
N O U L  Q A S H Q A I

Design exterior    |    Design interior    |    Spațiu interior    |    Siguranță    |    Tehnologie şi Performanță    |    Stil şi Accesorii Printează   |   Ecran mare



În 2007, QASHQAI a inventat crossoverul. Oameni 
din întreaga lume s-au îndrăgostit de combinația 
pe care o aducea acesta între caracterul compact 
al hatchback-urilor și cel practic al SUV-urilor.

Acum, faceți cunoștință cu noul Nissan QASHQAI. 
Mai îndrăzneț și chiar mai bine echipat, noul Qashqai 
este, în plus, mai sigur grație noilor tehnologii de 
siguranță* și asistență la conducere* care vizează 
maximizarea securității pentru toată lumea.

Pentru că, oriunde te duce viața, de ce să nu mergi 
acolo cu stil?

QASHQAI trece la 
nivelul următor

Imaginile și descrierile din broșură au rol informativ. În unele situaţii 
fotografiile reprezintă specificaţii care nu sunt disponibile local și nu 
reprezintă un anumit model sau nivel de echipare. Funcţionalităţile și 
echipamentele prezentate pot să nu fie disponibile local sau pot fi 
disponibile în funcţie de versiunea aleasă.

*Echipamente disponibile în funcţie de versiunea aleasă.
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*Echipamente disponibile în funcţie de versiunea aleasă.

Qashqai aduce o nouă viziune a designului crossover, cu proporții musculare, 
o paletă vibrantă de culori, inclusiv culori în două tonuri*, iluminare LED 
strălucitoare*, bare de plafon din aluminiu profilate* și jante impunătoare de 
20 inci din aliaj*.

O nouă formă de exprimare

A B C D E

Faruri cu LED* Lămpi spate 
cu LED*

Marcaj gravat 
"Qashqai"*

Culoare 
caroserie în 

2 tonuri*

Jante de 20" 
din aliaj*
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Încărcător wireless de 15W* Ergonomie îmbunătățită a volanului

*Echipamente disponibile în funcţie de versiunea aleasă.

Oricum ai privi, interiorul Noului Qashqai se simte avansat. Modern. Înălțat. 
Aspectul modern și materialele premium te înconjoară. Volanul, comenzile 
și consola proiectate ergonomic asigură un confort total de conducere, 
 în timp ce vizibilitatea îmbunătățită a ecranului și integrarea tehnologică 
perfectă te fac să te simți în siguranță și pregătit să pornești la drum.

Un studiu de rafinament
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*Echipamente disponibile în funcţie de versiunea aleasă.

**Ecranul de 9" HD touchscreen este disponibil începând cu 
nivelul de echipare N-Connecta

Home

VEDERE EXTINSĂ

Asistență la conducere

Navigație

Apreciază claritatea afișajului de tip ,,head-up” de 10,8"*, a display-ului de bord de 12,3" complet digital* și 
a ecranului HD de 9"** al sistemului NissanConnect* cu servicii conectate avansate: cele trei ecrane mari 
funcționează în sincronizare perfectă pentru o experiență de conducere mai sigură, mai clară și mai optimizată.

Afișaj pe parbriz de 10,8". Informațiile esențiale disponibile fără să schimbi privirea de la drum și proiectarea 
acestora pe o suprafață mare, fără distorsiuni crează circumstanțele unei călatorii sigure și mai confortabile.

Display-ul de bord complet digital de 12.3"* cu rezoluție înaltă oferă multiple posibilități de configurare în 
funcție de dorința sau necesitățile șoferului; mai multă siguranță cu toate informațiile disponibile într-un 
singur loc. Comută între modul de afișare tradițional cu ecrane rotunde sau unul îmbunătățit cu un display 
de bord mai mare.

Funcționalitatea nu a fost nicicând mai seducătoare
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*Echipamente disponibile în funcţie de versiunea aleasă.

**Tapiţerie parţial din piele, disponibilă numai pentru versiunea Tekna+

Massage mode selector

AIRBAG CENTRAL

Relaxează-te în scaunele proiectate ergonomic cu suport lombar 
optimizat. Bucură-te de materiale premium, de finisaje de calitate 
și de scaune de masaj* opționale atât pentru șofer, cât și pentru 
pasager. Noul QASHQAI nu este doar o îmbunătățire. Este o revelație.

Nu ai perceput nicodată spațiul tău 
personal ca fiind atât de personal

Tapițerie premium piele**
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*Echipamente disponibile în funcţie de versiunea aleasă.

+20MM SPAȚIU PENTRU 
GENUNCHI ÎN SPATE

VS. GENERAȚIA ANTERIOARĂ.

+28MM SPAȚIU LA 
NIVELUL UMĂRULUI

Noul QASHQAI combină un interior spațios cu un exterior compact, 
potrivit pentru călătoriile prin oraș, pentru o manevrabilitate ușoară. 
Pasagerii stau confortabil într-un habitaclu mai mare, cu un spațiu 
care se numără printre cele mai bune din segmentul său, cu acces 
facil și montare mai ușoară a scaunului pentru copii grație ușii din 
spate cu deschidere la 85°, plus unor mici detalii practice, cum ar fi 
două porturi USB* pentru pasagerii din spate. La acestea se adaugă 
un spațiu de încărcare generos și este clar: îți poți duce familia sau 
prietenii în orice destinație în confort și spațiu sporit. 

Spațiu pentru toată lumea. Și mai mult

VS. GENERAȚIA ANTERIOARĂ.
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*Echipamente disponibile în funcţie de versiunea aleasă.

Deschiderea hands free cu acționare electrică a hayonului

504L CAPACITATE PORTBAGAJ* 1593L CU SCAUNELE SPATE PLIATE*

O capacitate de încărcare de până la 1593L înseamnă că Noul 
QASHQAI poate transporta tot ce ai nevoie. Cele două plăci 
din portbagaj (fiecare dispunând de o față ușor de curățat și 
spălat) permit o mare flexibilitate în organizarea spațiului 
pentru bagaje datorită celor 16 configurații posibile. Dotările 
inteligente, precum deschiderea hands free cu acționare 
electrică a hayonului* și ușile spate cu deschidere largă permit 
încărcarea și descărcarea cu ușurință a obiectelor transportate, 
astfel încât te poți bucura de călătorie fără să îți faci griji.

Capacitate de încărcare 
surprinzătoare

*versiuni fără roată de rezervă
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Nu trebuie să te bazezi doar pe sistemele de asistenţă la conducere. Este posibil ca unele 
sisteme să nu funcţioneze în toate condiţiile și circumstanţele. Există limitări datorate vitezei 
sau altor elemente. Pentru termeni și condiţii referitoare la tehnologiile Nissan, te rugăm să 
contactezi un partener autorizat Nissan sau www.nissan.ro.

SISTEMUL CRUISE CONTROL INTELIGENT menține 
distanța pe autostradă. Măsoară distanța față de 
vehiculul din față, controlând accelerația și decelerarea 
pentru a menține automat o distanță de urmărire 
adecvată la viteza setată. 

SITEMUL INTELIGENT DE AVERTIZARE PENTRU RISC DE 
COLIZIUNE FRONTALĂ este atent la cele două vehicule 
din fața ta. Când sistemul detectează o decelerare 
bruscă în față, îți transmite un avertisment sonor și 
vizual pentru a încetini.

FRÂNAREA AUTOMATĂ ÎN MARȘARIER te ajută să mergi 
în marșarier cu încredere. Dacă un obiect staționar sau 
un pieton este detectat în spatele vehiculului tău, 
sistemul poate acționa automat frânele pentru a evita 
o coliziune. 

SISTEMUL INTELIGENT DE INTERVENȚIE LA PĂRĂSIREA 
INVOLUNTARĂ A BENZII utilizează o multitudine de 
tehnologii care să te ajute să eviți părăsirea 
neintenționată a benzii de rulare. Te menține pe centrul 
benzii intervenind asupra direcției volanului sau 
frânând în situații de urgență.

SISTEMUL INTELIGENT DE FRÂNARE DE URGENȚĂ 
monitorizează zona din fața vehiculului depistând 
vehicule sau pietoni, ajutând la evitarea sau reducerea 
urmărilor în cazul unui accident.

Fiecare versiune a Noului Qashqai este echipată cu tehnologii de 
siguranță concepute pentru a menține toți pasagerii în siguranță 
și pentru a îți oferi o senzație maximă de încredere.

Conceput pentru siguranță
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*Echipamente disponibile în funcţie de versiunea aleasă.

Pentru prima dată în Europa, Noul QASHQAI vine cu tehnologia 
Asistență adaptivă pentru faza lungă*. Faza lungă este compusă 
din 12 segmente controlate individual, sistemul oprind automat 
segmentele care pot orbi șoferii vehiculelor ce vin din sens opus. 
Maximum de vizibilitate pentru tine, maximum de siguranță 
pentru cei din jurul tău.

Siguranța în centrul atenției
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*Echipamente disponibile în funcţie de versiunea aleasă.

Dacă urăști manevrele de parcare, vei iubi Noul Qashqai! Noul afișaj digital de 
înaltă rezoluție al sistemului Around View Monitor* îți oferă o vizualizare la 360° a 
mașinii, cu focalizare selectabilă pe partea din față, spate și vedere laterală la 
nivelul bordurii, pentru a te ajuta să parchezi cu încredere și control. Sistemul 
dispune de 4 camere video de înaltă rezoluție pentru o vizualizare mai clară a 
împrejurimilor în momentul deplasării cu viteză redusă sau în situația de parcare, 
pentru o senzație de siguranță. 

Loc strâmt? Nicio problemă

Camera video spate
vede ce este în spatele 

vehiculului.

Camera video laterală dreapta 
schimbă perspectiva pentru a 

vedea bordura.

Vederea 360°
generează o vedere virtuală 

panoramică de deasupra 
vehiculului în timp ce efectuezi 

manevrele de parcare.

Camera video față
obține o vedere combinată 

frontală și de deasupra 
vehiculului pentru o 

parcare perfectă.
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*ProPILOT este disponibil numai pentru modelele cu transmisie 
automată și nu este standard pentru toate versiunile. 
ProPILOT este o tehnologie avansată de asistenţă pentru şofer dar 
nu poate preveni coliziunile. ProPILOT necesită atenţia şoferului fiind 
proiectat ca un sistem “Eyes on/ Hands On” de asistenţă numai 
pentru autostrăzi (drumuri separate de bariere de sens). 
Navilink acceptă recunoașterea indicatoarelor rutiere, însă este 
posibil ca indicatoarele rutiere să nu fie detectate și identificate 
toate și în orice condiţii. Șoferul trebuie să urmărească toate 
indicatoarele rutiere și să respecte legile de circulaţie.
Este responsabilitatea șoferului să rămână alert, să conducă în 
siguranţă și să controleze vehiculului în orice moment.
Pentru detalii, te rugăm să consulţi manualul de utilizare.

Noul Nissan Qashqai include cea mai recentă 
versiune ProPILOT*, care asigură o conducere 
confortabilă și relaxată pe drumurile principale. 
Un nou software te ajută să ai o călătorie lină 
și să te menții în siguranță pe bandă, păstrând 
o distanță ideală față de vehiculul din față, 
indiferent de înclinarea drumului. Funcția 
NAVI-Link se conectează la sistemul de navigare 
TOMTOM al Qashqai pentru a anticipa 
modificările limitelor de viteză, virajele, ieșirile 
de pe autostradă și multe altele, ajustând viteza 
simplu și ușor pentru ca tu să fii mereu în control. 
Poate chiar să inițieze o oprire de urgență, să 
pornească și să oprească în trafic, ajutându-te 
pe tine și pasagerii tăi să fiți în siguranță și să 
vă simțiți confortabil chiar și în condiții de 
conducere solicitante. 

ProPILOT cu Navi-Link.
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SUSPENSII ÎMBUNĂTĂȚITE

Unele echipamente sunt disponibile numai pentru anumite niveluri de echipare

*Suspensia multibraţ nu este disponibilă pentru toate versiunile.

Optimizările structurale și ale motorului au fost părți cheie ale dezvoltării Noul 
Qashqai pentru a oferi performanțe excelente la volan, precum și eficiență în 
consumul de combustibil.  Noua platformă oferă agilitate și confort avansate. 
Structura mai rigidă oferă performanțe dinamice și siguranță îmbunătățite, în timp 
ce utilizarea extensivă a panourilor din aluminiu pentru structura caroseriei reduc 
greutatea, generând astfel un consum mai redus de combustibil.

Mai inteligent la interior

PANOURI DE UȘI ȘI CAPOTĂ DIN ALUMINIU
Panourile din aluminiu mai ușoare pentru 
uși și capotă ajută la reducerea greutatății 
și prin urmare a emisiilor de CO2.

Pe lângă suspensia standard 
îmbunătățită, Noul Qashqai este 
disponibil cu suspensie multi-link* pentru 
mai mult confort și un comportament la 
drum mai sportiv și mai agil.
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Eficiență fără compromisuri

*Extinderea perioadei de funcţionare a sistemului stop/start și în timpul frânării vehiculului 
este disponibil numai pentru versiunile cu transmisie automată

**Datele referitoare la emisiile de CO2 sunt obţinute în condiţiile de testare WLTP, în acord cu 
legislaţia Uniunii Europene. Cifrele pot să nu reflecte rezultatele în condiţii reale. Echipamentele 
opţionale, întreţinerea, stilul de condus şi condiţiile meteorologice pot afecta rezultatele oficiale. 

***Numai pentru versiunile automate.

Noul motor Mild Hybrid HR13 oferă o eficiență mai bună a 
consumului de combustibil și emisii reduse de CO2 fără a pierde 
din plăcerea de a conduce. Sistemul include o baterie litiu-ion care 
stochează energia recuperată în timpul frânării. Această energie 
stocată este utilizată pentru alimentarea sistemelor electrice ale 
vehiculului în locul motorului, la turații mici (sub 18 km/h)* sau 
când este oprit, reducând timpul în care motorul funcționează.

MANUALĂ 2WD 
MILD HYBRID 

138CP / 156CP

XTRONIC 2WD/4WD 
MILD HYBRID 

156CP

Capacitate cilindrică 1,3L cu 12V Mild-hybrid 1,3L cu 12V Mild-hybrid

Putere kW la rpm 103 la 5500 / 116 la 5500 116 la 5500

Cuplu Nm la rpm 240 între 1600-4000 / 
260 între 1800-4000 270 între 1800-3750

Sistem de alimentare DIG DIG

Transmisie Manuală 6 trepte Automată CVT

Nivel de emisii Euro6dfull Euro6dfull

Emisii CO2 combinat, g/km** 143-146 / 143-157 142-147 / 156-160

Disponibilă în 2022 pe anumite modele***, tehnologia e-POWER folosește 
un motor electric pentru a acţiona roţile, oferind accelerarea instantanee 
și deplasarea silenţioasă specifice vehiculelor electrice- fără limită de 
autonomie sau griji cu privire la găsirea unei staţii de încărcare. Spre 
deosebire de sistemele hibride tradiţionale, motorul pe benzină acţionează 
ca un generator pentru a încărca bateria litiu-ion, care, la rândul său, 
alimentează motorul electric.
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Scanează codul QR 
pentru a descărca 
acum aplicația 
NissanConnect 
Services. Apoi 
conectează aplicația 
la noul tău Nissan.

Fii mereu conectat
* Ecranul de 9" HD touchscreen este disponibil începând cu nivelul de 
echipare N-Connecta

**Conectarea unui telefon mobil pentru a utiliza NissanConnect 
trebuie făcută numai atunci când mașina este parcată în siguranță. 
Utilizarea sistemului trebuie să fie întotdeauna în conformitate cu 
regulile Codului Rutier. Șoferii ar trebui să utilizeze sistemul numai 
atunci când acest lucru este sigur. Utilizatorii ar trebui să fie 
conștienți de potențialul tehnologiei mâini libere de a distrage 
atenția de la drum, ceea ce ar putea avea un impact asupra 
controlului deplin al vehiculului. Comenzile vocale nu sunt disponibile 
în limba română.

Noul ecran HD touchscreen de 9" disponibil pe Nissan Qashqai 
este portalul tău către NissanConnect: prin navigație intuitivă, 
tehnologie avansată și multe altele. Aplicația pentru smartphone 
oferă o gamă tot mai mare de servicii, inclusiv trimiterea rutelor 
de călătorie către noul tău Nissan Qashqai.

A apărut o problemă? 
Alertele și Rapoartele 
referitoare la starea 
vehiculului îți spun care 
este problema și vei ști 
astfel dacă e o situație 
urgentă care necesită 
intervenție.

Siguranță și Starea 
vehiculului

Ajungi acolo unde ai 
nevoie cu aplicația de 
navigație Door-to-Door 
trimițând ruta de 
navigare direct de pe 
telefonul tău smart către 
sistemul de navigație de 
pe vehicul. Cu Istoricul de 
Condus și Statistici, 
verifici distanța parcursă, 
numărul de călătorii pe 
care le-ai făcut și multe 
altele în aplicația 
NissanConnect Services.

Navigație și 
Conducere Conectează-ți 

dispozitivul Android sau 
IOS pentru acces la 
aplicații, inclusiv control 
vocal**. Alege muzica 
preferată, accesează 
mesageria și alte aplicații 
prin comandă vocală**, 
pentru a fi informat chiar 
și atunci când conduci. 

Conectivitate

Accesați serviciile de la 
distanță, inclusiv 
Deschiderea/Închiderea 
ușilor, pornirea 
Claxonului/Farurilor și 
Găsește-mi vehiculul din 
aplicația NissanConnect 
Services. 

Conveniență și 
Confort
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Când te afli în mașină, conectează-ți telefonul pentru a începe să utilizezi aplicațiile preferate prin Apple CarPlay®

și Android Auto. Și, oriunde te afli, aplicația NissanConnect Services te informează asupra statusului vehicului tău.

Inteligent. Intuitiv. Informat.

(1) Apple CarPlay® și Android Auto sunt disponibile gratuit, în funcție de model și/sau versiune. Aplicațiile sunt disponibile în funcţie de ţară sau de limba de utilizare. Pentru mai 
multe informații, vă rugăm să contactați un partener autorizat Nissan.

(2) Serviciile gratuite (Nissan prin Amazon Alexa, Istoricul și Statisticile de conducere) sunt disponibile gratuit pentru o perioadă de 7 ani, în funcție de model și/sau nivel de echipare. 

3) Hărțile și Trafic Live, Serviciile de control de la distanță, Alertele Inteligente sunt disponibile gratuit pentru o perioadă de 3 ani și apoi sunt disponibile contra cost: 0,99€/lună 
(Alerte Inteligente), 1,99€/lună (Servicii de control de la distanță) ), 2,99€/lună (Hărți și Trafic Live) în funcție de model și/sau nivel de echipare. 

Pentru a utiliza NissanConnect Services ai nevoie de un cont de utilizator NissanConnect și trebuie să te înregistrezi și să te conectezi cu numele tău de utilizator și parola. 
Pentru a utiliza aplicația gratuită NissanConnect Services, ai nevoie de un smartphone cu un sistem de operare compatibil iOS sau Android și o cartelă SIM cu opțiunea de date 
cu un contract de telefonie mobilă existent sau separat între tine și furnizorul tău de servicii de telefonie mobilă. Toate serviciile sunt supuse acoperirii rețelei mobile. Utilizarea 
internetului on board prin NissanConnect este posibilă printr-o conexiune integrată la internet wireless. Pachetele de date se obțin prin intermediul unui furnizor extern de date 
mobile, în conformitate cu termenii și condițiile lor (în funcție de disponibilitatea în țara ta).

**Amazon Alexa și mărcile aferente sunt marci înregistrate ale Amazon.com, Inc. sau afiliaților săi. Amazon Alexa nu dispune de recunoaștere vocală în limba română. 

Răspunsul și utilizarea funcționalităților pot fi afectate atunci când mașina primește un semnal slab. Pentru o utilizare optimă, te rugăm să te asiguri că mașina ta se află într-o 
zonă de acoperire bună a rețelei.

Conectarea unui telefon mobil pentru a utiliza NissanConnect trebuie făcută numai atunci când mașina este parcată în siguranță. Utilizarea sistemului trebuie să fie 
întotdeauna în conformitate cu regulile de circulație pe drumurile publice. Șoferii trebuie să utilizeze sistemul numai atunci când acest lucru este sigur. Utilizatorii ar trebui să fie 
conștienți de potențialul tehnologiei hands-free de a distrage atenția de la drum, ceea ce ar putea impacta asupra controlului deplin al vehiculului.

COMPATIBILITATE CU GOOGLE AMAZON 
ALEXA**

Utilizează capabilitățile de conectare ale 
vehiculului tău Nissan pentru a-l controla de la 

distanță prin comenzile vocale date din 
confortul casei tale.

Serviciu gratuit (2)

NISSANCONNECT SERVICES
Utilizează aplicația NissanConnect Services 
pentru a accesa Comenzile de Control de la 
Distanță, Alertele Inteligente și multe altele

Serviciu gratuit timp de 3 ani (3)

APPLE CARPLAY® WIRELESS ȘI ANDROID AUTO
Conectează-ți smartphone-ul pentru a avea 
acces la muzica, mesajele text și alte aplicații 

preferate în timp ce conduci
Serviciu gratuit (1)

Pentru o utilizare optimă, vă recomandăm să utilizați cablul 
original al producătorului.

Printează   |   Ecran mareDesign exterior    |    Design interior    |    Spațiu interior    |    Siguranță    |    Tehnologie şi Performanță    |    Stil şi Accesorii

Pagina 1    |    Pagina 2    |    Pagina 3    |    Pagina 4    |    Pagina 5    |    Pagina 6   



D

H

F

J

E

I

G

K

STILIZARE EXTERIOARĂ
PACHET ELEGANCE CROM
A: Ornament față – KE6106U0CR 
B: Ornament lateral – KE7606U0CR 
C: Ornament spate - KE7916U0CR

PACHET TRACTARE
D: Bară de tractare orizontală detașabilă - KE5006U510

Capacitate max. de tractare 1800kg
E: TEK 13 pini - KE5056U012

TEK 7 pini - KE5056U002

PACHET PROTECȚIE

F: Covorașe luxury - KE7456UN0A
G: Protecție portbagaj reversibilă – KE9656U0S0

PACHET EXPLORER
H: Suport portbagaj cu sistem Easyfix - KE7306U510

Bare transversale cu sistem Easyfix - KE7326U510*

I:  Suport biciclete - KE73880010
Cutie bagaje - Fixare rapidă

Mică - KE734380BK
Medie - KE734480BK
Mare - KE734630BK

Suport schiuri - 2 - 6 perechi
2 perechi - KS73850001 
4 perechi - KS73850002 
6 perechi - KE73899996

KIT PORTBAGAJ
J: Suport in-car – KE9646U510
K: Protecție prag portbagaj – KE9676U000

* Numai pentru vehiculele cu bare longitudinale de portbagaj.

Echipamente disponibile ca accesorii opţionale (cu cost suplimentar).
A: ORNAMENT FAȚĂ

B: ORNAMENT 
LATERAL

C: ORNAMENT SPATE

Accesoriile Nissan te ajută să personalizezi și să stilizezi 
noul QASHQAI, să îl faci și mai confortabil sau chiar mai 
capabil. Personalizează-l cu pachetul exclusiv Exterior 
Elegance cromat, protejează-ți portbagajul de murdărie, 
noroi și apă sau adaugă bara de tractare pentru a 
merge într-o aventură interesantă de familie. Și dacă ai 
nevoie să transporți biciclete, schiuri, snowboard-uri sau 
alte obiecte, polițele, cutiile și celelalte suporturi de 
încărcare sunt special concepute pentru a te ajuta să 
faci acest lucru într-un mod inteligent, sigur și durabil.

Transformă fiecare călătorie 
într-una mai atractivă, mai 
inteligentă și mai ușoară

Alege să o faci și mai bună, 
din toate punctele de vedere
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A:  Lungime totală: 4.425m

B:  Ampatament: 2.665m

C:  Lățime totală: 1.835m

D: Înălțime totală: 1.625m

TAPIȚERII

DIMENSIUNI

WHEELS

TEKNA - TEKNA + 
Aliaj 19"

N-CONNECTA 
Aliaj 18"

ACENTA 
Aliaj 17"

VISIA
Oțel 17"

TEKNA+ OPȚIONAL
Aliaj 20"

VISIA - ACENTA
Textil Negru

N-CONNECTA
Textil Antracit

TEKNA
Piele sintetică în culoare 

închisă & Textil

TEKNA OPȚIONAL
Piele sintetică Gri deschis & 

Textil

TEKNA+
Premium parțial piele

CULORI DE CAROSERIE

11 CULORI P: Perlate - M: Metalizate - S: Solide

Grey -M- KADBlack -M- Z11Ceramic Grey -P- KBY

Silver -M- KY0 Ink Blue -M- RBN Burgundy -M- NBQ Solid Red -S- Z10

Solid White -S- 326

Fuji Sunset Red - M- NBV

Magnetic Blue -P- RCFPearl White -P- QAB

2 tonuri Ceramic Grey & 
plafon Black Metallic

2 tonuri Pearl White & 
plafon Black Metallic

2 tonuri Magnetic Blue & 
plafon Black Metallic

5 CULORI ÎN 2 TONURI

2 tonuri Fuji Sunset Red & 
plafon Black Metallic

2 tonuri Black Metallic & 
plafon Grey

TEKNA+
• Dotările Tekna
+ Jante aliaj 20" (opțional)
+ Cheie inteligentă avansată cu memorie 

poziție scaun șofer și oglinzi laterale 
+ Scaune îmbrăcate în piele
+ Reglaj electric scaune față și reglaj 

lombar pe 4 direcții
+ Funcție de masaj pentru scaunele față 

(3 moduri)

TEKNA
• Dotările N-Connecta 
+ Jante aliaj 19" 
+ Plafon din sticlă și bare longitudinale 
+ Faruri LED cu sistem adaptiv pentru 

faza lungă
+ Afișaj pe parbriz tip Head-Up Display
+ ProPILOT cu Navi-Link 
+ Sistem audio Bose cu 10 difuzoare 
+ Hayon electric cu acționare handsfree

VISIA
• Faruri LED automate
• Lumini de zi cu LED
• Senzori parcare spate 
• Oglinzi electrice și încălzite 
• Aer condiționat cu reglaj manual

ACENTA
• Dotările Visia 
+ Jante aliaj 17"
+ Cameră vedere spate 
+ Ecran NissanConnect de 8" 
+ Aer condiționat cu reglaj dual 
+ Cheie inteligentă 
+ Proiectoare LED pentru ceață

N-CONNECTA
• Dotările Acenta 
+ Jante aliaj 18" diamond 
+ Display TFT complet digital de 12.3" 
+ Ecran NissanConnect HD de 9"
+ Around View Monitor 
+ Încărcător wireless de 15W
+ Geamuri spate negre 
+ Iluminare ambientală 

+ Scaune încălzite
+ Volan și Parbriz încălzite

NIVELURI DE ECHIPARE
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Este pe primul loc în tot ceea ce facem, în laborator și în biroul 
de proiectare, în fabricile și reprezentanţele noastre și în relația 
noastră cu tine. Facem permanent încercări pentru a aduce noi 
inovații. Iar tot ceea ce facem este atestat de experiență.
Noi o numim calitatea Nissan..

Ne concentrăm
pe calitate

LA NISSAN

Proces 360°
Integrăm calitatea încă de la început, proiectând cu atenție fiecare mașină 
pentru a o face mai confortabilă și mai durabilă printr-un design inovator, 
tehnologie inteligentă și detalii practice inspirate de clienții noștri.

Siguranță
Lucrăm cu sistemele noastre inteligente de asistență la conducere care 
analizează permanent ce se întâmplă în jurul tău și te ajută să eviți orice 
eveniment nedorit, pentru o experiență de conducere mai sigură în fiecare 
zi. Tehnologia Around View Monitor utilizează 4 camere pentru a-ți oferi 
o vedere virtuală panoramică asupra mașinii și asupra zonei din 
proximitatea acesteia.

Fiabilitate extremă
Testăm mașinile până la limită pentru a le garanta performanțele zilnice 
și fiabilitatea. Parcurgem milioane de kilometri în testele din etapa de 
pre-producție, deschidem și închidem ușile și capotele de mii de ori pe 
zi și utilizăm praf vulcanic real din Japonia pentru a testa rezistența 
geamurilor.
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NISSAN QASHQAI 
ÎȚI OFERĂ:

3ANI GARANȚIE SAU 100.000KM 
(limita care este atinsă prima)

30.000 KM SAU 12 LUNI INTERVAL 
DE SERVICE 
(limita care este atinsă prima)

Contracte de Service
Acordă mașinii tale Nissan Qashqai îngrijirea pe care o merită cu un contract de 
service Nissan și economisești bani pe termen lung. Contractul de întreținere Easy 
Service acoperă toate operațiunile programate recomandate de Nissan și specificate 
în Manualul de service oficial Nissan. Achizitionarea unui contract de întreținere îți 
permite să știi din start cât va costa întreținerea și te protejează împotriva inflației 
prețurilor. În plus față de operațiunile programate, poți beneficia de înlocuirea pieselor 
de uzură, cum ar fi lamele ștergătoarelor, plăcuțelor de frână sau amortizoarelor, 
achiziționând un contract de întreținere tip Service Pack. Selectează durata care 
acoperă nevoile tale. Un vehicul bine întreținut are o valoare de revânzare mai mare. 
Dacă vinzi vehiculul tău Nissan înainte de expirarea contractului, acesta va fi transferat 
noului proprietar. Așadar, nu mai aștepta și abonează-te la un contract de service 
Nissan pentru un plus de liniște sufletească!

Garanție Extinsă
Garanția extinsă îți oferă posibilitatea de a prelungi garanția standard Nissan de 3 ani / 
100.000  km pentru o perioadă mai lungă sau kilometraj mai mare. Selectează 
contractul care se potrivește cel mai bine utilizării tale și vei putea folosi mașina ta 
Nissan Qashqai cu încredere pentru mult timp!

LA NISSAN, 
TU NE MOTIVEZI SĂ OFERIM CE 
AVEM MAI BUN

Tu ne soliciţi imaginaţia, ne provoci
inventivitatea, ne inspiri să schimbăm 
regulile şi să inovăm. Pentru Nissan, inovaţia 
nu înseamnă doar adăugiri şi extensii, ci mai 
ales depăşirea limitelor pentru reinventarea 
prezentului. Înseamnă dezvoltarea de soluţii 
neaşteptate pentru a-ţi satisface dorinţele 
cele mai fanteziste şi mai pragmatice. La 
Nissan proiectăm maşini şi accesorii şi 
concepem servicii care ies din tipare – 
transformând elementele practice în 
elemente captivante şi invers, astfel încât să 
îţi oferim o experienţă cât mai palpitantă 
lavolan în fiecare zi. 
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Tehnologiile Nissan Intelligent Mobility te poartă cu un pas înainte. Către vehicule care 

se transformă într-o extensie a ta, ajutându-te să vezi mai mult și să simți mai mult, 

reacționează cu tine și, uneori, chiar în locul tău. Tehnologiile Nissan Intelligent Mobility 

sunt concepute pentru un viitor mai bun – transferându-ne într-o lume care este mai 

sigură, mai sustenabilă și mai incitantă.

Lasă-te pătruns de noua experiență Nissan Qashqai pe: www.nissan.ro
Urmărește Nissan Qashqai pe Facebook, Tweeter și Youtube.
S-au depus toate eforturile pentru ca această broșură să fie corectă la momentul publicării ei (Iunie 2021). Această broșură a fost 
produsă folosind prototipuri de vehicule prezentate în expoziții. În conformitate cu politica sa de dezvoltare continuă a produselor, 
Nissan Europe își rezervă dreptul de a modifica în orice moment specificațiile vehiculele descrise și prezentate în această publicație. 
Partenerii autorizați Nissan vor fi informați despre orice astfel de modificări imediat ce acest lucru este posibil. Pentru informații 
actualizate, te rugăm să te adresezi partenerului autorizat Nissan local. Datorită limitărilor procesului de tipărire folosit, imaginile 
prezentate în această broșură pot diferi de culorile originale din interiorul şi exteriorul maşinii. Toate drepturile rezervate. Reproducerea 
totală sau parțială a acestei broșuri fără acordul scris al Nissan Europe este interzisă. 
Această broșură este realizată din hârtie fără clor - broșura MY21 QASHQAI 06/2021 - Tipărită în UE. Creat de DESIGNORY, Franța și 
produs de eg+ worldwide, France – Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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