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Byť INTELIGENTNÝ je atraktívne. Jedinečný a sofistikovaný dizajn 
mestského crossoveru to dokazuje. Nový Nissan QASHQAI v sebe 
spája pôsobivý vzhľad a efektívnu aerodynamiku, aby ste si čo 
najviac užili jazdu v meste.
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VYLADENÝ DO DOKONALOSTI.
Užívajte si pohodu! S istotou prevezmite riadenie za novým športovým a pritom 
luxusným volantom a vychutnávajte si slnečné lúče, ktoré prenikajú dovnútra 
nového Nissanu Qashqai vďaka panoramatickej streche.
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DRŽTE KROK S DOBOU.
VSTÚPTE DO NOVEJ ÉRY.
Technológie Inteligentnej mobility Nissan po novom definujú spôsob, 
akým poháňame, riadime a začleňujeme vozidlá do našich životov. Pri 
novom vozidle QASHQAI je to celý rad inteligentných technológií, ktoré 
vám poskytujú väčší pokoj a istotu počas jazdy. Nový Nissan QASHQAI 
využíva rozličné technológie od inteligentného parkovacieho asistenta 
až po inteligentné núdzové brzdenie s rozpoznávaním chodcov a sleduje 
za vás premávku a objekty v okolí.
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■ ZASIAHNU, KEĎ JE POTREBNÉ
Technológie Nissan Intelligent Driving sú vysokocitlivé a pripravené ihneď 
zasiahnuť v tej pravej chvíli. 

TECHNOLÓGIE NISSAN INTELLIGENT DRIVING
ZOZNÁMTE SA S NOVÝM 
NISSANOM QASHQAI.
VIDÍ. VNÍMA. 
Inteligentné bezpečnostné funkcie a ďalšie pomocné funkcie Nissan 
Intelligent Driving sa stanú vašim najlepším priateľom  – sledujú za vás 
premávku a sú neustále v strehu, pripravené vám pomôcť. 

INTELIGENTNÉ NÚDZOVÉ BRZDENIE 
S ROZPOZNÁVANÍM CHODCOV
Nový QASHQAI za vás sleduje 
premávku a okolité predmety. Ak sa 
vo vašej dráhe vyskytnú nejaké 
objekty alebo chodci, tento systém 
vás upozorní – a v prípade potreby 
vám pomôže znížiť rýchlosť.

INTELIGENTNÝ PARKOVACÍ ASISTENT S NOVÝM SYSTÉMOM 
UPOZORNENIA NA PRECHÁDZAJÚCE VOZIDLÁ 
Nový Nissan QASHQAI a parkovanie na tesných miestach nebude žiadnym 
problémom – nechajte, aby vás systém upozornenia na prechádzajúce 
vozidlá varoval, keď sa pri cúvaní začne približovať iné vozidlo.

 

ROZPOZNÁVANIE DOPRAVNÝCH 
ZNAČIEK.
Tento systém počas jazdy rozpoznáva 
dopravné značky a informuje vás o 
aktuálnej povolenej rýchlosti.

INTELIGENTNÉ AKTÍVNE DRŽANIE 
STOPY.
Dynamický a vnímavý nový Nissan 
QASHQAI sa ľahko ovláda a každá 
jazda s ním je maximálne bezpečná: 
akýkoľvek výlet bude skutočným 
zážitkom! 

INTELIGENTNÝ SYSTÉM REGULÁCIE 
NAKLÁŇANIA KAROSÉRIE.
Hladko i po nerovnom povrchu. 
Tento systém aplikuje citlivé brzdné 
zásahy, aby eliminoval rušivé vplyvy 
pri prechádzaní po nerovnostiach a 
zaistil komfortnú a plynulú jazdu. 

INTELIGENTNÝ POHON 4×4.
Maximalizuje trakciu kolies na ceste i v 
teréne. Tento inteligentný systém 
pomocou počítača a snímačov meria 
prekĺzavanie kolies a okamžite rozdeľuje 
krútiaci moment. Až 50 % krútiaceho 
momentu sa prenáša na zadné kolesá.

INTELIGENTNÉ PREDNÉ SVETLOMETY SO 
SYSTÉMOM ADAPTÍVNEHO PREDNÉHO OSVETLENIA
Elegantné svetlomety nového Nissanu QASHQAI 
vám osvetľujú cestu inteligentným spôsobom. 
Nielenže vedia, kedy je tma, ale tiež osvetľujú cestu v 
zákrutách pomocou systému adaptívneho predného 
osvetlenia.

■ UMOŽŇUJE VÁM VIDIEŤ VIAC
Technológiám Nissan Intelligent Driving nič neunikne.

■ DÁVA VÁM ISTOTU A UDRŽUJE VÁS V BEZPEČÍ
Dynamický a vnímavý nový Nissan QASHQAI sa ľahko ovláda a každá jazda s ním je maximálne bezpečná: akýkoľvek 
výlet bude skutočným zážitkom! 
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REZERVUJTE SI TIETO 
SEDADLÁ.
Je to to najlepšie, čo môžete mať. S novým jedinečným 
dizajnom, vysokokvalitnou kožou Nappa a mäkkým 
trojrozmerným prešívaním vás sedadlá v novom Nissane 
QASHQAI obklopia luxusom a pohodlím. 

NOVÝ AUDIOSYSTÉM 
BOSE.
Nechajte sa unášať na vlnách zvuku 
prvotriedneho audiosystému Bose: 
7 reproduktorov prináša jedinečný zážitok z 
počúvania hudby kedykoľvek a kdekoľvek. 
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STRIEBORNÁ SATIN – M – KY0

ČIERNA NIGHT SHADE – M – GAB

BRONZOVÁ NEW – M – CAN 

ČIERNA PEARLESCENT – M – Z11

VISIA

ČIERNE TEXTILNÉ 
ČALÚNENIE

ČIERNE TEXTILNÉ 
ČALÚNENIE

NOVÉ DIZAJNOVÉ 
SEDADLÁ S TEXTILNÝM 
ČALÚNENÍM V ČIERNOM 
PREVEDENÍ

PRÉMIOVÁ KOŽA 
NAPPA V ČIERNOM 
PREVEDENÍ

NOVÉ DIZAJNOVÉ 
SEDADLÁ S PRÉMIOVOU 
KOŽOU NAPPA

NOVÉ DIZAJNOVÉ SEDADLÁ V KOMBINÁCII ČIERNEJ 
KOŽE A LÁTKY, ČIERNE PREVEDENIE

SEDADLÁ V 
KOMBINÁCII ČIERNEJ 
KOŽE A LÁTKY, ČIERNE 
PREVEDENIE

V SLIVKOVO-MODROM 
PREVEDENÍ
NAPPA KOŽA

V SLIVKOVO-MODROM 
PREVEDENÍ
NAPPA KOŽA

N-CONNECTA

VOLITEĽNÁ MOŽNOSŤ Č. 1:

TEKNA +

TEKNA

ACENTA

VOLITEĽNÁ MOŽNOSŤ:

VOLITEĽNÁ MOŽNOSŤ Č. 2:

VOLITEĽNÁ MOŽNOSŤ:

MODRÁ INK – M – RBN

MODRÁ NEW – M – RCA BIELA PEARL – M – QAB

SIVÁ – M – KAD

ČERVENÁ MAGNETIC – M – NAJ

BIELA – S – 326

ČERVENÁ FLAME – S – Z10

VOĽBA FARIEB

ZMYSEL PRE FARBU
VOĽBA ČALÚNENIA

ZMYSEL PRE KOMFORT
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Inteligentná mobilita nás inšpiruje vo všetkom, čo robíme. Vďaka novým 
technológiám premieňame autá na viac než len dopravné prostriedky. Či 
hovoríme o vozidlách, ktoré vám pomôžu s riadením, alebo o diaľniciach, na 
ktorých si za jazdy dobijete batérie elektromobilu... Všetko je to blízka budúcnosť.
 Budúcnosť, ktorá sa začína rysovať vo vozidlách Nissan už dnes!

Pečiatka autorizovaného predajcu:

Navštívte naše stránky: https://www.nissan.sk/vozidla/nove-vozidla/qashqai.html

 

Sledujte Nissan QASHQAI na:

Vyvinuli sme maximálnu snahu na to, aby bol obsah tejto publikácie v okamihu jej odovzdania do tlače (FEBRUÁR 2017) správny. 
V brožúre sú použité obrázky prototypových vozidiel vystavovaných na autosalónoch. V súlade so zásadami neustáleho zlepšovania 
výrobkov si spoločnosť Nissan vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť špecifikácie a vozidlá opísané a zobrazené v tejto publikácii. 
Autorizovaní predajci spoločnosti Nissan budú informovaní o akýchkoľvek zmenách v najkratšom možnom čase. Najaktuálnejšie 
informácie si môžete kedykoľvek vyžiadať u miestneho autorizovaného predajcu vozidiel Nissan. Vzhľadom na obmedzenia použitého 
tlačového procesu sa môžu farby zobrazené v tejto brožúre mierne líšiť od skutočných farieb použitých lakov a interiérového čalúnenia. 
Všetky práva vyhradené. Reprodukcia celej brožúry alebo akejkoľvek jej časti je bez písomného súhlasu spoločnosti Nissan zakázaná. 
Použité fotografie sú ilustračné. Informácie a skutočnosti uvedené v tejto publikácii slúžia výlučne na informačné účely a nie sú 
považované za súčasť zmluvného návrhu. Uvedená výbava môže byť na želanie. Kombinovaná spotreba: [4.0-5.8] l/100 km,  kombinované 
CO2 emisie: [99-133] g/km. Pre viac informácií navštívte www.nissan.sk alebo sa obráťte na autorizovaných predajcov vozidiel Nissan. 

Táto brožúra je vytlačená na papier vyrobený bez použitia chlóru – Brožúra pre MR17 QASHQAI 02/2017 – Vytlačené v EÚ.
Grafická úprava: DESIGNORY, Francúzsko, výroba: eg+ worldwide, Francúzsko – tel.: +33 1 49 09 25 35
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