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AZ INTELLIGENCIA vonzó, és ezt mi sem bizonyítja jobban, mint 
a kifinomult módon átdolgozott, egyedülálló 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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SZINKRONIZÁLT GONDOLKODÁS
EGY ÚJ KORSZAK KEZDETE.
A Nissan Intelligent Mobility átformálja eddigi elképzeléseinket az autók 
meghajtásáról, vezetéséről és társadalmi integrációjáról. Az új QASHQAI 
esetében mindez egy intelligens technológiai csomagban egyesül, mely 
nyugodtabbá és magabiztosabbá teszi Önt a volán mögött. Az Intelligens 
Parkolóasszisztenstől, az Intelligens Vészfékezési asszisztens gyalogosfelismerő 
funkciójáig, az Új QASHQAI vigyáz Önre és a közelében lévőkre.

 



Letisztult új 
LED-es 
fényszórók

Újratervezett 
könnyűfém 
keréktárcsák 

Új hátsó fényszórók 
markáns, a márkára 
jellemző kialakítással 
és 3D hatással

A NISSAN család 
legújabb arculata 
V alakú 
hűtőráccsal 

Új cápauszony 
antenna 
navigációval

FELSŐKATEGÓRIÁS KIVITEL A LEGAPRÓBB RÉSZLETEKIG
Prémium részletek a 
TEKNA+ csomagban

LETISZTULTABB MEGJELENÉS 
OKOSABB KIALAKÍTÁS 
Gyönyörű külső, kényelmes belső. Lenyűgöző, új külső jellemzőivel, a fényszórók letisztult 
vonalvezetésével, az újratervezett könnyűfém keréktárcsákkal, a robusztus hűtőráccsal 
és motorházfedéllel a QASHQAI külseje még sosem volt ennyire kifinomult és dinamikus. 
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TÖKÉLYRE 
FEJLESZTVE
Ragadja magához a kezdeményezést a megújult, 
sportos, mégis prémium kormánykerék mögött, és 
élvezze a panoráma üvegtetőn át beszűrődő fényt.

Sportos, mégis 
prémium 
megjelenésű D-alakú 
kormánykerék

Panoráma 
üvegtető

Prémium minőségű 
nappabőr* ülések 
3D párnázással

4 irányban állítható 
deréktámasz a nagyobb 
kényelem érdekében

MINŐSÉG ÉS KÉNYELEM LUXUSKIVITELBEN

*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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HÍVÓFÉL-
AZONOSÍTÁS

AKTÍV BIZTONSÁGI 
PAJZS

AUDIO RENDSZER VÁLASZTHATÓ 
SZÍNEK

RÉSZLETES 
NAVIGÁCIÓ

VÁLASZTHATÓ 
KORMÁNYZÁSI MÓD 

KERÉKNYOMÁS-
FIGYELŐ RENDSZER

PARKOLÁSSEGÍTŐ 
ÉRZÉKELŐK ÉS KIJELZŐ

TOVÁBBFEJLESZTETT VEZETÉSTÁMOGATÓ KIJELZŐ
TÖBB KALAND, TÖBB INFORMÁCIÓ

Az új QASHQAI fejlett vezetéstámogató kijelzőjének segítségével minden 
szükséges információt szem előtt tarthat, csak váltania kell a képernyők 

között a kormánykeréken található kapcsolóval. Ilyen egyszerű!
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A valós zenei tér hangélménye elől és hátul is: 
merüljön el a prémium Bose hangrendszer 
hangzásában. Az utastér különböző pontjain 
elhelyezett nyolc nagy teljesítményű, egyedi 
tervezésű hangszóró precíz hangzást és 
térérzetet biztosít a QASHQAI utasterében.

A MapCareTM program egy olyan 
szolgáltatás, amely a jármű 
megvásárlását követő 3 évig 
minden évben ingyenes egyszeri 
térképfrissítést biztosít. Bővebb 
információért forduljon Nissan 
márkakereskedőjéhez, vagy 
keresse fel a YOU+Nissan oldalt: 
https://www.nissan.hu/
tulajdonosoknak/you-plus.html

Bármerre is vezet az útja, az új, egyedi Bose 
hangrendszer segítségével mindig a megfelelő 
zene szól majd autójában.

KAPCSOLÓDJON A VILÁGHOZ
A NissanConnect-tel az új QASHQAI lesz okostelefonja legjobb barátja. 
Az új, intuitívabb grafikának köszönhetően gyorsabban elindíthatja kedvenc 
zeneszámait, olvashatja a Facebook eseményeket, tweeteket, TripAdvisor 
tippeket és más információkat. Az alap alkalmazáscsomag díjmentesen 
elérhető az első három évben, a Nissan navigációs rendszerének 
segítségével használhatja a Bluetooth-kihangosítási és zenestreamelési 
funkciót, a digitális rádiót (DAB+) valamint az iPod-/USB-bemenetet.

3 ÉV

FRISSÍTÉS
INGYENES
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FOGLALJON 
HELYET!

A legjobb, amit adhatunk: a Nissan 
QASHQAI új, monoform kialakítású, 
minőségi nappabőrrel* bevont , 3D 
párnázású ülései tartós és fényűző 

kényelemmel ölelik körbe. 

*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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TÁGAS TÉR, MÉG BŐVEBBEN
Ne mondjon le semmiről - mindig akad még egy kis hely. Hajtsa le az 
egyik hátsó ülést, vagy alakítson ki sík padlót a nagyobb csomagok 
számára, és az intelligens tárolóhelyek segítségével tegye átláthatóvá 
a csomagteret.

A Nissan elrejthető tárolórekeszekkel, 
állítható polcokkal és elosztóelemekkel 
ellátott rakodótere számos különböző 
elrendezést tesz lehetővé. A kibillenő 
kialakítású kesztyűtartó, az USB 
csatlakozóval és 12 voltos aljzattal is 
ellátott telefontartó és a két pohártartó 
praktikus segítséget nyújt az utakon. 

4 0L 
CSOMAGTÉR

860L 
LEHAJTOTT ÜLÉSEKKEL
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LÁSSON TÖBBET A KÖRNYEZETÉBŐL
TELJESEN ÚJ PERSPEKTÍVA
A parkolás és manőverezés gyerekjáték egy plusz szempárral. A Nissan Intelligens 360 Fokos 
Parkolókamera négy kamerája segítségével virtuális, 360 fokos felülnézeti képet jelenít meg a 
QASHQAI-ról, a kiválasztható osztott képernyős közelképek pedig még jobb rálátást biztosítanak 
az első, hátsó és oldalsó nézetekre. Biztosan be tud majd parkolni a kiválasztott helyre, és minden 
mozdulata egyszerűbb és pontosabb lesz.

KEZDJÜK AZ ELEJÉN!
Előremenetben a képernyőn 

megjelenik az autó előtti tér és az 
autó felülnézeti képe is, így mindig 
tudhatja meddig mehet még előre.

HÁTRAFELÉ IS BIZTONSÁGBAN
Hátramenetben a kijelző megjeleníti a 
közvetlenül Ön mögötti környezetet, 

míg a felülnézeti képen láthatóvá 
válnak azok a kisebb tárgyak, 

amelyek az ablakon keresztül esetleg 
már nem láthatók.

A PADKA SEM GOND TÖBBÉ.
Előre- és hátramenetben a 
kamera gomb megnyomásával 
felülnézetből oldalnézetre 
válthat. Ez nagyon jól jöhet, 
ha szeretné tudni, pontosan 
milyen messze van a padkától.

TELJESSÉ TESZI A KÉPET
A vezetőoldali visszapillantó 

tükör alatt elhelyezkedő kamera 
kiegészíti a virtuális 360 fokos 

felülnézeti képet előre- és 
hátramenetben egyaránt.
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A SEGÍTSÉG MINDIG KÉZNÉL VAN
NYUGODJON MEG, NINCS EGYEDÜL.
A Nissan Intelligent Mobility új távlatokat nyit a vezetési élményben. Az intelligens 
vezetéstámogató technológiák segítségével magabiztosabban uralhatja járművét, 
így még nagyobb lesz az összhang Ön és a QASHQAI között. A vezetés üdítő 
élménnyé válik, és vonzóbbá teszi a mindennapos autózást is.

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. 

PÁRHUZAMOS 
PARKOLÁS

FERDE 
PARKOLÁS

HÁTSÓ KERESZTIRÁNYÚ 
FORGALOM FIGYELMEZTETÉS

MOZGÓ TÁRGYAK 
ÉSZLELÉSE
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A SEGÍTSÉG MINDIG KÉZNÉL VAN
KÖZBELÉP, AMIKOR 
SZÜKSÉGE VAN RÁ
A Nissan intelligens vezetéstámogató technológiái 
mindig készen állnak, hogy megóvhassák Önt a bajtól.

 

SÁVELHAGYÁSJELZÉS 
Ébresztő! A rendszer 
figyelmezteti, ha irányjelzés 
nélkül kezd kisodródni a 
sávjából.

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

*A gyalogosfelismerő funkció később lesz 
elérhető. További információkért forduljon 
márkakereskedéseinkhez.

INTELLIGENS AUTOMATA FÉNYSZÓRÓK ÚJ  
ADAPTÍV ELSŐFÉNYSZÓRÓ-RENDSZERREL (AFS)  
Az új QASHQAI letisztult fényszórói intelligens világítást 
biztosítanak az úton, automatikusan bekapcsolnak 
rossz fényviszonyok között - sötétedéskor, alagútban 
vagy mélygarázsban, és automatikusan kikapcsolnak, 
amikor az autó megáll. Az AFS vezérli a fényeloszlást 
a jobb éjszakai láthatóság érdekében. Kanyargós 
úton a világítási minta változtatásával ellensúlyozza 
a kanyarok hatását, útkereszteződéshez érve pedig 
megvilágítja az Ön által választott irányt - a jobb 
vagy bal oldalt. 



LÁSSON TÖBBET A KÖRNYEZETÉBŐL
ÉRZÉKELI A MOZGÁST ÉS FIGYELMEZTET
A Nissan intelligens vezetéstámogató technológiái fejlett radartechnológia segítségével 
folyamatosan figyelemmel kísérik a jármű körüli tevékenységet, követik a forgalmat és 
segítenek a váratlan helyzetek kezelésében.

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

HOLTTÉR FIGYELŐ RENDSZER
Lásson jobban: rendszer 
figyelmezteti Önt az autó mögött 
átlósan található holtterekben 
lévő járművekre.
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INTELLIGENS MOTORFÉK 
Ez a technológia növeli a motor fékerejét és 
csökkenti a terhelést kanyarodáskor illetve 
fékezéskor. Minimálisra csökkenti a lassítások 
gyakoriságát és a lassításhoz szükséges 
erőkifejtést, így a vezetés egyszerűbbé és 
kényelmesebbé válik.

VEZESSEN ÚGY, MINT EGY PROFI
LEGYEN MAGABIZTOS, 
URALJA AZ UTAT.
Agilis és dinamikus, finoman fut az úton, rugalmas és mégis biztonságos: 
a Nissan menetdinamikai rendszerének technológiáival az új QASHQAI-t 
élvezet vezetni.

INTELLIGENS ÖSSZKERÉKMEGHAJTÁS 
Akár terepen halad, akár közúton közlekedik, 
az új QASHQAI 4x4 technológiája 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.

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

 

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

Nyomtatás   |   BezárásKülső megjelenés    |    Belső megjelenés    |    Technológia & Teljesítmény    |    Beltér    |    Nissan Intelligent Mobility    |    Tartozékok



VEZESSEN ÚGY, MINT EGY PROFI
HOZZA KI AUTÓJÁBÓL A MAXIMUMOT
Válassza a turbófeltöltős benzinmotort, vagy egy nagyobb dízel hajtáslánc fokozott 
teljesítményét méretcsökkentett változatban, az üzemanyag-takarékosság és az 
alacsonyabb CO2-kibocsátás érdekében.

DÍZEL ÉS BENZIN MOTOROK: Válassza a DIG-T 115 benzines vagy a 1.6 dCi 
dízelmotor opciót Xtronic sebességváltóval, amelynek előnye az egyenletes 
gyorsulás és az optimális üzemanyag-fogyasztás, vagy kérje az 1.6 DIG-T 
benzinmotort 6-fokozatú manuális sebességváltóval, és érjen el maximális 
teljesítményt gazdaságos üzemanyag-felhasználás mellett.

DÍZELMOTOR TELJESÍTMÉNY
(LE)

MEGHAJTÁS ERŐÁTVITEL ÜZEMANYAG FOGYASZTÁS
(L/100KM)

VÁROSBAN VÁROSON KÍVÜL VEGYES

keréktárcsa: 
16" 17" 18"

keréktárcsa: 
19"

keréktárcsa: 
16" 17" 18" 

keréktácsa:  
19"

keréktárcsa:   
16" 17" 18" 

keréktátcsa:   
19"

1.5 dCi 110 2WD MT 4.2 4.3 3.6 3.9 3.8 4.0

1.6 dCi 130 2WD MT 5.1 5.2 4.1 4.3 4.4 4.6

1.6 dCi 130 2WD CVT 5.3 5.6 4.4 4.6 4.7 4.9

1.6 dCi 130 4WD MT 5.7 5.9 4.5 5.9 4.9 5.1

BENZINMOTOR TELJESÍTMÉNY
(PS)

MEGHAJTÁS ERŐÁTVITEL ÜZEMANYAG FOGYASZTÁS
(L/100 KM)

VÁROSBAN VÁROSON KÍVÜL VEGYES

keréktárcsa:   
16" 17" 18"

keréktárcsa:  
19"

keréktárcsa:  
16" 17" 18" 

keréktácsa:     
19"

keréktárcsa:         
16" 17" 18" 

keréktátcsa: 
19"

1.2 DIG-T 115 2WD MT 6.6 6.8 5.1 5.2 5.6 5.8

1.2 DIG-T 115 2WD CVT 6.5 6.6 5.2 5.4 5.6 5.8

1.6 DIG-T 163 2WD MT 7.4 7.6 4.8 5.0 5.8 6.0

 *Az értékek az európai alaptípusokra és a felszereltségeikre vonatkoznak
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ELEGANCE CSOMAG - TÖKÉLETESÍTSE VEZETÉSI ÉLMÉNYÉT
Szerelje fel a QASHQAI-t eleganciával és kifinomultsággal. Kezdje a tartozékok kiválasztását az autó elejét 
és hátulját díszítő stíluselemekkel. Ezután folytassa a fekete díszítőelemek használatát, az autó minden 
részénél. Tegye egyedivé autóját, szerelje fel a QASHQAI-t kétszínű könnyűfém keréktárcsákkal, megvilágított 
küszöbvédőkkel vagy üdvözlőfénnyel. Minden QASHQAI a vezetője egyedi stílusát tükrözi.

19"-os WIND króm 
keréktárcsa
gyémántcsiszolt, sötétszürke 19"-os ‘IBISCUS’ keréktárcsa, fényes fekete

Hátsó fekete díszcsík
Gyöngyházfehér színben is 
elérhető

ELEGANCE CSOMAG
Krómozott díszléc a hátsó 
lökhárítóra
Fekete színben is elérhető

ELEGANCE CSOMAG
Krómozott díszléc az első 
lökhárítóra
Fekete színben is elérhető

CROSSOVER CSOMAG
Ezüst színű első 
díszítőelem
Fekete színben is elérhető

CROSSOVER CSOMAG
Ezüst színű hátsó 
díszítőelem 
Fekete színben is elérhető

Gyerek ülés Megvilágított küszöbborítások 19"-os kétszínű, fekete-fehér Gyermekasztal Üdvözlőfény Fekete gumiszőnyeg, velúr szőnyegek, 
luxuskivitelű textilszőnyegek

CROSSOVER CSOMAG - MUTASSA MEG SAJÁT STÍLUSÁT!
Az igazi stílushoz elengedhetetlen a tartalom. Tegye különlegessé a QASHQAI-t első és hátsó 

díszítőelemekkel, 19"-os könnyűfém keréktárcsákkal, és szerelje fel autóját praktikus tartozékokkal, 
akár egy masszív gyermekasztallal is. 
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D

B
A

C

PRÉMIUM FEKETE NAPPABŐR* ÜLÉSEK 3D 
PÁRNÁZÁSSAL

PRÉMIUM SZILVA NAPPABŐR* ÜLÉSEK 3D 
PÁRNÁZÁSSAL

TEKNA + VÁLASZTHATÓ:

FEKETE BŐRBETÉTES MONOFORM 
KIALAKÍTÁSÚ ÜLÉSEK

PRÉMIUM FEKETE NAPPABŐR* ÜLÉSEK 3D 
PÁRNÁZÁSSAL

PRÉMIUM SZILVA NAPPABŐR* ÜLÉSEK 3D 
PÁRNÁZÁSSAL

TEKNA VÁLASZTHATÓ VÁLASZTHATÓ:

GRAFIT SZÖVET MONOFORM KIALAKÍTÁSÚ 
ÜLÉSEK

N-CONNECTA

FEKETE SZÖVET FEKETE SZÖVET

VISIA ACENTA

KÁRPITOK

MÉRETEKKERÉKTÁRCSÁK

16"-OS 
ACÉL

17"-OS 
KÖNNYŰFÉM

18" -OS 
KÖNNYŰFÉM

19" -OS 
KÖNNYŰFÉM

SZÍNEK

ÉLÉNK KÉK - M - RCA GESZTENYEBARNA - M - CAN GYÖNGYHÁZ FEHÉR - M - QAB FEHÉR - S - 326

EZÜST - M - KY0 ÚJ SZÜRKE - M - KAD ÉJLILA - M - GAB FEKETE - M - Z11

INDIGÓ KÉK - M - RBN ÉRZÉKI VÖRÖS - M - NAJ PIROS - S - Z10

A: Tengelytáv: 2646 mm
B: Teljes hosszúság: 4394 mm
C: Teljes szélesség: 1806 mm
D: Teljes magasság: 1590 mm

 

*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.

Nyomtatás   |   Bezárás

Oldal 1    |     Oldal 2 
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TELJES FOLYAMAT
A kezdetektől fogva minőségi munkát végzünk. Minden 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 környezetére, segítsünk elkerülni 
minden balesetet, hogy napról napra, magabiztosabb vezetési élményt 

nyújthassunk. Az Intelligens 360 Fokos Parkolókamera 4 kamera 
képéből állít össze virtuális felülnézeti képet az autó környezetéről. 

Ez csak egy részlet, az általunk nyújtott biztonságból.

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.

AMIT TAPASZTALAT ÚTJÁN 
SAJÁTÍTUNK EL.

A Nissannál minden cselekedetünk középpontjában a vevő áll. Minden 
tevékenységünk és döntéshozatalunk során a legnagyobb gondossággal 

és precizitással járunk el, mindig szem előtt tartva a kiváló minőséget, 
hiszen az végeredményben Önt szolgálja. Az elképzeléstől az autó 

összeszereléséig, a teszteléstől az átláthatóságig, az ügyfélszolgálattól 
az elkötelezettségig - minden apró részlet a minőséget tükrözi.

A NISSANNÁL,
A MINŐSÉGRE 
ÖSSZPONTOSÍTUNK,
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BÁRHOL, BÁRMIKOR SZÁMÍTHAT RÁNK. CSAK HÍVJA A 06 80 333 888-AS TELEFONSZÁMOT**, ÉS RENDELKEZÉSÉRE ÁLLUNK!

LEGMAGASABB MINŐSÉG
A LEGJOBB ÁRON*

Ígérjük, hogy a Nissan magasan képzett 
munkatársai szakértelmének és az eredeti 

Nissan alkatrészek minőségének köszönhetően a 
legigényesebb módon gondoskodunk autójáról. 
A legjobb ár/érték arány biztosítása érdekében 
vállaljuk, hogy az Ön Nissan márkaszervizének 

10 km-es körzetében árgaranciát nyújtunk.

NISSAN ASSISTANCE KÖZÚTI
SEGÉLYSZOLGÁLAT*
Ígérjük, hogy az év minden napján, a nap 
24 órájában a rendelkezésére állunk, hogy 
Ön gondtalanul folytathassa útját. Bármilyen 
váratlan esemény is történjék, garantáljuk 
Önnek a 24 órás Nissan Assistance 
szolgáltatást – az autó korától függetlenül. 

DÍJMENTES CSEREAUTÓ*
Ígérjük, hogy amíg Nissan márkaszervizünk az 

autóját javítja, munkatársaink a személyes 
igényeinek megfelelő mobilitási megoldást kínálnak 

az Ön számára. Foglalja le előre szerviz-időpontját, 
és a javítási munkák befejeztéig ingyenes csereautót 

biztosítunk. Amennyiben Ön nem igényli a csereautót, 
a Nissan márkaszerviz egyéb közlekedési megoldással 

is a rendelkezésére áll.

DÍJMENTES ÁLLAPOTFELMÉRÉS*
Ígérjük, hogy bármilyen szervizmunkát 
megelőzően díjmentesen felmérjük autója 
műszaki állapotát, így Ön pontosan tudni 
fogja, milyen munkák elvégzésére van szükség, 
és azok mennyibe fognak kerülni. Árainkról 
teljes körűen tájékozódhat az interneten és 
márkakereskedéseinkben is.

MIT ÍGÉRÜNK ÖNNEK? NEM KEVESEBBET, MINT HOGY EGY NISSAN-TULAJDONOS SZÁMÁRA NEM CSUPÁN 
AZ AUTÓ VEZETÉSE, HANEM A SZERVIZELÉSE IS KÉPES VALÓDI ÉLMÉNYT NYÚJTANI: EGYSZERŰEN, 

KÉNYELMESEN ÉS KEDVEZŐ ÁRON. HISZÜNK A KÖLCSÖNÖS BIZALOM ÉS AZ ÁTLÁTHATÓSÁG EREJÉBEN, 
EZÉRT MI A NISSANNÁL ELKÖTELEZETTEN DOLGOZUNK AZÉRT, HOGY MINDEN ÜGYFELÜNKNEK A LEHETŐ 

LEGKÖNNYEBBEN ELÉRHETŐ ÉS HOSSZÚ TÁVRA SZÓLÓ GONDOSKODÁST BIZTOSÍTSUK. EZ A MI ÍGÉRETÜNK.

A MI ÍGÉRETÜNK. AZ ÖN ÉLMÉNYE.* 

A Nissan kiterjesztett garancia lehetőséget nyújt a 3 éves vagy 100 000 km-es garancia 
hosszabb időszakra vagy magasabb futásteljesítményre való kiterjesztésére. Így 
kiválaszthatja az autója felhasználási módjához legjobban illeszkedő szerződést. A 
javítások során csak eredeti Nissan alkatrészeket használunk, a beszerelést pedig 
képzett szerelők végzik. 

NISSAN KITERJESZTETT GARANCIA*

A Nissan szervizszerződéssel biztosíthatja legegyszerűbben új Nissan QASHQAI 
crossovere számára a jól megérdemelt karbantartást! Gondosan karbantartjuk 
Nissanját, az elkövetkező években pedig fix áron biztosítjuk a garancia-időszakon túli 
karbantartást. Ha elhozza autóját márkakereskedésünkbe, a Nissan Karbantartási 
Csomag ütemterve szerint kicseréljük a kopóalkatrészeket, a különböző olajakat és 
folyadékokat, valamint elvégezzük a különféle ellenőrzéseket, így Ön nyugodt lehet 
afelől, hogy autója megbízhatóan működik. Teljes ellenőrzést gyakorolhat a költségek 
és az ütemezés felett.

NISSAN KARBANTARTÁSI CSOMAGOK

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 újra értelmezzük 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 QASHQAI AJÁNLATA:
3 ÉV VAGY 100 000 KM* GARANCIA
A DÍZELMOTOROK ESETÉN ÉVES VAGY
30 000 KM-ENKÉNTI* SZERVIZ
A BENZINMOTOROK ESETÉN ÉVES
VAGY 20 000/30 000 KM-ENKÉNTI*
SZERVIZ (MOTORTÍPUSTÓL FÜGGŐEN)
*Amelyik hamarabb bekövetkezik

*A Nissan Ígéretek teljes körű feltételeit megtalálja az Általános Szerződési Feltételek dokumentumban
**Külföldről: +36 1 371 54 93

*A Nissan Kiterjesztett Garancia a Nissan International Insurance Ltd. által nyújtott biztosítási termék, a biztosítás pontos feltételeiről 
az ügyféltérben elérhető Ügyféltájékoztató, valamint az Általános Szerződési Feltételek segítségével tájékozódhat.
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Kövesse a Nissan QASHQAI-t a következő oldalakon:

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. 

Mindent megtettünk azért, hogy e kiadvány a legaktuálisabb adatokat tartalmazza a nyomdába adásakor (2017. május). A prospektusban 
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 05/2017 – Nyomtatási hely: EU. 
Tervezte a DESIGNORY, Franciaország és készítette az eg+ worldwide, Franciaország – Tel.: +33 1 49 09 25 35

Az Intelligent Mobility 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. 
Ez a jövő már testet öltött abban a Nissanban, amit ma vezethet.

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

Márkakereskedés bélyegzője:
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