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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. 

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. 
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A  felszereltségek a változattól függően alapfelszereltségként vagy  opcióként (felárért) állnak rendelkezésre.
*HD képernyő, 1280x768 pixeles felbontással.
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 12,3’’-os,
teljesen digitális 

TFT kijelző 

9’’-os HD
NissanConnect kijelző*

10.8’’-os szélvédőre 
vetített kijelző 

(head-up display)

Optimalizált
deréktámasszal
ellátott ülések

A funkcionalitás sosem volt ennyire csábító
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. 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 
számára 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 Nissan mindig élen jár a közlekedésbiztonsági 
fejlesztésekben. Az új Qashqai fejlett Nissan Intelligent 
Mobility technológiával rendelkezik. Figyeli az utat Ön előtt 
és az Önt körülvevő világot, hogy megvédje, gondoskodjon 
a biztonságáról, és minden utat egy kicsit könnyebbé tegyen.

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!

Tisztább kilátás előre



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 Navilink 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 betartva – a beépített tomtom® 
térképek segítségével előre látja a kanyarokat, 
kereszteződéseket, lehajtókat, és alkalmazkodik 
ezekhez az intelligensebb, stresszmentes 
autózás érdekében. 

Élvezzen minden utazást!



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!

ADAPTÍV FÉNYSZÓRÓ ASSZISZTENS

Az új Qashqai fényszórója rendelkezik Adaptív 
Mátrix LED technológiával. Ez a rendszer 12 külön-
külön vezérelt szegmensre bontja a fényszóró 
f é n y k é v é j é t ,  m e l y e k  a u t o m a t i k u s a n 
kikapcsolhatók, így maximálisan megvilágítja a 
gépkocsi előtti útfelületet, anélkül, hogy a 
szembejövőket elvakítaná.

Biztonság a szélesebb 
vetítési tartománynak 
köszönhetően

AZ INTELLIGENS SEBESSÉGTARTÓ AUTOMATIKA
tartja a követési távolságot az autópályán. Méri az Ön 
előtt haladó járműtől mért távolságot, 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 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.

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 új Qashqai szívügye a biztonság. Valamennyi 
változatot olyan biztonsági technológiával 
szereltük fel, melyeket arra terveztünk, hogy 
mindenki biztonságban legyen, és maximális 
nyugalmat nyújtson Önnek.



A strukturális fejlesztés és a motor optimalizálása 
kulcsfontosságú szerepet játszottak az új Qashqai 
fejlesztésében, hogy nagyszerű menetteljesítményt és 
üzemanyag-hatékonyságot biztosítson.

Az új platform fejlett agilitást és kényelmet biztosít. A merevebb 
felépítés dinamikusabb teljesítményt és nagyobb biztonságot 
kínál, az alumínium karosszériaelemek széleskörű használata 
pedig csökkenti a súlyt, ami alacsonyabb CO2-kibocsátást 
eredményez.

A motorháztető alatt is talál fejlesztéseket. Az új 1,3 literes
lágy-hibrid hajtáslánc lítium-ion akkumulátorral rendelkezik, 
amely tárolja a fékezés során visszanyert energiát a
károsanyag-kibocsátás csökkentése és a zökkenőmentesebb 
stop-start funkció biztosítása érdekében. Hatfokozatú kézi 
sebességváltóval és automata váltóval is rendelhető.

Felvillanyozó vezetési élmény

MT 2WD 
MILD HYBRID 
140LE / 158LE

AT 2WD/4WD 
MILD HYBRID 

158HP

Displacement 1,3 l, 12V mild-hibriddel 1,3 l, 12V mild-hibriddel

Teljesítmény (kW) / 
percenkénti fordulatszám

103, 5000 
116, 5500 116, 5500

Nyomaték (Nm) / 
percenkénti fordulatszám

240, 1600
260, 1750 270, 1750

Váltó 6 fokozatú manuális automa

Kibocsátási szabvány Euro6d-full Euro6d-full

CO2 kibocsátás g/km 145-150 / 145-152 144-153 / 153-163

*CO2 emissions disclaimer depending on the country.



+20MM HÁTSÓ LÁBTÉR

461L CSOMAGTÉR

+28MM VÁLLTÉR

+15MM

461L

* Az N-Connecta változatban elérhető funkciók.
**A  felszereltségek a változattól függően alapfelszereltségként, vagy csak opcióként (felárért) 
állnak rendelkezésre.

AZ ELŐZŐ GENERÁCIÓHOZ KÉPEST.

AZ ELŐZŐ GENERÁCIÓHOZ KÉPEST.

AZ ELŐZŐGENERÁCIÓHOZ 
KÉPEST.

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 utazókszámára kialakított két USB*-csatlakozó. 
Ha ehhez hozzáadjuk a tágas csomagteret, egyértelművé válik: a 
Qashqai tágas utasterében kényelmes lesz minden utazás családjával 
vagy barátaival.

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 
szállíthatóvá teszi a csomagokat, a dönthető hátsó ülések pedig 
teljes rugalmasságot és akár 860 literes befogadóképességet 
biztosítanak 16 rakodótér-kombinációval a legmagasabb fokú 
kényelmet kínálja**.

Hely mindenkinek.
És sok minden más

Meglepő méretű csomagtér
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*Csak tetősínekkel felszerelt gépkocsihoz.
A  felszereltségek a változattól függően alapfelszereltségként, vagy 
csak opcióként (felárért) állnak rendelkezésre.

FRONT FINISHER

SIDE FINISHER

REAR FINISHER

KÜLSŐ MEGJELENÉS
ELEGANCE KRÓM CSOMAG
Első díszléc – KE6106U0CR
Oldalsó díszítőelem – KE7606U0CR
Hátsó díszítőelem - KE7916U0CR

VONTATÁSI CSOMAG
A: Levehető vonóhorog - KE5006U510 

Vontatható tömeg max. 1800kg
B: 3 tűs csatlakozó - KE5056U012 

7 tűs csatlakozó - KE5056U002

VÉDELEM CSOMAG

C: Luxus szőnyeg - KE7456UN0A
D: Csomagtér szőnyeg, megfordítható – KE9656U0S0

UTAZÓ CSOMAG
E: Tetőcsomagtartó Easyfix rendszerrel – KE7306U510

Keresztrudak Easyfix rendszerrel – KE7326U510*
F: Kerékpártartó - KB73880010

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

Síléctartó - 2-6 pár
2 pár - KS73850001 
4 pár - KS73850002 
6 pár - KE73899996

UTASTÉR VÉDELEM
G: Beépített csomagtér rendszerező - KE9646U510
H: Hátsó lökhárító küszöbborítás – KE9676U000

Tegyen minden egyes 
utazást könnyedebbé és 
kényelmesebbé.

A Nissan tartozékok segítenek személyre szabni és stílusossá tenni 
az új Qashqait; még kényelmesebbé vagy még okosabbá alakítani. 
Testre szabhatja a Nissan exkluzív króm külső Elegance csomagjával, 
megvédheti csomagtartóját a szennyeződéstől, sártól és víztől, vagy 
vonóhorgot adhat hozzá, hogy izgalmas családi kalandokra 
indulhasson. Ha pedig kerékpárokat, síléceket, snowboardokat vagy 
egyszerűen csak több csomagot kíván szállítani, keresztrúdjainkat, 
dobozainkat és egyéb csomagtartóinkat kifejezetten úgy terveztük, 
hogy okosan, biztonságosan és tartósan megfeleljenek a célnak. 

Tegye még jobbá, minden tekintetben
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A: Teljes hosszúság: 4,425 m
B: Tengelytáv: 2,665 m 
C: Teljes szélesség: 1,835 m
D: Teljes magasság: 1,625 m 

MÉRETEK

TEKNA+
• Tekna felszereltségek 
+ 20’’-os könnyűfém keréktárcsák 
+ Nappabőr memóriás első ülések 

masszázs funkcióval 
+ Bose pémium hangrendszer 10 

hangszóróval 

TEKNA
 • N-Connecta felszereltségek 
+ 19’’-os könnyűfém keréktárcsák
+ Adaptív Mátrix LED-es elsőfényszóró 

rendszer
+ 10.8’’-os szélvédőre vetített kijelző 

(head-up display)
+ ProPILOT, Navi-Linkkel 
+ Kéz nélkül nyitható csomagtér ajtó
+ Panoráma üvegtető tetősínekkel

FELSZERELTSÉGI SZINTEK

Színválaszték

11 KAROSSZÉRIA SZÍN

QASHQAI SZÍNVÁLASZTÉK

P : Gyöngyházfény – M: Metál – S: Alap

Szürke - M- KADFekete - M- Z11Kerámia szürke -P- 
KBY

Ezüst - M- KY0 Indigó kék- RBN Burgundi - M- NBQ Piros (alap) -S- Z10

Fehér (alap) -S- 326

Naplemente vörös- M- 
NBV

Élénk kék -P- RCFGyöngyházfehér -P- 
QAB

Kéttónusú kerámiaszürke 
és fekete metál tető

Kéttónusú gyöngyházfehér és 
fekete metál tető

Kéttónusú élénk kék
és fekete metál tető

5 KÉTTÓNUSÚ SZÍN

Kéttónusú Naplemente 
vörös és fekete metál 
tető

Kéttónusú fekete metál 
és kerámiaszürke tető

VISIA
• Full LED első fényszórók
• Hátsó parkolóradar
• Automatikus világítás
• Elektromosan állítható
  és fűthető tükrök
• Manuális légkondicionáló.

ACENTA
•  Visia felszereltség
+ 17’’-os könnyűfém keréktárcsák
+ Tolatókamera 
+ 8’’-os Display Audió rendszer telefon 

tükrözéssel
+ Kétzónás automata légkondicionáló
+ Innteligens kulcs

N-CONNECTA
• Acenta felszereltség 
+ 18’’-os könnyűfém keréktárcsák 
+ Teljesen digitális 12.3’’-os TFT 

műszerfal
+ 9’’-os HD NissanConnect kijelző 
+ Intelligens 360 fokos parkolókamera 

rendszer, mozgó tárgy felismeréssel
+ Sötétített hátsó oldalablakok és 

csomagtérablak 
+ Fűtött első ülések 
+ Fűtött kormánykerék 
+ Fűtött szélvédő 
+ Vezeték nélküli töltő 
+ LED-es fényszórók 
+ Hangulatvilágítás 



Merüljön el mélyebben az új Nissan Qashqai élményében:
www.nissan.hu/Qashqai

Kövesse a Nissan Qashqai-t a következő oldalakon:

A Nissan Intelligens mobilitás 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 - egy biztonságosabb, fenntarthatóbb és izgalmasabb világ felé 

Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a jelen kiadvány a legaktuálisabb adatokat tartalmazza (2021. május). 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.


