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Az INTELLIGENCIA vonzó, és ezt mi sem bizonyítja jobban, 
mint a kifinomult módon átdolgozott városi crossover. 
Az új Nissan QASHQAI lélegzetelállító megjelenése 
hatékony aerodinamikával párosul, így Ön a lehető 
legjobb formában élvezheti az üdítő városi vezetést.
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TÖKÉLYRE FEJLESZTVE
Ragadja magához a kezdeményezést a megújult, sportos, prémium kormánykerék 
mögött, és élvezze a panoráma üvegtetőn át beszűrődő fényt.
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SZINKRONIZÁLT GONDOLKODÁS 
EGY ÚJ KORSZAK KEZDETE.
A Nissan Intelligens Mobilitás átformálja eddigi elképzeléseinket az autók 
meghajtásáról, vezetéséről és társadalmi integrációjáról. Az új QASHQAI 
esetében mindez egy intelligens technológiai csomagban testesül meg, 
mely nyugodtabbá és magabiztosabbá teszi Önt a volán mögött. Intelligens 
Parkolóasszisztens, Intelligens Vészfékezési Asszisztens, gyalogosfelismerés 
– az új Nissan QASHQAI vigyáz Önre és a közelében lévőkre.
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■ KÖZBELÉP, AMIKOR SZÜKSÉGE VAN RÁ
A Nissan Intelligens Vezetés technológiái nagyon érzékenyek, és mindig ugrásra 
készek, hogy megóvják Önt a bajtól. 

NISSAN INTELLIGENS VEZETÉS
ISMERJE MEG SEGÍTŐ TÁRSÁT.
LÁTJA A KÖRNYEZETÉT. 
ÉRZÉKELI AZ AKADÁLYOKAT.
A szükség esetén beavatkozó okos biztonsági funkcióktól egészen a 
vezetéstámogató rendszerekig: a Nissan Intelligens Vezetés technológiái 
hűséges partnerként mindig készen állnak, hogy támogassák Önt. 

INTELLIGENS VÉSZFÉKEZÉSI 
ASSZISZTENS 
GYALOGOSFELISMERÉSSEL*
Az új QASHQAI vigyáz Önre – 
és a környezetében lévőkre is. 
Ha valamilyen tárgy, esetleg 
gyalogos van az útjában, 
a rendszer figyelmezteti Önt – 
és szükség esetén segít 
csökkenteni a sebességet.

INTELLIGENS PARKOLÓASSZISZTENS ÚJ HÁTSÓ KERESZTIRÁNYÚ 
FORGALOM FIGYELMEZTETÉSSEL 
Szűk parkolóhelyeken az új QASHQAI leveszi a kormányzás terhét a válláról, 
a Hátsó Keresztirányú Forgalom Figyelmeztetés tolatáskor figyelmezteti a 
keresztirányú forgalomra.

 

*A gyalogosfelismerő funkció később lesz 
elérhető. További információért forduljon 
kereskedőjéhez.

KÖZÚTI JELZÉSEK FELISMERÉSE
A rendszer felismeri a közúti 
jelzéseket, és menet közben 
folyamatosan tájékoztatja Önt 
az adott útszakaszon érvényes 
sebességkorlátozásról.

INTELLIGENS NYOMVONAL-
SZABÁLYOZÁS
Kanyarvadász. A rendszer az egyes 
kerekeken különálló módon 
szabályozza a féknyomást, így segít 
Önnek, hogy az optimális íven tudja 
tartani az autót a kanyarokban. 

INTELLIGENS 
MENETSZABÁLYOZÁS
Rossz úton is zökkenőmentesen. 
A rendszer a bukkanókon enyhe 
fékezéssel akadályozza meg a 
karosszéria kilengését, így 
gondoskodik a kényelmes és 
zavartalan futásról.

INTELLIGENS ŐSSZKERÉK MEGHAJTÁS
Akár terepen halad, akár közúton 
közlekedik, maximális tapadást biztosít. 
A számítógéppel és érzékelőkkel 
működtetett intelligens rendszer 
folyamatosan ellenőrzi a kerekek 
kipörgését, és azonnal szabályozza a 
nyomaték elosztását úgy, hogy a hajtóerő 
akár 50%-a, a hátsó kerekekre jut.

INTELLIGENS AUTOMATA FÉNYSZÓRÓVEZÉRLÉS 
ADAPTÍV ELSŐ VILÁGÍTÁSRENDSZERREL
Az új QASHQAI letisztult formájú fényszórói 
intelligens módon világítják meg útját. Azon túl, 
hogy a rendszer észleli ha sötét van, az Adaptív 
elsőfényszóró-rendszer még a kanyarokba is 
bevilágít Önnek.

■ TÖBBET MUTAT MEG ÖNNEK
A Nissan Intelligens Vezetés technológiái minden trükköt ismernek.

■ MAGABIZTOSSÁGGAL ÉS BIZTONSÁGÉRZETTEL RUHÁZZA FEL
Agilis és közvetlen. Az új Nissan QASHQAI finoman fut az úton és biztonságos vezetni: minden útnak értelmet ad.
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ÜLÉSEK:
A legjobb, amit adhatunk: a Nissan QASHQAI új, 
monoform kialakítású, minőségi nappabőrrel* 
bevont, 3D párnázású ülései tartós és fényűző 
kényelemmel ölelik körbe.

ÚJ BOSE 
HANGRENDSZER.
A valós zenei tér hangélménye elől és hátul is: 
merüljön el a prémium Bose hangrendszer 
hangzásában. Hét hangszórója precíz hangzást 
és térérzetet biztosít a QASHQAI utasterében.

*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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VISIA

FEKETE SZÖVET

FEKETE SZÖVET

FEKETE SZÖVET, 
MONOFORM 
KIALAKÍTÁSÚ ÜLÉSEK

PRÉMIUM FEKETE 
NAPPABŐR* 

PRÉMIUM FEKETE 
NAPPABŐR*, 
MONOFORM 
KIALAKÍTÁSÚ ÜLÉSEK

FEKETE, FÉLIG BŐR, FÉLIG SZÖVET BELSŐ, MONFORM 
KIALAKÍTÁSÚ ÜLÉSEK

PRÉMIUM SZILVA 
NAPPABŐR* 

PRÉMIUM SZILVA 
NAPPABŐR*  

N-CONNECTA

1. LEHETŐSÉG:

TEKNA +

TEKNA

ACENTA

2. LEHETŐSÉG:

LEHETŐSÉG:

SZÍNVÁLASZTÓ

ÍZLÉSES SZÍNVÁLASZTÉK
KÁRPITVÁLASZTÓ

A KÉNYELEM IGÉNYE

 

*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.

EZÜST - M - KY0

ÉJLILA - M - GAB

GESZTENYEBARNA - M - CAN

GYÖNGYHÁZFÉNYŰ FEKETE - M Z11

INDIGÓKÉK - M - RBN

ÉLÉNK KÉK - M - RCA GYÖNGYHÁZ FEHÉR - M - QAB

ÚJ SZÜRKE - M - KAD

ÉRZÉKI VÖRÖS - M - NAJ

FEHÉR - S-326

PIROS - S - Z10
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Az Intelligens Mobilitás határozza meg mindennapjainkat. A Nissannál arra 
használjuk fel a technológiákat, hogy autóink többet nyújtsanak egy egyszerű 
szállítóeszköznél. Ezek segítségével magabiztosabb, összekapcsoltabb és 
izgalmasabb lehet az utazás. Akár már a nagyon közeli jövőben megvalósulhatnak 
az olyan megoldások, mint, hogy az autók átveszik tőlünk a vezetés feladatát, 
vagy, hogy menet közben az autópálya tölti fel elektromos járművünket.
És ez a jövő már testet öltött abban a Nissanban, amit ma vezethet.

Márkakereskedés bélyegzője:

keresse fel weboldalunkat: https://www.nissan.hu/jarmuvek/uj/qashqai.html

Qashqai kombinált üzemanyag-fogyasztás: 3,8 l/100km, 
kombinált CO2 kibocsátás: 99-103 g/km A képek 
illusztrációk. A feltüntetett adatok kizárólag tájékozató 
jellegűek, nem minősülnek szerződéses ajánlattételnek. 

Kövesse a Nissan QASHQAI -t a 
következő oldalakon:

Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a jelen kiadvány a legaktuálisabb adatokat tartalmazza a nyomdába kerülésekor 
(2017 FEBRUÁR). A brosúrában szakmai rendezvényeken kiállított prototípusokat mutatunk be. A vállalat folyamatos termékfejlesztési 
elve alapján a Nissan Europe fenntartja a jogot arra, hogy a jelen kiadványban ismertetett specifikációkat és bemutatott járműveket 
bármikor megváltoztassa. 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 brosúrában bemutatott színek néhány árnyalattal eltérnek a fényezés és a belső kárpitok valódi 
színétől. Minden jog fenntartva. A brosúra teljes vagy részleges sokszorosítása a Nissan Europe írásos hozzájárulása nélkül tilos.

Ez a kiadvány klórmentes papírból készült – MY17 QASHQAI PL brochure 02/2017 – Nyomtatási hely: EU.
Tervezte a DESIGNORY, Franciaország és készítette az eg+ worldwide, Franciaország – Tel.: +33 1 49 09 25 35
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