Parkolásnál 
tökéletes segítség.

Rendkívüli megbízhatóság
A legtöbbet hozzuk ki az autóinkból, hogy garantáljuk mindennapi 
teljesítményüket és megbízhatóságukat. Több millió kilométert teszünk 
meg a gyártás előtti teszteken, naponta több ezerszer nyitjuk ki és zárjuk 
be az ajtókat és a motorháztetőket, valamint Japánból származó valódi 
vulkanikus hamuval vizsgáljuk az ablakok ellenállóságát.



A Nissan Intelligent Mobility egy lépéssel előrébb viszi Önt. Olyan autókkal, amelyek az Ön 

vezetői képességeit erősítik; amelyek segítenek többet látni és többet érzékelni, amelyek 

Önnel együtt reagálnak, sőt néha Ön helyett is. A Nissan Intelligent Mobility egy jobb jövőről 

szól és egy biztonságosabb, fenntarthatóbb és izgalmasabb világ felé vezet.

Merüljön el mélyebben az új Nissan Qashqai élményében: www.nissan.hu/Qashqai
Kövesse a Nissan Qashqai-t a következő oldalakon: Facebook, Twitter és Youtube.
Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a jelen kiadvány a legaktuálisabb adatokat tartalmazza (2021. június). A prospektus 
a járműbemutatókon kiállított prototípus járművek képeit tartalmazza. A vállalatnak a termékek folyamatos fejlesztésére irányuló 
irányelveivel összhangban a Nissan Europe fenntartja magának a jogot, hogy a jelen dokumentumban leírt járművek műszaki adatait 
bármikor megváltoztassa. Az esetleges változtatásokról a Nissan márkakereskedőket a lehető leghamarabb tájékoztatjuk. Kérjük, 
a legfrissebb információkért forduljon Nissan kereskedőjéhez! a digitális képernyők korlátai miatt a jelen prospektusban látható 
színek esetenként kissé eltérhetnek a valós színektől a fényezés és a belső kialakításhoz használt anyagok esetében. Minden jog 
fenntartva. Tilos reprodukálni a prospektust részben vagy egészben a Nissan Europe írásbeli engedélye nélkül. Készítette: DESIGNORY, 
Franciaország


