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A TELJESEN ÚJ 
QASHQAI
AZ ÚJ GENERÁCIÓS NISSAN QASHQAI. 
UTÁNOZHATATLAN VÁROSI ÉLMÉNYEK. 
MAGASABB FOKOZATRA KAPCSOLVA.
FORRADALMAT INDÍTOTT EL, most pedig kihívó, új formában visszatér, hogy 
fejlett, intuitív technológiával, modern csatlakozási lehetőségekkel, dinamikus 
futóművel és kitűnő kezelhetőséggel teljesen a vezető kezébe adja az irányítást. 
Tapasztalja meg az ÚJ QASHQAI, az egyedülálló városi crossover által nyújtott 
intenzív élményt.



EGY DRÁMAI 
MEGÚJULÁS
LETISZTULT FUNKCIONALITÁS
MERÉSZ, SPORTOS ÉS TEKINTÉLYT PARANCSOLÓ, BÁRMILYEN 
TEREPEN. Az új városi triatlonista: minden idők leginnovatívabb QASHQAI 
modellje. Borotvaéles és büszkén provokatív profi ljával még jobban emlékeztet 
egy ragadozóra. Az eredeti crossover visszatért, és jobb, mint valaha. 
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TEGYEN 
EMLÉKEZETES 

BENYOMÁST
FÉNYŰZŐ UTASTÉR, AMELY KÖRÜLVESZI
A GRAFITSZÜRKE BŐR BELSŐ kitűnő tartást adó és deréktámasszal 

ellátott vezetőüléssel, térdpárnákkal, valamint hangulatvilágítással kényezteti 
Önt. Lenyűgöző környezet, amelyből nem akar majd kiszállni.
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AUDIO RENDSZER A rendszer útközben is 
részletes információkat jelenít meg kedvenc 
előadóiról és zeneszámairól.

HÍVÓFÉL-AZONOSÍTÁS Ha megcsörren a
telefonja, azonnal látni fogja, hogy ki keresi. 

AKTÍV BIZTONSÁGI PAJZS Fény- és 
hangjelzések a folyamatos biztonság 
érdekében. 

VÁLASZTHATÓ SZÍNEK Tegye egyedivé a 
képernyőt kedvenc színeivel, vagy igazítsa a 
színeket a hangulatvilágításhoz.

RÉSZLETES NAVIGÁCIÓ A lényeges 
navigációs információk megjelenítésének 
köszönhetően sohasem fog eltévedni.

KORMÁNYÉRZET A sportos és a normál 
mód közötti váltáskor módosul a kormányzás 
erőszükséglete.

KERÉKNYOMÁS-ELLENŐRZŐ RENDSZER 
Többé nincs szükség próbálgatásra: minden 
gumiabroncs nyomását ellenőrizheti az 
információs kijelzőn, ha pedig valamelyik 
gumiabroncs nyomása alacsony, fi gyelmeztető 
jelzés jelenik meg a műszerfalon.

PARKOLÁSSEGÍTŐ ÉRZÉKELŐK ÉS 
KIJELZŐ A QASHQAI vizuális parkolássegítő 
rendszere megkönnyíti a beállást. 

A JÓ RÁLÁTÁST BIZTOSÍTÓ VEZETŐÜLÉSBŐL minden könnyen áttekinthető, 
így a fejlett vezetéstámogató rendszer 5"-os kijelzője is, amely menet közben valós 

idejű grafi kus információkat jelenít meg. Logikus és elérhető: szerezze meg!

VEGYE ÁT AZ IRÁNYÍTÁST

NÉZZEN SZEMBE A JÖVŐVEL
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6 LÉGZSÁK 
ALAPFELSZERELÉSKÉNT
A QASHQAI komplett aktív 
és passzív biztonsági 
felszereltsége a Nissan 
Aktív Biztonsági Pajzsot, 
az oldal- és a 
függönylégzsákokat 
is tartalmazza.

NISSAN AKTÍV BIZTONSÁGI PAJZS®

A BIZTONSÁG ÉRZÉSE

ÉBERSÉGFIGYELŐ RENDSZER
Nem kell tartania attól, hogy elbóbiskol vagy 
lankad a fi gyelme a volán mögött: a rendszer a 
vezetés során kapott jelekből meghatározza az 
Ön koncentrációs szintjét és éberségét, és szükség 
esetén fény- és hangjelzéssel figyelmezteti, 
hogy tartson pihenőt. 

TÁVOLSÁGI FÉNYSZÓRÓ ASSZISZTENS
Például, országúton a rendszer a jobb megvilágítás 
érdekében felkapcsolja a távolsági fényszórót, 
amelyet ideiglenesen lekapcsol, ha szembe jövő 
forgalmat, vagy az autó előtt haladó másik 
járművet érzékel. A QASHQAI LED fényszórói 
szélesebb és erősebb megvilágítással fokozzák 
a vezetés élvezetét.

VÉSZFÉKEZÉS FRONTÁLIS ÜTKÖZÉS 
KOCKÁZATA ESETÉN
A rendszer hang- és fényjelzéssel fi gyelmeztet, 
ha fennáll az ütközés veszélye az autó előtt 
haladó járművel. Nincs több volán mögötti elalvás 
és koncentrációvesztés: a QASHQAI azt is látja, 
ami kívül esik az Ön látóterén.

SÁVELHAGYÁS-JELZÉS
Legyen résen: autója fi gyelmezteti Önt, ha 
kisodródna a sávjából. Ha irányjelzés nélkül 
elhagyja sávját, a rendszer fi gyelmezteti Önt. 
Alkalmazkodik a kanyargós utakhoz, hogy 
fi gyelembe vegye az ilyenkor szükséges, 
megváltozott vezetési stílust.

KÖZÚTI JELZÉSEK FELISMERÉSE
A rendszer menet közben a közúti jelzések 
felismerésével folyamatosan tájékoztatja 
a vezetőt az adott útszakaszon érvényes 
sebességkorlátozásról.

HOLTTÉR-FIGYELMEZTETÉS
A Qashqai azt is látja (a gépkocsi hátulján 
elhelyezett kamerával), ami kívül esik az Ön 
látóterén. Ha egy jármű jelenik meg autójának 
valamelyik holtterében, jelzőfény gyullad ki az 
autón belül. Ha Ön sávváltást jelez, és egy másik 
jármű veszélyes közelségben van, a jelzőfény 
villog, és az autó hangjelzéssel is fi gyelmezteti Önt.

MOZGÓ TÁRGYAK ÉSZLELÉSE
Bemutatjuk parkolássegítő digitális 
másodpilótáját. A felülnézeti képet 
adó rendszer jelzi, ha bármi közeledik az 
autóhoz. Nemcsak mozdulatlan tárgyakra, 
hanem állatokra és gyerekekre is felhívja 
a fi gyelmet.

VÉDELEM

FEDEZZE FEL A 
TECHNOLÓGIA ÁLTAL 
ÉLETRE KELTETT VEZETÉSI 
ÉLMÉNYT: ismerje meg azt a 
nyugalmat, amelyet a Nissan 
modern Aktív Biztonsági Pajzs 
rendszere nyújt. Az új QASHQAI 
8 különböző – kamerákkal és 
érzékelőkkel kiegészített 
– biztonsági rendszert kínál, 
amelyek egymással együttműködve 
garantálják, hogy Ön minden 
helyzetben magabiztosan ura 
legyen az autójának.
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NISSANCONNECT

MOBIL ALKALMAZÁSOK
INTELLIGENS ÉS PRAKTIKUS. A számtalan hasznos funkciót kínáló NissanConnect a tükröződésmentes 7 colos 
érintőképernyőnek köszönhetően rendkívül egyszerűen kezelhető. A rendszer hatékonyan ötvözi az audio-, navigációs- és 
kommunikációs szolgáltatásokat, emellett a legkorszerűbb csatlakoztatási és okostelefon-integrációs lehetőségeket kínálja. 

MINDIG KAPCSOLATBAN, BÁRHOL IS JÁR. A NissanConnect támogatja az okostelefon-integrációt. A készüléken 
folyamatosan bővülő alkalmazások* széles palettája érhető el, amely biztosítja, hogy Ön még jobban - de ugyanakkor 
biztonságosan - élvezze az autózást. Okostelefonjához, táblagépéhez és számítógépéhez hasonlóan a QASHQAI is 
szerves részévé válik digitális életének.

AZ INTELLIGENS VEZETÉSTÁMOGATÓ és navigációs funkciók a vezetőt minden közlekedési szituációban segítik.

HANGÁTVITEL BLUETOOTH®-KAPCSOLATTAL. Hallgasson digitális rádióállomásokat, hangoljon az internetes rádiókra, 
vagy játssza le a mobiltelefonján tárolt zenéit.

iPOD-/USB-CSATLAKOZÓ. Csatlakoztassa iPodját vagy MP3-lejátszóját, és élvezze kedvenc zenéit útközben is.

*A vezetés komoly odafigyelést igényel. Ezért csak akkor használja a NissanConnect szolgáltatásait, ha azt az adott körülmények között biztonságosan teheti. 
Egyes alkalmazások megjelenési ideje késhet. A szolgáltatások használatához NissanConnect-előfizetés szükséges, de az autó vásárlásakor 2 éves előfizetést 
adunk ajándékba. A szolgáltatások és alkalmazások csak bizonyos európai piacokon és bizonyos Nissan modellekben érhetők el. A szolgáltatásokat és 
alkalmazásokat esetenként a Nissan hatáskörén kívül eső harmadik fél biztosíthatja, így azok előzetes értesítés vagy a Nissan vagy képviselőjének felelőssége 
nélkül változhatnak (ideértve – korlátozás nélkül – a harmadik fél által megszüntetett/szüneteltetett szolgáltatásokat). Egyes távoli funkciókhoz olyan kompatibilis 
telefonkészülékre vagy eszközre lehet szükség, mely nem tartozéka a járműnek. A mobilszolgáltatók szolgáltatásai a Nissan hatáskörén kívül esnek. 
A mobiltelefon-szolgáltatás nem érhető el mindenhol. A szolgáltatás igénybevételekor a szolgáltató roamingdíjat és/vagy adathasználati díjat számíthat fel. 
A Nissan nem vállal felelősséget a berendezéseknek a szolgáltatások folyamatos használata érdekében esetlegesen szükségessé váló cseréjéért vagy 
frissítéséért, illetve az esetlegesen felmerülő járulékos költségekért.

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

Küls  megjelenés    |    Bels  megjelenés    |   Technológia és Teljesítmény    |    Stílus és Tartozékok Nyomtatás    |    Bezárás



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

Küls  megjelenés    |    Bels  megjelenés    |   Technológia és Teljesítmény    |    Stílus és Tartozékok Nyomtatás    |    Bezárás

VEGYE KÖNNYEDÉN!
A 4 KAMERÁVAL felszerelt 360 fokos 
parkolókamera panorámaképet ad a 
QASHQAI környezetéről, így a tolatás 
és a parkolás gyerekjáték. Válassza a 
madártávlati nézetet, tekintse meg az 
autó felülnézeti képét, majd parkolás 
közben kapcsoljon át valamelyik kettős 
nézetre – ha egyszer kipróbálja, soha 
nem akar lemondani róla!

PÁRHUZAMOS PARKOLÁS.  Haladjon el a parkolóhely mellett, 
és ha az Intelligens parkolóasszisztens rendszer úgy ítéli meg, hogy a hely 
megfelelő, álljon a QASHQAI-jal a keret által kijelölt pozícióba, és bízza 
magát az automatikus parkolásra: autója tökéletesen beparkol Ön helyett.

BEÁLLÁS A PARKOLÓHELYRE.  Többszintes parkolóházakban és 
szupermarketek zsúfolt parkolóiban a 360 fokos parkolókamera segít a 
legjobb parkolóhely kiválasztásában. Sőt, az Intelligens parkolóasszisztens 
segítségével a QASHQAI hátramenetben is beáll a kiválasztott helyre.

ELŐZZE MEG A KARCOLÁSOKAT!  Előre- 
és hátramenetben a kamera gomb megnyomásával 
felülnézetből oldalnézetre válthat – ilyenkor 
egyszerűen felmérheti, milyen messze vannak a 
kerekek az útpadkától. 

NÉZZEN BE A HOLTTÉRBE!  Hátramenetben a 
kijelző megjeleníti a közvetlenül Ön mögött lévő 
környezetet, míg a felülnézeti képen láthatóvá válnak 
azok az alacsonyabb tárgyak, amelyek az ablakon 
keresztül már nem láthatók.

INTELLIGENS PARKOLÓASSZISZTENS 360 FOKOS PARKOLÓKAMERA



4WD & ABS controller

Gázpedál

Tengelykapcsoló
G szenzor

MENETDINAMIKAI RENDSZER

MAGABIZTOS AUTÓZÁS: a QASHQAI 
menetdinamikai rendszer funkciói 
biztonságosabbá teszik a vezetést. 
A Nissan menetdinamikai funkciói közvetlen 
és élvezetes kezelhetőséget biztosítanak.VISSZAGURULÁS-GÁTLÓ A rendszer 

10 másodpercig megtartja az emelkedőn 
álló autót, és amint Ön felengedi a 
tengelykapcsoló pedált és gázt ad, 
felengedi a féket. 

AKTÍV MOTORFÉK kanyarodás 
közben az ívbelső kerekek óvatos 
fékezésével magabiztos kanyarvételt 
garantál. 

AZ AKTÍV FUTÓMŰSZABÁLYOZÁS 
fi nom fékezésekkel korrigálja a 
karosszériamozgást, így növeli az 
utazás kényelmét.

A MENETDINAMIKAI RENDSZER 
funkciói a fejlett vezetéstámogató 
rendszer kijelzőjén láthatók: a képernyőn 
kanyarodás közben az aktív motorfék és 
az aktív nyomvonal-szabályozás, a 
fékvezérlés aktiválásakor pedig az aktív 
futómű-szabályozás és a karosszéria 
mozgásának szabályozása látható. Ezek 
a rendszerek olyan kényelmessé teszik a 
vezetést, hogy nem is akar majd kiszállni.

ALL MODE 4x4-i®: akár terepen 
halad, akár közúton közlekedik, 
maximális tapadást biztosít. 
A számítógéppel és érzékelőkkel 
felszerelt intelligens rendszer 
folyamatosan ellenőrzi a kerekek 
kipörgését, és azonnal szabályozza a 
nyomaték elosztását úgy, hogy a 
hajtóerő akár 50%-a a hátsó kerekekre 
jut. A rendszer a maximális tapadás 
érdekében oldalanként is képes a 
nyomaték szabályozására.
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NISSAN PURE DRIVE TECHNOLÓGIA

JUSSON 
TOVÁBB
VÁLASSZA KI A MEGFELELŐ HAJTÁSLÁNCOT: A Nissan Pure Drive 
technológiája a gazdaságos dízel hajtásláncoknak (dCi 110 2WD, 
dCi 130 2WD manuális vagy XTRONIC sebességváltóval, dCi 130 4WD) 
köszönhetően dinamikus teljesítményt kínál, amely a start-stop funkcióval 
és az aktív aerodinamikával kiegészülve a crossover kategória egyik 
legalacsonyabb CO2-kibocsátását eredményezi.

ÚJ XTRONIC SEBESSÉGVÁLTÓ
Az új Xtronic az élvezetesebb vezetés érdekében 
jobb gyorsulást és közvetlenebb reakciókat kínál, 
miközben csökkenti az üzemanyag-fogyasztást.

*Az adatok a végső homologizációtól függnek. Az értékek az európai alapmodell alapfelszereltségének felelnek meg.

DÍZEL
TELJESÍTMÉNY 

(LE)
HAJTOTT 
KEREKEK

ERŐÁTVITEL
CO2-KIBOCSÁTÁS 

(G/KM)
ÜZEMANYAGFOGYASZTÁS 

(L/100 KM) 

Városi Városon kívüli Vegyes

16" és 17" 18" és 19" 16" és 17" 18" és 19" 16" és 17" 18" és 19" 16" és 17" 18" és 19"

1.5 dCi 110 2WD Manuális 99 g/km 103 g/km 4.2 4.3 3.6 3.9 3.8 4.0

1.6 dCi 130 2WD Manuális 116 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 Manuális 129 g/km 133 g/km 5.7 5.9 4.5 4.7 4.9 5.1

BENZIN
TELJESÍTMÉNY 

(LE)
HAJTOTT 
KEREKEK

ERŐÁTVITEL
CO2-KIBOCSÁTÁS 

(G/KM)
ÜZEMANYAGFOGYASZTÁS 

(L/100 KM)  

Városi Városon kívüli Vegyes

16" és 17" 18" és 19" 16" és 17" 18" és 19" 16" és 17" 18" és 19" 16" és 17" 18" és 19"

1.2 DIG-T 115 2WD Manuális 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 Manuális  134 g/km 138 g/km 7.4 7.6 4.8 5.0 5.8 6.0



LÉPJEN BE A 
LEHETŐSÉGEK 
VILÁGÁBA

SOKOLDALÚ TÁROLÁS SÍK CSOMAGTÉRPADLÓ. A hátsó ülések lehajtásával a QASHQAI sík csomagtérpadlót kínál, így a hosszú tárgyak is könnyen 
betehetők és kivehetők, a padló alatti tárolórekeszekben pedig elrejtheti az értékes holmikat a kíváncsi tekintetek elől.

ALAKÍTSA TETSZÉSE SZERINT! Felhajtott ülések esetén a csomagtér-elválasztóval akár 16-féle csomagtér-kombináció alakítható ki! 
Sőt, a csomagtérfedelet akár a csomagtérpadló alatt is elhelyezheti. A QASHQAI sokoldalú tárolási megoldásaival biztonságosan 
elhelyezheti csomagjait; egy sor hasznos és innovatív megoldás segít Önnek abban, hogy bármit elszállítson autójával.

MINDEN KÉZNÉL VAN. A QASHQAI átdolgozott középkonzolján számos ötletes tárolórekesz biztosítja, hogy a mindennapi holmik 
bármikor kéznél legyenek.
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®

EGYEDÜLÁLLÓ DIZÁJN: fekete, 18" fém megmunkált felületű könnyűfém keréktárcsák, sötétített üveg. 
A prémium stílus érdekében üvegtető és tetősínek is elérhetők.

N-TEC TECHNOLÓGIÁK: új NissanConnect 7" képernyővel, 360 fokos parkolókamerával, első és hátsó 
parkolószenzorral, automatikusan sötétedő belső tükörrel. Nissan Intelligens kulcs, Start/Stop rendszer és 
Aktív Biztonsági Csomag: automata vészfékező rendszer, közúti jelzések felismerése, sávelhagyás-jelzés és 
automata távolsági-fényszóró kapcsolás. 

QASHQAI N-TEC

DIZÁJN ÉS TECHNOLÓGIA
TEGYEN EGY KÖRT AZ ÚJ QASHQAI N-TEC-KEL. AZ ÚJ DIZÁJNELEMEKET, MINT A SÖTÉTÍTETT ÜVEG ÉS 
AZ EGYEDÜLÁLLÓ 18" KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSÁK ÖTVÖZVE A NISSAN N-TEC TECHNOLÓGIÁK 
SORÁVAL, EZ AZ ALAPVETŐ VÁROSI CROSSOVER.
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ALAKÍTSA SZEMÉLYESSÉ
1. Krómozott tükörborítás

2. Első kiegészítő szegély, krómozott

3. 19"-os IBISCUS könnyűfém keréktárcsa 
(gyémántcsiszolt, sötétszürke)

4. Krómozott oldalsó küszöbök

Krómozott alsó díszléc a hátsó ablakhoz, krómozott alsó 
díszléc a csomagtartón

Levehető vonóhorog + elektromos szett (TEK)

Csomagtérszőnyeg

Csomagrendszerező

Tetősín kereszttartók

Szőnyegek – velúr, standard, gumi

TARTOZÉKOK
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B

A C

D

SZÍNVÁLASZTÓ

ÍZLÉSES SZÍNVÁLASZTÉK

M - metálfény
S - normál fényezés

Gyöngyház-fehér - M - QAB Fehér - S - 326 Új szürke - M - KAD

Éjlila - M - GAB Indigó kék - M - RBN ÚJ Bronz - M - CAP ÚJ 

Érzéki vörös - M - NAJ Fekete - M - Z11 Ezüst - M - KY0

KÁRPITVÁLASZTÓ

A KÉNYELEM IGÉNYE 

VISIA

TEKNA

ACENTA

OPCIÓ: OPCIÓ: 

FEKETE, FÉLIG BŐR*, 
FÉLIG SZÖVET BELSŐ

FEKETE SZÖVET FEKETE SZÖVET

FEKETE BŐRKÁRPIT* STONE BŐR* 
ÉS ALCANTARA BELSŐ

MÉRETEK

A: Teljes hosszúság: 4,377 mm

B: Tengelytáv: 2,646 mm

C: Teljes szélesség: 1,806 mm

D: Teljes magasság: 1,590 mm / 1595 mm 
(All Mode 4x4i®)

*Az általános iparági gyakorlatnak megfelelően, a bőrülések egyes részei műbőrből készülhetnek. Ezen anyag 
használatával az ülés tartósságának a növelése a cél, mivel az alkalmazott műbőr ellenállóbb a karcolódással 
szemben, könnyebben tisztítható és nem ráncosodik az idő múlásával.
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A NISSAN QASHQAI 
AJÁNLATA:
3 ÉV VAGY 100 000 KM GARANCIA* 

A DÍZELMOTOROK ESETÉN ÉVES 
VAGY 30 000 KM-ENKÉNTI 
SZERVIZZEL

A BENZINMOTOROK ESETÉN ÉVES 
VAGY 20 000 KM-ENKÉNTI 
SZERVIZZEL 

A NISSANNÁL ÖN A 
LEGJOBBAT HOZZA KI 
BELŐLÜNK.

Beindítja képzeletünket. Eredeti 
gondolkodásra késztet minket. Arra 
ösztönöz, hogy átlépjük a határokat és 
innovatív módon gondolkodjunk. A Nissan 
számára az innováció nem pusztán 
kiegészítést vagy bővítést jelent: mi átlépjük 
a határokat, és újraértelmezzük a 
hagyományos megoldásokat. Olyan váratlan 
fejlesztésekkel állunk elő, amelyek a 
legvadabb vagy éppen a legpraktikusabb 
elvárásokat is kielégítik. Mi a Nissannál 
olyan autókat, tartozékokat és 
szolgáltatásokat kínálunk, amelyek 
különleges tulajdonságaikkal izgalmassá 
varázsolják a praktikusat és praktikussá 
teszik az izgalmasat, hogy Ön nap mint nap 
maradéktalanul átélje a vezetés hamisítatlan 
élményét.

A NISSAN 5* Kiterjesztett Garancia 
lehetőséget nyújt a 3 éves vagy 100 000 km-
es gyártói garancia hosszabb időszakra 
vagy magasabb futásteljesítményre való 
kiterjesztésére.
Az elérhető szerződések palettája lehetővé 
teszi, hogy az igényeinek leginkább 
megfelelőt válassza ki. 
A javítások során csak eredeti Nissan 
alkatrészeket használunk, a beszerelést 
pedig képzett szerelők végzik.
A Nissan 5* Kiterjesztett Garancia emellett 
magában foglalja a Nissan Országúti 
Segélyszolgálatot, amely a nap 24 órájában, 
a hét minden napján elérhető Európa legtöbb 
országában. Ezért a bajban mindig számíthat 
arra, hogy a legjobbak sietnek a segítségére.

A Nissan 5* Karbantartási Csomaggal 
biztosíthatja legegyszerűbben Nissan 
QASHQAI crossovere számára a jól 
megérdemelt karbantartást!
Ha ezt a terméket választja Nissan modellje 
védelmére, 3, 4 vagy 5 időszakos karbantartás 
lesz az Öné a csomag részeként. 
Ha elhozza autóját márkakereskedésünkbe, 
a Nissan Karbantartási Szerződés ütemterve 
szerint kicseréljük a kopóalkatrészeket, a 
különböző olajakat és folyadékokat, valamint 
elvégezzük az előírt ellenőrzéseket, így Ön 
nyugodt lehet afelől, hogy autója 
megbízhatóan működik.
Ez a termékcsomag a legjobbat nyújtja 
autójának, hiszen az eredeti Nissan alkatrészek 
beszerelését képzett szerelőink végzik.
Ha pedig eladja autóját a szerződés lejárta 
előtt, az új tulajdonos élvezheti a NISSAN 5* 
KARBANTARTÁSI CSOMAG előnyeit a 
fennmaradó időtartamra. 

KARBANTARTÁSI CSOMAG KITERJESZTETT GARANCIA**

**A Nissan International Insurance Ltd. fenntartja a jogot 
a közölt információk előzetes értesítés nélküli 
megváltoztatására. Az itt közölt adatok tájékoztató 
jellegűek, és nem minősülnek szerződéses ajánlattételnek. 
Az Ön gépjárművéhez elérhető termékekről az ügyféltérben 
található számítógépen, az internetes értékesítési 
felületen tájékozódhat. Az internetes értékesítési felület 
használatát illetően kérjük, érdeklődjön Kollégánktól. A 
Nissan Kiterjesztett Garanciabiztosítás biztosítási termék, 
a biztosítás pontos feltételeiről az ügyféltérben elérhető 
Ügyféltájékoztató, valamint az Általános Szerződési 
Feltételek segítségével tájékozódhat.

* amelyik előbb bekövetkezik.
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Kövesse a Nissan QASHQAI-t a következő oldalon: 

Mindent megtettünk azért, hogy e kiadvány a legaktuálisabb adatokat tartalmazza a nyomdába adásakor (2015. június). A prospektusban 
szakmai rendezvényeken kiállított prototípusokat mutatunk be. A vállalat folyamatos termékfejlesztési politikájával összhangban a Nissan 
Europe fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a jelen kiadványban ábrázolt és leírt járműveket, illetve azok műszaki 
adatait. Az esetleges változtatásról a Nissan márkakereskedőket a lehető leghamarabb tájékoztatjuk. Ha a legfrissebb információkra van 
szüksége, forduljon a legközelebbi Nissan márkakereskedőhöz. Az alkalmazott nyomdai eljárás korlátai miatt előfordulhat, hogy a jelen 
prospektusban bemutatott színek néhány árnyalattal eltérnek a fényezés és a kárpitok valódi színétől. Minden jog fenntartva. E kiadvány 
részben vagy egészben történő sokszorosítása a Nissan Europe írásbeli engedélye nélkül tilos. A képek illusztrációk. Jelen hirdetésben közölt 
adatok és tények kizárólag tájékoztató jellegűek, nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak. A gépjárművek importőre a Nissan Sales CEE 
Kft. 1117 Budapest Infopark sétány 3/B. 

Ez a kiadvány klórmentes papírból készült. – QASHQAI N-TEC GEA 06/2015 – Nyomtatási hely: EU.
Tervezte a BBDO Franciaország – Tel.: +33 1 40 62 37 37. Előállította az eg+ worldwide, Franciaország – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

k e r e s s e  f e l  w e b o l d a l u n k a t :  w w w . n i s s a n . h u / n e w - q a s h q a i

Márkakereskedő bélyegzője:
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