NOWY NISSAN
QASHQAI
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Wprowadzamy model
QASHQAI na jeszcze
wyższy poziom
W 2007 roku Qashqai rozpoczął erę crossoverów.
Cały świat zakochał się w połączeniu
kompaktowego hatchbacka i praktycznego SUV-a.
Samochód zapoczątkował nowy trend,
a crossover jako typ nadwozia szybko stał się
ulubieńcem kierowców na całym świecie.
A teraz – poznaj nowego Nissana Qashqai.
Bardziej odważny i jeszcze lepiej wyposażony,
nowy Qashqai jest jeszcze bardziej bezpieczny
dzięki nowym systemom bezpieczeństwa
i wspomagania prowadzenia, których celem
jest maksymalne zwiększenie poziomu
bezpieczeństwa dla wszystkich użytkowników.
Przekonaj się sam i poznaj Nissana Qashqai
Premiere Edition. Model wyposażony jest
w nowy zelektryfikowany napęd oraz najlepsze
technologie Intelligent Mobility Nissana*. To
wszystko w nowym, dwukolorowym nadwoziu**.
Bo dokądkolwiek prowadzi cię życie – pozwól
poprowadzić się z klasą!

Ilustracje i opisy mają charakter poglądowy. W niektórych przypadkach
fotografie nie dotyczą pojazdów o lokalnych specyfikacjach i nie
przedstawiają konkretnego modelu, wersji lub oferty. Pokazane funkcje
mogą nie być dostępne lub mogą być dostępne niestandardowo lub
wyłącznie w ramach opcji za dodatkową opłatą.
*Pokazane funkcje mogą nie być dostępne lub mogą być dostępne
niestandardowo lub wyłącznie w ramach opcji za dodatkową opłatą.
**Wyposażenie opcjonalne.
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Funkcjonalność jeszcze nigdy nie była tak ekscytująca
Doceń czytelny 12,3-calowy w pełni cyfrowy zegar, 10,8-calowy wyświetlacz przezierny na
przedniej szybie oraz 9-calowy wyświetlacz HD NissanConnect* z zaawansowanymi usługami
Connected Services: trzy duże ekrany pracują w idealnej harmonii, aby zapewnić ci bardziej
bezpieczne i pewne prowadzenie oraz optymalne doznania z jazdy...
Zrelaksuj się w ergonomicznie zaprojektowanych fotelach z jeszcze lepszym podparciem odcinka
lędźwiowego. Ciesz się wysokiej jakości wykończeniem wnętrza samochodu materiałami klasy
premium oraz dostępnymi w opcji fotelami z masażem zarówno dla kierowców, jak i pasażerów.
Nowy Qashqai to nie lekko poprawiona nowa wersja. To czyste objawienie.
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12,3-calowy w pełni
cyfrowy panel
zegarów

9-calowy
wyświetlacz HD
NissanConnect*

10,8-calowy
wyświetlacz przezierny
na przedniej szybie

Fotele z jeszcze lepiej
zoptymalizowanym
podparciem odcinka
lędźwiowego

Pokazane funkcje mogą nie być dostępne lub mogą być dostępne niestandardowo lub wyłącznie w ramach opcji za dodatkową opłatą.
*Wyświetlacz HD o rozdzielczości 1280x768 pikseli.
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Lepsza widoczność
Nissan zawsze wysuwał się na pierwszy plan, jeśli chodzi o
nowe zaawansowane rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa
kierowcy. Nowy Qashqai wyposażony jest w zaawansowane
technologie inteligentnej mobilności Nissana. Systemy
monitorują drogę przed samochodem oraz to, co dzieje się
dookoła samochodu, aby chronić cię, zapewnić bezpieczeństwo
i sprawić, że każda trasa będzie łatwiejsza.

Kierowca nie powinien polegać wyłącznie na funkcjach zapewniających wygodę
jazdy. Niektóre funkcje mogą nie działać we wszystkich warunkach i okolicznościach.
Należy wziąć pod uwagę prędkość i inne czynniki. Więcej informacji można znaleźć
na stronie internetowej www.nissan.pl oraz u Twojego Dealera Nissana.
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Ciesz się jazdą
ProPILOT z Navi-Link. Mniej stresu i więcej
zen na drodze. Ulepszony system ProPILOT*
z technologią Navi-Link nie tylko utrzymuje
samochód pośrodku pasa jazdy w uprzednio
ustawionej odległości od poprzedzającego
pojazdu, ale wykorzystuje również wbudowane
mapy TomTom®, aby przewidywać zakręty,
skrzyżowania, zjazdy oraz inne sytuacje na
drodze i dostosowuje się do nich, aby zapewnić
ci inteligentne wspomaganie i pozbawione
stresu prowadzenie. System potrafi nawet
odczytywać znaki drogowe, dostosowywać
ustawioną prędkość do innych samochodów
i pozwala zatrzymać pojazd i ponownie
automatycznie ruszyć z miejsca.
ProPILOT z Navi-Link to tylko jedna z wielu
technologii inteligentnej mobilności Nissana
dostępnych w nowym Nissanie Qashqai
Premiere Edition.

*System ProPilot jest dostępny tylko w wybranych modelach. System
ProPILOT to innowacyjna technologia wsparcia kierowcy, która nie jest
w stanie zapobiec kolizjom na drodze. System ProPILOT jest przeznaczony
wyłącznie na drogi szybkiego ruchu (oddzielone barierami) i wymaga
stałej uwagi kierowcy i trzymania rąk na kierownicy. Navilink obsługuje
rozpoznawanie znaków drogowych, może ich nie wykrywać i nie
odczytywać wszystkich znaków drogowych w każdych warunkach
drogowych. Kierowca jest odpowiedzialny za zachowanie czujności,
bezpieczną jazdę i możliwość przejęcia kontroli nad samochodem w
każdej chwili. System ProPILOT jest dostępny tylko w modelach z
automatyczną skrzynią biegów.
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Bezpieczeństwo to najbardziej istotny element
nowego modelu Qashqai. Wszystkie wersje zostały
wyposażone w technologie bezpieczeństwa
zaprojektowane, by każdemu zapewnić
bezpieczeństwo i maksymalny spokój ducha.

INTELIGENTNY SYSTEM KONTROLI TORU JAZDY utrzymuje
prawidłową odległość od innych samochodów na
autostradzie. System mierzy odległość od poprzedzającego
pojazdu, steruje przyspieszeniem i zmniejszeniem
prędkości, aby automatycznie utrzymać odpowiedni
dystans w ramach uprzednio wybranej prędkości.

Jeszcze wyższy
poziom bezpieczeństwa

INTELIGENTNY SYSTEM UNIKANIA KOLIZJI CZOŁOWEJ
kontroluje ruch dwóch pojazdów jadących z przodu. Kiedy
system wykryje nagłe zmniejszenie ich prędkości wówczas
emituje alert dźwiękowy i wizualny zachęcający do
zmniejszenia prędkości.

Po raz pierwszy w Europie nowy Qashqai
wyposażony będzie w technologię adaptacyjnych
świateł drogowych. W technologii tej strumień
światła dzielony jest na 12 indywidualnie
sterowanych modułów, które mogą automatycznie
być dezaktywowane, dzięki czemu uzyskujesz
maksymalną widoczność drogi przed samochodem
bez oślepiania światłami kierowców pojazdów
nadjeżdżających z naprzeciwka.

INTELIGENTNY SYSTEM AUTOMATYCZNEGO HAMULCA
AWARYJNEGO rozpoznaje i włącza hamulce, jeżeli przy
niskiej prędkości pojawia się ryzyko kolizji z samochodem,
pieszym lub rowerzystą. Dodatkowy system wspomagania
na skrzyżowaniach dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo
pomagając uniknąć kolizji na skrzyżowaniu.

IINTELIGENTNY SYSTEM AUTOMATYCZNEGO HAMULCA
AWARYJNEGO PODCZAS JAZDY DO TYŁU pomaga wykonywać
manewr cofania z jeszcze większą pewnością. Jeżeli
nieruchomy obiekt zostanie rozpoznany za samochodem,
system jest w stanie automatycznie włączyć hamulce, aby
pomóc uniknąć kolizji.

ADAPTACYJNE ŚWIATŁA DROGOWE
INTELIGENTNY ASYSTENT MARTWEGO POLA ostrzega przed
zmianą pasa ruchu, jeżeli w martwym polu znajduje się
inny pojazd. W przypadku kontynuowania manewru
pomimo ostrzeżenia, system delikatnie przyhamuje koła,
aby samochód powrócił na pierwotny pas.

Kierowca nie powinien polegać wyłącznie na funkcjach zapewniających
wygodę jazdy. Niektóre funkcje mogą nie działać we wszystkich warunkach
i okolicznościach. Należy wziąć pod uwagę prędkość i inne czynniki. Więcej
informacji można znaleźć na stronie internetowej www.nissan.pl oraz u
Twojego Dealera Nissana.
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Elektryzująca jazda
Optymalizacja konstrukcji i silnika były kluczowym elementem
tworzenia nowego modelu Qashqai, aby dać ci nie tylko
świetny komfort jazdy, ale również optymalne zużycie paliwa.
Nowa platforma dostarcza większej zwinności i wygody
prowadzenia. Sztywniejsza konstrukcja oznacza bardziej dynamiczne
osiągi i bezpieczeństwo, aluminiowe panele nadwozia zmniejszają
masę pojazdu, a to przekłada się na redukcję emisji CO2.
Pod maską również znalazło się wiele ulepszeń. Nowy napęd typu
mild hybrid z silnikiem o pojemności 1,3 l uzupełniony został o
litowo-jonowy akumulator, który magazynuje energię podczas
hamowania w celu zmniejszenia emisji i zapewnienia bardziej
płynnego ruszania i zatrzymywania. Napęd dostępny jest zarówno
z 6-biegową skrzynią manualną, jak i przekładnią automatyczną.

Silnik

MT 2WD
MILD HYBRID
140KM / 158KM

AT 2WD/4WD
MILD HYBRID
158KM

1,3L 12V Mild-hybrid

1,3L 12V Mild-hybrid

Moc (kW / rpm)

103 przy 5000 / 116 przy
5500

116 przy 5500

Moment obrotowy (Nm /
rpm)

240 przy 1600 / 260 przy
1750

270 przy 1750

Rodzaj paliwa

Benzyna bezołowiowa

Benzyna bezołowiowa

Skrzynia biegów

6-biegowa manualna

Xtronic

Euro6dfull

Euro6dfull

145-150 / 145-152

144-153 / 153-163

Norma emisji spalin
Emisja CO2 g/km

*Zużycie paliwa i emisje CO2 podano zgodnie z obowiązującymi przepisami europejskimi.
Przedstawione dane techniczne są zgodne z nową procedurą testową WLTP (Worldwide
Harmonized Test Procedure for light vehicles) stosowaną do obliczania zużycia paliwa oraz
emisji CO2. Dane testowanych samochodów, porównywane są wyłącznie według tych
samych procedur. Rzeczywiste wyniki mogą różnić się w zależności od czynników takich jak
warunki pogodowe, styl jazdy, obciążenie pojazdu lub wszelkie akcesoria zamontowane po
rejestracji pojazdu.
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Dużo miejsca dla każdego.
I jeszcze więcej.
Nowy QASHQAI to połączenie przestronnego wnętrza z
kompaktowymi i gabarytami, które sprawdzają się w
jeździe i gwarantują zwrotność auta. Pasażerowie mogą
zająć wygodnie miejsca w większej kabinie, która oferuje
przestronność jedną z najlepszych w segmencie, mają
łatwy dostęp do kabiny oraz znacznie łatwiejszy montaż
fotelika dziecięcego dzięki drzwiom otwieranym pod
kątem 85°. Mogą też korzystać z przemyślanych drobnych
rozwiązań jak dwa porty USB* dla pasażerów tylnych
siedzeń. Dodajmy do tego duży bagażnik i wszystko staje
się jasne: komfort i zwiększona przestronność pozwoli ci
zabrać rodzinę lub przyjaciół w dowolne miejsce.

+20 MM MIEJSCA NA NOGI NA
TYLNYCH FOTELACH
W PORÓWNANIU DO POPRZEDNIEJ GENERACJI

+28 MM MIEJSCA NA RAMIONA
W PORÓWNANIU DO POPRZEDNIEJ GENERACJI

504L
+15MM

W PORÓWNANIU DO
POPRZEDNIEJ GENERACJI

Wyjątkowo pojemny bagażnik

504L
PRZESTRZENI BAGAŻOWEJ

Konkurencyjna przestrzeń ładunkowa oznacza, że każdy, kto
podróżuje nowym modelem QASHQAI może zabrać ze sobą na
wyjazd wszystko, czego potrzebuje. Podwójne oświetlenie, gniazdko
12 V i wytrzymałe materiały w przestrzeni ładunkowej oznaczają
maksymalną wygodę, a podłoga bagażnika zapewni bezpieczeństwo
przewozu bagaży. Regulowane w pionie tylne fotele zapewniają
całkowitą elastyczność. Dzięki 16 różnym kombinacjom przestrzeni
ładunkowej samochód jest niedoścignionym wzorem wygody**.

*Dostępne od wersji N-Connecta i wyżej.
**Pokazane funkcje mogą nie być dostępne lub mogą być dostępne niestandardowo lub
wyłącznie w ramach opcji za dodatkową opłatą.
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NOWY NISSAN QASHQAI PREMIERE EDITION

Bądź pierwszy - poznaj możliwości
Nowego Nissana QASHQAI
Zamów samochód już dzisiaj i odbierz jako jeden z pierwszych klientów
nowego Qashqai Premiere Edition doładowanego technologiami takimi jak
ProPILOT z Navi-Link, adaptacyjne światła drogowe, Android Auto, Wireless
Apple CarPlay®*, bezprzewodowe ładowanie oraz cichy, responsywny napęd
typu mild hybrid.
Ten samochód to również nowy wymiar designu. 18-calowe obręcze kół ze
stopów lekkich, panoramiczne szklane okno dachowe oraz relingi dodają
przełomowej stylistyce jeszcze więcej wyrazistości, a dwukolorowe nadwozie**
podkreśla elegancję i klasę.
E
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Kierowca nie powinien polegać wyłącznie na funkcjach
zapewniających wygodę jazdy. Niektóre funkcje mogą
nie działać we wszystkich warunkach i okolicznościach.
Należy wziąć pod uwagę prędkość i inne czynniki.
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej
www.nissan.pl oraz u Twojego Dealera Nissana.
*Aplikacje Apple CarPlay i Android Auto są dostępne
bezpłatnie, w zależności od modelu i/lub wersji
samochodu. Z przyczyn niezależnych od Nissana, Apple
CarPlay i Android Auto mogą nie być dostępne w Twoim
kraju lub mogą nie działać wszystkie funkcje. Firma Nissan
nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niedostępność
lub niekompletność funkcji Apple CarPlay i / lub Android
Auto w pojeździe. Więcej informacji można uzyskać,
kontaktując się z lokalnym dealerem Nissana lub
korzystając z następujących danych kontaktowych:
801 647 726, +36 1 371 54 96 (z zagranicy).
**Wyposażenie opcjonalne
***Wyświetlacz HD o rozdzielczości 1280x768 pikseli.
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Ładowarka
bezprzewodowa

12,3-calowy w pełni
cyfrowy panel zegarów

10,8-calowy
wyświetlacz przezierny
na przedniej szybie

C

D

E

ProPILOT z Nav-link

9-calowy wyświetlacz
HD NissanConnect***

Dwukolorowy dach**
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Spraw, by każda podróż
była lepsza pod każdym
względem
A

B

C

D

STYLISTYKA NADWOZIA
PAKIET ELEGANCE Z CHROMOWANYMI ELEMENTAMI
Listwa ozdobna przednia – KE6106U0CR
Listwa boczna – KE7606U0CR
Listwa ozdobna tylnej klapy – KE7916U0CR

Każda podróż może być jaśniejsza,
bardziej inteligentna i łatwiejsza
Akcesoria pozwalają spersonalizować i dodać stylu nowemu
Nissanowi Qashqai, sprawiają, że jest jeszcze bardziej wygodny i
ma jeszcze większe możliwości. Spersonalizuj swojego Nissana
dzięki ekskluzywnemu pakietowi Exterior Elegance, chroń klapę
bagażnika przed zabrudzeniami, błotem, wodą oraz dodaj hak
holowniczy, który przyda się podczas ekscytujących rodzinnych
przygód. A jeśli potrzebujesz przewieźć rowery, narty, snowboardy
lub się przeprowadzasz, nasze bagażniki, boksy i inne akcesoria
do przewozu ładunków są praktyczne, bezpieczne i trwałe.

ZESTAW HOLOWNICZY
A: Zdejmowany hak holowniczy poziomy - KE5006U510
Maksymalna masa całkowita przyczepy – 1800 kg
B: TEK 13-stykowy – KE5056U012
TEK 7-stykowy – KE5056U002
ZESTAW OCHRONNY
C: Luksusowe dywaniki podłogowe – KE7456UN0A
D: Dwustronna wykładzina bagażnika – KE9656U0S0
PAKIET EXPLORER
E: Bagażnik dachowy z systemem Easyfix – KE7306U510
Belki poprzeczne z systemem Easyfix – KE7326U510*
F: Bagażnik rowerowy – KB73880010
Bagażnik dachowy – Quick fix
Mały – KE734380BK
Średni – KE734480BK
Duży – KE734630BK
Bagażnik na narty – od 2 do 6 par
2 pary – KS73850001
4 pary – KS73850002
6 par – KE73899996
E

F

G

H

ZESTAW DO BAGAŻNIKA

LISTWA OZDOBNA TYLNA

LISTWA
OZDOBNA
BOCZNA
LISTWA OZDOBNA
PRZEDNIA

G: Pojemnik do kabiny – KE9646U510
H: Osłona bagażnika – KE9676U000

*Wyłącznie dla aut z relignami dachowymi.
Pokazane funkcje mogą nie być dostępne lub mogą być dostępne
niestandardowo lub wyłącznie w ramach opcji za dodatkową opłatą.
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Qashqai pod każdym względem, niezaprzeczalnie Premiere
NOWY NISSAN QASHQAI PREMIERE EDITION

GAMA KOLORÓW PREMIERE EDITION

Dostępny wyłącznie w przedsprzedaży, dla pierwszych klientów, ta ekskluzywna edycja zawiera wszystkie nowe technologie
usprawniające najnowszego QASHQAI. Nissan QASHQAI Premiere Edition sprawia, że prowadzenie jest bardziej bezpieczne,
bardziej inteligentne i sprawia więcej radości niż kiedykolwiek. Zamów już teraz u swojego dealera i nie przegap okazji, aby
zostać prawdziwym liderem.
• Wyświetlacz w polu widzenia drogi
• Inteligentny system kamer 360 z funkcją
wykrywania poruszających się obiektów
• 12,3-calowy w pełni cyfrowy panel
zegarów
• 18-calowe obręcze kół ze stopów lekkich

• 9-calowy wyświetlacz HD
NissanConnect
• Przyciemniane szyby
• ProPILOT z Navi-Link
• Szklany dach z relingami dachowymi
• Android Auto & Apple Carplay

GAMA KOLORÓW

•
•
•
•

Dostępny w dwukolorowej wersji
Podgrzewane fotele przednie
Podgrzewana kierownica
Podgrzewana przednia szyba

5 KOLORÓW NADWOZIA

Szary Ceramiczny – P – KBY

Biały Perłowy - P – QAB

P: Perłowy - M: Metalizowany

Niebieski Magnetic – P – RCF

Czarny – M – Z11

Niebieski Magnetic i dach
w kolorze czarnym

Czarny i dach w kolorze
szarym

Szary – M – KAD

4 WARIANTY NADWOZIA DWUKOLOROWEGO

Szary Ceramiczny i dach
w kolorze czarnym

Biały Perłowy i dach w
kolorze czarnym

PALETA KOLORÓW QASHQAI

WERSJE WYPOSAŻENIA
VISIA

ACENTA

N-CONNECTA

• Reflektory LED
• Czujniki parkowania tyłem
• Automatycznie podświetlane,
elektrycznie sterowane i podgrzewane
lusterka
• Ręczna klimatyzacja

• Wyposażenie z poziomu Visia
+ 17-calowe obręcze kół ze stopów lekkich
+ kamera parkowania tyłem
+ 8-calowy wyświetlacz NissanConnect
+ Podwójna klimatyzacja
+ i-Key

TEKNA

TEKNA+

• Wyposażenie z poziomu N-Connecta
+ 19-calowe obręcze kół ze stopów lekkich
+ Wyświetlacz w polu widzenia drogi
+ Światła full LED
+ Ładowarka bezprzewodowa
+ ProPILOT z Navi-Link
+ Automatycznie oraz bezdotykowo
otwierana i zamykana klapa bagażnika

• Wyposażenie z poziomu Tekna
+ 20-calowe obręcze kół ze stopów lekkich
+ Szklany dach z relingami dachowymi
+ Fotele z masażem pokryte skórą Nappa
+ 10 głośników Bose
+ Podgrzewane fotele przednie
+ Podgrzewana kierownica
+ Podgrzewana przednia szyba

• Wyposażenie z poziomu Acenta
+ 18-calowe diamentowane obręcze
kół ze stopów lekkich
+ W pełni cyfrowy wyświetlacz TFT
+ 9-calowy wyświetlacz HD
NissanConnect
+ Inteligentny system kamer 360 z
funkcją wykrywania poruszających się
obiektów
+ Przyciemniane szyby
+ Oświetlenie ambient

11 KOLORÓW NADWOZIA

P: Perłowy - M: Metalizowany - S: Standardowy

Szary Ceramic - P - KBY

Biały Perłowy - P - QAB

Niebieski Magnetic - P - RCF

Czarny - M - Z11

Szary - M - KAD

Srebrny - M - KY0

Granatowy – M – RBN

Burgundowy - M - NBQ

Czerwony Fuji Sunset M - NBV

Czerwony - S - Z10

Niebieski Magnetic i dach
w kolorze czarnym

Czarny i dach w kolorze
szarym

Czerwony Fuji Sunset i
dach w kolorze czarnym

Biały - S - 326

5 WERSJI NADWOZIA DWUKOLOROWEGO

Szary Ceramiczny i dach
w kolorze czarnym

Biały Perłowy i dach w
kolorze czarnym

WYMIARY
A:

Długość całkowita: 4,425 m

B:

Rozstaw osi: 2,666 m

C:

Szerokość całkowita: 1,835 m

D:

Wysokość całkowita: 1,625 m

D

B
A

C
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Nissan Intelligent Mobility to krok do przodu. W samochodach, które stają się twoim
odzwierciedleniem, pomagają Tobie widzieć więcej, czuć więcej i reagować razem z Tobą.
Nissan Intelligent Mobility to lepsza przyszłość, która przenosi nas do bezpieczniejszego,
bardziej zrównoważonego i ekscytującego świata.

Zanurz się w doświadczeniu, jakie daje Nowy Nissan QASHQAI:
www.nissan-europe.com/Qashqai
Obserwuj NISSANA QASHQAI tutaj:

Every effort has been made to ensure that the content of this publication is correct at the time of going to press (February 2021).
This brochure has been produced featuring prototype vehicles exhibited at motor shows. In accordance with the company’s policy
of continuously improving its products, Nissan Europe reserves the right to change at any time the specification and the vehicles
described and shown in this publication. Nissan dealers will be informed of any such modifications as quickly as possible. Please check
with your local Nissan dealer to receive the most up-to-date information. Because of the limitations of the printing processes used,
the colours shown in this brochure may differ slightly from the actual colours of the paint and interior trim materials used. All rights
reserved. Reproduction in whole or part of this brochure without the written permission of Nissan Europe is forbidden. This brochure
is made from chlorine free paper – MY21 QASHQAI brochure 02/2021 – Printed in EU. Created by DESIGNORY, France and produced by
eg+ worldwide, France – Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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