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ÚPLNE NOVÝ 
QASHQAI
NISSAN QASHQAI NOVEJ GENERÁCIE. 
JEDINEČNÝ ZÁŽITOK V MESTE.
NAŠTARTOVAL REVOLÚCIU a teraz sa vracia s novým, neortodoxným dizajnom, 
pokročilými intuitívnymi technológiami, špičkovými možnosťami pripojenia, 
dynamickými jazdnými vlastnosťami a ovládaním, vďaka ktorým vodič získa úplnú 
kontrolu nad vozidlom. Doprajte si intenzívny zážitok z jazdy, ktorý vám ponúka 
NOVÝ QASHQAI – špičkový mestský crossover.
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DRAMATICKÉ 
ZNOVUZRODENIE
DOKONALÁ ÚČELNOSŤ
JE ODVÁŽNY, MÁ ŠPORTOVÉHO DUCHA A JEHO PRÍTOMNOSŤ 
VZBUDZUJE REŠPEKT. Je to nový mestský triatlonista, najinovatívnejší model zo 
všetkých vozidiel modelu QASHQAI. Pôvodný crossover je späť, a to v lepšej forme, 
než kedykoľvek predtým – ostrý ako čepeľ, dravejši a s profi lom, ktorý zosobňuje 
hrdosť a zároveň sa nebojí provokovať.
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ZANECHAJTE 
TRVALÝ 
DOJEM

BOHATÁ VÝBAVA INTERIÉRU
INTERIÉR V TMAVOSIVEJ KOŽI vás uchváti anatomicky 

tvarovanými sedadlami, čalúnenými opierkami kolien a osvetlením. 
Tieto prvky vytvárajú atraktívne prostredie, ktoré už nikdy nebudete 

chcieť opustiť.
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AUDIOSYSTÉM Zobrazte si počas jazdy 
podrobné informácie o vašich obľúbených 
hudobníkoch a hudbe, ktorú počúvate.

IDENTIFIKÁCIA VOLAJÚCEHO Majte 
prehľad o prichádzajúcich hovoroch bez toho, 
aby ste spustili oči z vozovky.

BEZPEČNOSTNÁ TECHNOLÓGIA SAFETY 
SHIELD Vizuálne a zvukové výstražné 
signály chrániace vašu bezpečnosť. 

VÝBER FARBY Prispôsobte si obrazovku 
podľa svojho vkusu alebo ju zlaďte s 
osvetlením interiéru.

NAVIGÁCIA S FUNKCIOU „TURN BY 
TURN“ Rýchly prístup k potrebným 
navigačným údajom sa postará o to, aby ste 
už nikdy neminuli odbočku.

ODOZVA RIADENIA Vyberte si športový 
alebo normálny režim, aby ste zmenili 
dynamiku riadenia.

SYSTÉM MONITOROVANIA TLAKU V 
PNEUMATIKÁCH Dosť bolo hádania: Tlak v 
každej z pneumatík sa zobrazuje na na displeji 
palubného počítača a v prípade nedostatočného 
nahustenia niektorej z pneumatík sa na 
prístrojovej doske rozsvieti signalizačné svetlo.

SENZORY PARKOVACEJ KAMERY 
Sledujte obraz, ktorým vám QASHQAI 
uľahčuje parkovanie. 

PREVEZMITE VELENIE kde máte dokonalý prehľad o všetkom vďaka 5" obrazovke asistenta 
riadenia Advanced Drive – Assist Display, na ktorej sa v reálnom čase zobrazujú všetky potrebné 

informácie v grafi ckom formáte. Intuitívny a dostupný asistent: Upravte si ho podľa seba.

VYSPELÝ DISPLEJ PALUBNÉHO POČÍTAČA
INOVÁCIA PRIAMO PRED VAŠIMI OČAMI
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6 ŠTANDARDNÝCH 
AIRBAGOV
Model QASHQAI disponuje 
bohatou paletou aktívnych 
a pasívnych bezpečnostných 
funkcií, medzi ktoré patria 
bezpečnostná technológia 
Nissan Safety Shield®, 
bočné a záclonové airbagy.

Filozofi a bezpečnostnej technológie 
Nissan Safety Shield

OBKLOPTE SA ISTOTOU

ROZPOZNÁVANIE ÚNAVY VODIČA POČAS JAZDY
Už žiadne riziko mikrospánku alebo straty 
koncentrácie: systém monitoruje úroveň vašej 
sústredenosti a únavy na základe vašich reakcií pri 
riadení, a ak potrebujete prestávku, upozorní vás 
zvukovým a vizuálnym signálom. 

AUTOMATICKÉ PREPÍNANIE SVETIEL
Tento systém maximalizuje vašu viditeľnosť tým, 
že pri jazde po komunikáciách mimo obce zapne 
diaľkové svetlá, a keď rozpozná protiidúce alebo 
vzdialené vozidlá, dočasne ich stlmí. Vďaka 
predným svetlometom vybaveným výlučne 
žiarivkami LED poskytuje QASHQAI širšie a 
jasnejšie osvetlenie vozovky počas jazdy.

AUTOMATICKÉ NÚDZOVÉ BRZDENIE
Ak hrozí riziko kolízie s vozidlom pred vami, 
systém aktivuje zvukovú a vizuálnu výstražnú 
signalizáciu. Chráni pred negatívnymi následkami 
mikrospánku a straty pozornosti.

UPOZORNENIE NA VYBOČENIE 
Z JAZDNÉHO PRUHU
Dávajte pozor, systém vás upozorní, ak vybočíte 
z jazdného pruhu. Ak nemáte zapnutú 
smerovku, systém vás napomenie, aby ste sa 
vrátili do pruhu. Dokáže rozpoznať aj to 
najmenej viditeľné dopravné značenie a počas 
jazdy po komunikáciách mimo obce prispôsobí 
svoju citlivosť odlišnému štýlu jazdy.

ROZPOZNÁVANIE DOPRAVNÝCH ZNAČIEK
Tento systém počas jazdy rozpoznáva značky 
na ceste a informuje vás o najaktuálnejších 
rýchlostných obmedzeniach.

SYSTÉM SLEDOVANIA MŔTVEHO UHLA
QASHQAI vidí aj to, čo vy nevidíte. Ak sa v oblasti 
mŕtveho uhla na ktorejkoľvek strane vášho auta 
nachádza iné vozidlo, na vnútornej časti bočného 
spätného zrkadla sa rozsvieti výstražná kontrolka. 
Ak zapnete smerové svetlo s úmyslom prejsť do 
druhého pruhu v nebezpečnej blízkosti iného 
vozidla, toto signalizačné svetlo bude blikať a ozve 
sa výstražný signál.

MONITOROVANIE POHYBUJÚCICH SA 
OBJEKTOV ZA VOZIDLOM
Zoznámte sa so svojím digitálnym parkovacím 
pomocným pilotom. Táto funkcia vás informuje 
o akýchkoľvek prekážkach, ktoré sa približujú 
v okruhu 360 stupňov – rozpoznáva nielen 
predmety, ale aj deti a zvieratá.

OCHRANA

BEZPEČNOSTNÉ 
TECHNOLÓGIE NISSAN 
SAFETY SHIELD predstavujú 
komplexný prístup k bezpečnosti, 
ktorým sa riadi konštrukcia a vývoj 
každého vozidla, ktoré vyrábame. 
Funkcie popísané v tejto brožúre 
predstavujú len niektoré z mnohých 
funkcií vášho Nissanu. Pomáhajú 
chrániť vás a to, čo je vaše, a to tak, 
že sa sústredia na tri kľúčové oblasti: 
sledujú systémy a okolie vášho 
vozidla, pomáhajú pri zvládaní 
neočakávaných situácií a 
napomáhajú zachovať vašu 
bezpečnosť v prípade nehody.
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NISSANCONNECT

INOVÁCIE DRŽIACE VÁŠ 
SVET NA DOSAH
INTELIGENTNÉ A FUNKČNÉ. Systém NissanConnect disponuje bohatou paletou funkcií a vďaka 7" antireflexnej dotykovej 
obrazovke s vysokým rozlíšením je jeho používanie hračkou. Predstavuje výkonnú kombináciu zvukových, navigačných a komunikačných 
funkcií so špičkovými možnosťami pripojiteľnosti a funkciami integrácie smartfónov. 

PRIPOJENIE BEZ OHĽADU NA CIEĽ CESTY. Systém NissanConnect ponúka integráciu smartfónu. Vychutnajte si 
neustále sa rozširujúci zoznam aplikácií* v pohodlí obrazovky vozidla Nissan. Všetky aplikácie sú navrhnuté tak, aby 
bezpečným spôsobom zlepšili celkovú jazdu. Vozidlo QASHQAI sa stane neoddeliteľnou súčasťou vášho pripojeného 
životného štýlu, rovnako ako váš smartfón, tablet či počítač.

INTELIGENTNÁ ASISTENCIA PRE VODIČA a funkcie navigácie vám poskytnú podporu vo všetkých druhoch dopravných 
situácií.

PRENOS ZVUKU PROSTREDNÍCTVOM ROZHRANIA BLUETOOTH®. Vychutnajte si počúvanie digitálnych rádií 
a bezdrôtových internetových rádií a prehrávajte hudbu z mobilného telefónu.

VSTUP PRE iPOD®/USB. Pripojte svoj iPod® alebo prehrávač MP3 a získajte na cestách prístup k celej svojej 
hudobnej knižnici.

* Aplikácie používajte len v prípade, ak to nemôže ohroziť bezpečnosť vašej jazdy. Niektoré funkcie systému NissanConnect môžu byť v modeloch Qashqai 
dostupné neskôr. Služby a aplikácie systému NissanConnect sú v plnom rozsahu dostupné iba vo vybraných európskych krajinách a iba vo vybraných 
modeloch vozidiel Qashqai. Spoločnosť Nissan ponúka vybrané modely vozidiel Qashqai so systémom NissanConnect, ktorý môže byť využívaný po dobu 2 
rokov od kúpy vozidla automaticky a bezplatne. Pre zachovanie systému NissanConnect aj po uplynutí 2 rokov od kúpy vozidla bude nevyhnutné prihlásiť sa 
k užívaniu tohto systému, pričom prihlásenie sa do systému bude spoplatnené. Služby a aplikácie systému NissanConnect nie sú poskytované spoločnosťou 
Nissan a môžu byť kedykoľvek zmenené bez predchádzajúceho upozornenia zo strany spoločnosti Nissan. Spoločnosť Nissan nenesie zodpovednosť za náklady, 
ktoré môžu vzniknúť v dôsledku zmien služieb a aplikácií systému NissanConnect a ani za náklady na prípadnú zmenu technického vybavenia potrebného pre 
využívanie funkcií NissanConnect. Používanie niektorých funkcií systému NissanConnect vyžaduje pripojenie kompatibilného mobilného telefónu alebo iného 
zariadenia, ktoré nie je súčasťou výbavy vozidiel Nissan. Mobilné siete sú poskytované mobilnými operátormi a nie sú dostupné vo všetkých oblastiach. Mobilný 
operátor si môže účtovať poplatky za roamingové služby v zahraničí (dátove/hlasové). Viac informácií o systéme NissanConnect nájdete na www.nissan.sk. 
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UĽAHČITE SI ŽIVOT
PANORAMATICKÝ KAMEROVÝ 
PARKOVACÍ SYSTÉM VYUŽÍVA 
4 KAMERY umožňujúce zobrazenie 
panoramatického pohľadu na okolie 
vozidla QASHQAI, vďaka ktorému sa 
cúvanie a parkovanie stáva 
bezproblémovou záležitosťou. Zvoľte si 
pohľad z vtáčej perspektívy a prezrite 
si situáciu okolo vozidla zhora, počas 
manévrovania si následne vyberte 
niektorý z rôznych režimov duálneho 
zobrazovania – stačí raz vyskúšať a už 
nikdy nebudete chcieť riadiť vozidlo bez 
tohto systému!

POZDĹŽNE PARKOVANIE.   Priblížte sa s vozidlom k miestu, zmerajte ho 
a ak Inteligentný parkovací asistent signalizuje „OK“, nastavte polohu vozidla 
QASHQAI do vyznačenej pozície a aktivujte automatické manévrovanie pre 
dokonalé zaparkovanie.

UŽ ŽIADNE ŠKRABANCE.   Stlačením tlačidla 
kamery pri jazde dopredu alebo cúvaní prepnete 
zobrazenie z pohľadu zhora na bočné zobrazenie – táto 
funkcia je výborná, ak potrebujete zistiť, ako ďaleko sa 
nachádzate od obrubníka.

SLEDOVANIE MŔTVYCH UHLOV.   Pri cúvaní 
uvidíte na displeji všetko, čo sa nachádza priamo za vami, 
pohľad zhora vám zasa ukáže menšie objekty, ktoré sú 
príliš nízko na to, aby ste ich mohli vidieť v okne.

INTELIGENTNÝ PARKOVACÍ ASISTENT PANORAMATICKÝ KAMEROVÝ PARKOVACÍ SYSTÉM

PRIEČNE PARKOVANIE.   Na viacposchodových parkoviskách a vyťažených 
podzemných parkoviskách v obchodných centrách panoramatický kamerový 
parkovací systém pomôže nájsť to najvhodnejšie miesto na parkovanie. 
Systém Inteligentného parkovacieho asistenta za vás s vozidlom QASHQAI 
dokonca zacúva na parkovacie miesto.
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4x4 & ABS

Plynový pedál

Spojenie
G senzor

AKTÍVNE OVLÁDANIE 
PODVOZKU NISSAN

SEBAISTÉ VYSTUPOVANIE vďaka intuitívnemu 
systému aktívneho ovládania podvozku modelu 
QASHQAI, ktorý vás nesklame. Aktívne ovládanie 
podvozku od spoločnosti Nissan zaručuje dobrú 
odozvu riadenia a skvelý zážitok z jazdy.

AKTÍVNE UDRŽANIE STOPY 
zvyšujú pocit istoty pri šoférovaní v 
ostrých zatáčkach tým, že počas 
zatáčania mierne pribrzďujú kolesá na 
vnútornej strane.

AKTÍVNA MOTOROVÁ BRZDA 
X-TRONIC 
(len modely s automatickou prevodovkou) 
umožňuje plynulejšie zatáčanie a 
automatické spomalenie pri jazde v 
zákrute pre intenzívnejší a pútavejší 
zážitok z jazdy.

SYSTÉM REGULÁCIE 
NAKLONENIA KAROSÉRIE 
jemne pribrzdí vozidlo, aby tak zabránilo 
nepríjemným pohybom hornej časti 
karosérie a zvýšilo pohodlie jazdy. 

FUNKCIE RIADENIA PODVOZKU 
sa zobrazujú na displeji asistenta 
riadenia Advanced Drive-Assist Display: 
aktívne držanie stopy, aktívna motorová 
brzda pri zatáčaní a systém regulácie 
naklonenia karosérie, keď je aktivované 
riadenie brzdného krútiaceho momentu. 
Pohodlne vás udržia v sedadle vodiča.

Systém ALL MODE 4x4-i®: 
maximalizuje trakciu pneumatík v 
teréne či na vozovke. Pomocou 
počítača a snímačov sleduje inteligentný 
systém prešmyknutie kolies a okamžite 
prerozdeľuje krútiaci moment spôsobom, 
pri ktorom je až 50 % smerovaných na 
zadné kolesá.
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TECHNOLÓGIA PURE DRIVE OD SPOLOČNOSTI NISSAN

VYKROČTE V ÚSTRETY 
BUDÚCNOSTI
VYBERTE SI POHON PODĽA VLASTNÉHO VKUSU: Nafta či benzín, 
predný náhon alebo náhon 4x4, manuálna prípadne automatická prevodovka 
XTRONIC. Vsaďte na dynamický výkon technológií Pure Drive a na jedny 
z najnížších emisií CO2 v kategórií crossoverov ( s naftovými motormi 1.5 dCi 
2WD, 1.6 dCi 2WD MT & XTRONIC), ktoré sa podarilo dosiahnuť aj vďaka 
funkcii štart-stop a aktívnej aerodynamike.

NOVÁ PREVODOVKA XTRONIC
Nová prevodovka Xtronic zvyšuje pôžitok z jazdy 
vďaka lepšiemu zrýchleniu a odozvám riadenia a 
súčasne znižuje spotrebu paliva.

*Hodnoty zodpovedajú modelu Qashqai so štandardnou výbavou určenému pre európsky trh.

NAFTOVÉ MOTORY VÝKON (k) POHON PREVODOVKA EMISIE CO2 (kombinácia) SPOTREBA PALIVA l/100KM

Mesto Mimo mesta Kombinácia

16" & 17" 18" & 19" 16" & 17" 18" & 19" 16" & 17" 18" & 19" 16" & 17" 18" & 19"

1.5 dCi 110 2WD MT 99g/KM  103g/KM 4.2 4.3 3.6 3.9 3.8 4.0

1.6 dCi 130 2WD MT  116g/KM  120g/KM 5.1 5.2 4.1 4.3 4.4 4.6

1.6 dCi 130 2WD Xtronic  122g/KM 128g/KM 5.3 5.6 4.4 4.6 4.7 4.9

1.6 dCi 130 4WD MT 129g/KM  133g/KM 5.7 5.9 4.5 4.7 4.9 5.1

BENZÍNOVÉ MOTORY VÝKON (k) POHON PREVODOVKA EMISIE CO2 (kombinácia) SPOTREBA PALIVA l/100KM

Mesto Mimo mesta Kombinácia

16" & 17" 18" & 19" 16" & 17" 18" & 19" 16" & 17" 18" & 19" 16" & 17" 18" & 19"

1.2 DIG-T 115 2WD MT 129g/KM 133g/KM 6.6 6.8 5.1 5.2 5.6 5.8

1.2 DIG-T 115 2WD Xtronic 129g/KM  133g/KM 6.5 6.6 5.2 5.4 5.6 5.8

1.6 DIG-T 163 2WD MT  134g/KM 138g/KM 7.4 7.6 4.8 5.0 5.8 6.0
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OTVORTE SI CELÚ 
PALETU NOVÝCH 
MOŽNOSTÍ

VŠESTRANNÝ ÚLOŽNÝ PRIESTOR PLOCHÁ PODLAHA. Po sklopení zadných sedadiel ponúka model QASHQAI batožinový priestor s plochou podlahou, ktorý 
uľahčuje nakladanie a vykladanie dlhých predmetov, ako aj úložný priestor pod podlahou, do ktorého možno ukryť cenné predmety.

PRISPÔSOBTE SI HO. Keď sa sedadlá nachádzajú vo vertikálnej polohe, presúvaním deliacej priečky batožinového priestoru môžete 
vytvoriť až 16 kombinácií uloženia batožiny! Pod dosku môžete uložiť dokonca aj kryt batožinového priestoru. Všestranné riešenie úložného 
priestoru modelu QASHQAI umožňuje organizovať batožinu a predstavuje užitočné a inovatívne riešenie prepravy akéhokoľvek nákladu.

VŠETKO NA DOSAH RUKY. Nový dizajn stredovej konzoly vozidla QASHQAI ponúka dôvtipný úložný priestor, vďaka ktorému 
budete mať všetky bežne používané predmety na dosah ruky.
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®

JEDINEČNÝ DIZAJN: Čierne 18" disky kolies z ľahkých zliatin, tónované sklá. Pre maximálne pohodlie a štýl je 
tiež k dispozícií balík Presklenej strechy a strešných lyžín (s výnimkou čiernych). 

TECHNOLÓGIA N-TEC : Nový NissanConnect so 7" obrazovkou, Panoramatickým kamerovým parkovacím 
systémom, predným a zadným parkovacím systémom, automatickým stmavovaním spätného zrkadla, inteligentným 
kľúčom Nissan, štart/stop tlačidlom a balíkom bezpečnosti Nissan obsahujúcim: Automatické núdzové brzdenie, 
Rozpoznávanie dopravných značiek, Upozornenie na vybočenie z jazdného pruhu a Automatické prepínanie svetiel.

QASHQAI N-TEC

LEPŠÍ A INTENZÍVNEJŠÍ
VYCHUTNAJTE SI KAŽDÝ MOMENT V NOVOM VOZIDLE QASHQAI N-TEC. Ohromí vás novými dizajnovými 
prvkami ako tónované sklá a unikátne 18" disky kolies z ľahkých zliatin a technológiou Nissan N-TEC. je to pravý 
mestský crossover 
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1

5

4

2

3

1. Kryty spätných zrkadiel, chrómové

2. Lišta predného náraznika, chróm

3. 19" disky kolies z ľahkých zliatin IBISCUS

4. Prahové lišty dverí, chróm

5. Klúčky dverí , chróm

PRÍSLUŠENSTVO

Strešný box, veľký, čierny (dostupný aj v strednej veľkosti) 

Ťažné zariadenie , odnímateľné + elektrická sada 
k ťažnému zariadeniu

Kryty spätných zrkadiel, čierne

Rohož batožinového priestoru

Organizér nákladu

Lišta veka batožinového priestoru, chróm - lišta 
zadného skla, chróm 

Strešný nosič (2 priečky)

Rohože – velúrové, štandardné, gumené
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B

A C

D

KONFIGURÁTOR FARBY

POHĽAD NA FARBY
KONFIGURÁTOR POŤAHOV

ZMYSEL PRE POHODLIE 

VISIA

TEKNA

ACENTA

VOLITEĽNÉ: VOLITEĽNÉ: 

INTERIÉR V KOMBINÁCII 
ČIERNEJ KOŽE A LÁTKY

ČIERNA LÁTKA ČIERNA LÁTKA

ČIERNA KOŽA INTERIÉR V KOMBINÁCII 
SVETLOSIVEJ KOŽE A 
ALCANTARY

ROZMERY

A: Celková dĺžka: 4.377 mm

B: Rázvor kolies: 2.646 mm

C: Celková šírka: 1.806 mm

D: Celková výška: 1.590 mm / 1.595 mm 
(All Mode 4x4i®)

M - Metalíza 
S - Základná         

BIELA PEARL - M - QAB BIELA - S - 326 ŠEDÁ - M - KAD

TMAVO FIALOVÁ - M - GAB

ATRAMENTOVÁ MODRÁ - M - RBN NEW BRONZOVÁ - M - CAP NEW

ČERVENÁ - S - Z10ČERVENÁ MAGNETIC - M - NAJ ČIERNA - M - Z11

STRIEBORNÁ - M - KY0
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Servisná zmluva Nissan je tým najlepším spôsobom, ako vášmu Nissanu QASHQAI poskytnúť 
údržbu, ktorú si zaslúži! Poskytneme kompletnú starostlivosť vášmu vozidlu a navyše vám 
zaručíme pevné ceny popredajných služieb na niekoľko rokov dopredu. Keď priveziete svoje 
vozidlo do nášho dílerstva, vymeníme podľa plánu údržby Nissan všetky potrebné diely a 
kvapaliny, skontrolujeme celkový stav vozidla, aby ste mali istotu, že vás na cestách nezaskočí 
žiadny problém. Servisná zmluva Nissan poskytuje úplnú kontrolu nad nákladmi a plánovaním: 
od samého začiatku viete, koľko bude údržba stáť.

Predĺžená záruka Nissan vám poskytuje príležitosť predĺžiť záruku výrobcu na 
3  roky/100 000 km na dlhšie obdobie či počet kilometrov. Vyberte si zmluvu, ktorá 
najlepšie zodpovedá vášmu spôsobu používaniu vozidla a užite si z nej plynúce výhody: 
Pri ďalšom predaji vozidla Nissan môže byť jeho predajná cena vyššia, pretože zmluva 
je pri predaji prenosná na nového majiteľa. V prípade potreby opravy vozidla budú použité 
iba originálne diely Nissan a opravu vykonajú mechanici vyškolení spoločnosťou Nissan. 
Pre váš pocit istoty zahŕňa nonstop asistenčné služby v celej Európe (ak sú dostupné).

SERVISNÉ ZMLUVY 

PREDĹŽENÁ ZÁRUKA 

VĎAKA VÁM SA V SPOLOČNOSTI 
NISSAN STÁLE ZLEPŠUJEME.

Predĺžená záruka Nissan vám poskytuje príležitosť 
predĺžiť záruku výrobcu na 3 roky/100  000  km na 
dlhšie obdobie či počet kilometrov. Vyberte si zmluvu, 
ktorá najlepšie zodpovedá vášmu spôsobu používaniu 
vozidla. V prípade potreby opravy vozidla budú použité 
iba originálne diely Nissan a opravu vykonajú mechanici 
vyškolení spoločnosťou Nissan. Pre váš pocit istoty 
zahŕňa nonstop asistenčné služby v celej Európe (ak 
sú dostupné).

NISSAN QASHQAI 
VÁM PONÚKA:

3 ROČNÚ ZÁRUKU

12 ROČNÚ ZÁRUKU PROTI PREHRDZAVENIU 
KAROSÉRIE

SERVISNÝ INTERVAL 12 MESIACOV / 15 000 KM

NÁHRADNÉ VOZIDLO ZADARMO
Sľubujeme vám, že vždy, keď bude vaše vozidlo v servise, 

náš díler Nissan vám ponúkne riešenie vašej mobility 
navrhnuté tak, aby vyhovovalo vašim potrebám. Objednajte 

sa s predstihom, aby pre vás mohlo byť pripravené 
náhradné vozidlo zadarmo až do konca opravy. 

Vo vybraných servisných strediskách máme 
k dispozícii dokonca i elektromobily. Ak nepotrebujete 

náhradné vozidlo, náš díler Nissan vám môže ponúknuť iné 
riešenie dopravy.

CENOVÁ ZÁRUKA 
Sľubujeme vám, že vďaka tímu našich odborníkov a použitiu 
originálnych dielov Nissan dostane vaše vozidlo tú najvyššiu 

možnú starostlivosť. Aby sme ponúkli najlepšiu cenu, 
uisťujeme vás, že ak prídete s ponukou zo servisu v okruhu 
10 km od svojho dílera nissan, ktorá bude nižšia ako naša, 

tak cenu dorovnáme.

BEZPLATNÁ KONTROLA STAVU VOZIDLA
Sľubujeme vám, že skôr ako začneme s akoukoľvek prácou 
na vašom vozidle, bezplatne ho skontrolujeme a vy tak 
budete presne vedieť, čo je potrebné urobiť a koľko to 
bude stáť. Žiadne prekvapenia. Vaša faktúra za práce a 
náhradné diely neprekročí vami schválenú čiastku a úkony 
vykonané bez vášho súhlasu vám nebudeme účtovať.

CELOŽIVOTNÁ ASISTENČNÁ SLUŽBA
NISSAN ASSISTANCE
Sľubujeme vám, že vás udržíme na cestách 24 hodín 
denne. Nech už sa stane čokoľvek, garantujeme vám 
24-hodinovú asistenčnú službu Nissan Assistance. Na 
veku vášho vozidla nezáleží. Asistenčnú službu Nissan 
Assistance vám garantujeme počas záručnej doby a 
po každej pravidelnej údržbe v autorizovaných servisoch 
Nissan Assistance až do dátumu nasledujúcej údržby.

NA VEKU VÁŠHO VOZIDLA NEZÁLEŽÍ. ČO SĽUBUJEME? NIČ MENEJ NEŽ TO, ŽE PRE MAJITEĽA NISSANU BUDE 
ZÁŽITKOM NIELEN JAZDA, ALE AJ SERVIS: JEDNODUCHO, POHODLNE A SAMOZREJME ZA PRIAZNIVÚ CENU. 
VERÍME V TRANSPARENTNOSŤ A VZÁJOMNÚ DÔVERU, A PRETO SME SA V NISSANE ZAVIAZALI POSKYTOVAŤ 

KAŽDÉMU KLIENTOVI DOSTUPNÚ A ROZSIAHLU STAROSTLIVOSŤ. NÁŠ PRÍSĽUB*.

NÁŠ PRÍSĽUB. VÁŠ ZÁŽITOK.

KEDYKOĽVEK, KDEKOĽVEK, ČOKOĽVEK. STAČÍ ZAVOLAŤ NA TELEFÓNNE ČÍSLO +421 800 112 020 A SME VÁM K DISPOZÍCII. 

* Uvedené prísľuby platia od 10/2015 a podliehajú splneniu určitých podmienok zo strany zákazníka. Informácie o prísľuboch spoločnosti Nissan nájdete vo Všeobecných obchodných podmienkach 
zákazníckeho programu Nissan Customer Promise (Prísľub zákazníkom Nissan) zverejnených na stránke www.nissan.sk alebo u autorizovaných predajcov Nissan.
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Sledujte Nissan QASHQAI na: 
Pečiatka predajcu:

Vynaložili sme maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti obsahu tejto brožúry v čase jej uvedenia do tlače (09/2015). Táto brožúra bola 
vytvorená s využitím prototypov vozidiel vystavených v autosalónoch. V súlade s politikou neustáleho zlepšovania produktov si spoločnosť Nissan 
vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť technické údaje a vozidlá uvedené a vyobrazené v tejto brožúre. Predajcovia vozidiel Nissan budú o týchto 
zmenách informovaní v najkratšom možnom čase. Najaktuálnejšie informácie vám poskytne miestny autorizovaný predajca vozidiel Nissan. 
Z dôvodov limitov tlačového procesu sa môžu farby zobrazené v tejto brožúre mierne líšiť od skutočných farieb použitého laku a materiálov 
povrchovej úpravy interiéru. Všetky práva vyhradené. Reprodukcia celej brožúry alebo jej časti bez písomného súhlasu spoločnosti Nissan je 
zakázaná. O jazykových verziách NissanConnect ako aj o podmienkach a rozsahu SERVISNEJ ZMLUVY NISSAN či PREDĹŽENEJ ZÁRUKY 
NISSAN a podmienkach programu YOU+NISSAN sa bližšie informujte u autorizovaných predajcov Nissan. Použité ilustračné obrázky. Informácie 
a skutočnosti uvedené v tejto brožúre slúžia výlučne na informačné účely a nie sú považované za súčasť zmluvného návrhu. Technológie, doplnky 
a príslušenstvo uvedené v tejto brožúre nemusia byť súčasťou základnej výbavy vozidla. Viac informácií o ponuke na www.nissan.sk.

Táto brožúra je vyrobená z papiera, ktorý neobsahuje chlór – MY15 QASHQAI SV1 REPRINT LHD 09/2015 – Vytlačené v EÚ.
Pripravila spoločnosť CLM BBDO, Francúzsko – Tel.: +33 1 41 23 41 23 a vyrobila spoločnosť eg+ worldwide, Francúzsko – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

n a v š t í v t e  n a š u  w e b o v ú  s t r á n k u :  w w w . n i s s a n . s k / n e w - q a s h q a i
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