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NISSAN QASHQAI 
ПРОПОНУЄ:

ГАРАНТІЮ НА З РОКИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
АБО 100 000 КМ ПРОБІГУ

МІЖСЕРВІСНИЙ ІНТЕРВАЛ 1 РІК АБО 
20 000 КМ ПРОБІГУ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНИХ 
ДВИГУНІВ

МІЖСЕРВІСНИЙ ІНТЕРВАЛ 1 РІК АБО 
15 000 КМ ПРОБІГУ ДЛЯ БЕНЗИНОВИХ 
ДВИГУНІВ

УСЕ НАЙКРАЩЕ В NISSAN – ЗАВДЯКИ ВАМ.

Ви надихаєте нас на більше. Ви змінюєте наші уявлення. Випробовуєте 
нашу винахідливість. Примушуєте нас змінювати правила і створювати 
нові. Для Nissan інновації — це не лише рух і розвиток. Це прагнення 
зруйнувати стереотипи та переглянути стандарти. Це пошуки 
несподіваних рішень, щоб утілити ваші найбільш неймовірні й водночас 
прагматичні бажання. Ми в Nissan створюємо автомобілі, аксесуари та 
сервіси, які народжують нові тренди. Роблячи функціональне красивим, 
а красиве — функціональним, ми працюємо, щоб дарувати вам нові 
враження щодня.

Штамп дилера:

Зміст цієї брошури призначений лише для рекламних цілей. Фотографії в брошурі зроблені з прототипів автомобілів, показаних на 
виставках. Відповідно до політики компанії і зважаючи на постійні поліпшення конструкції автомобілів, компанія Nissan залишає за 
собою право без попереднього повідомлення змінювати специфікації, описані в цій брошурі. Деяке устаткування та комплектації 
можуть відрізнятися залежно від ринку. У разі будь-яких змін дилери компанії Nissan будуть додатково поінформовані в мінімальні 
терміни. Відтінки кольорів, наведені в цій брошурі, можуть відрізнятися від реальних відтінків кольорів через особливості поліграфії. 
Усі права захищено. Відтворення частини або цілої брошури без письмового дозволу компанії ТОВ «Ніссан Мотор Україна» заборонено. 
Товар сертифікований.

* Інновації, які захоплюють.

відвідайте наш сайт: www.nissan.ua
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новИй  
NISSAN QASHQAI
БЕЗКоМПРоМІСнИй МІСЬКИй КРоСовЕР
вІн вІДКРИв новУ ЕРУ — і тепер повертається в зухвалому новому дизайні, 
озброєний прогресивними технологічними рішеннями, сучасними комунікаційними 
системами, із спортивною динамікою та надзвичайною керованістю, що забезпечує 
водієві абсолютний контроль над ситуацією. Випробуйте новий NISSAN QASHQAI — 
безкомпромісний міський кросовер.



ПовнЕ 
оновЛЕннЯ
Точно в ЦІЛЬ
ЗУХвАЛИй, СПоРТИвнИй, ХАРИЗМАТИчнИй. Різкий та хижий, з гордим 
зухвалим профілем — він з’являється перед нами в новому образі. Преміальна 
оптика з контурною світлодіодною лінією, потужна скульптура бампера із 
збільшеним повітрозабирачем, агресивний дизайн радіаторних ґрат із характерним 
V-подібним елементом, плавні лінії капота та чіткі рельєфні бічні лінії кузова — новий 
NISSAN QASHQAI втілює всі риси справжнього міського кросовера.



РоЗКІШнЕ 
оТочЕннЯ 

ЗАЛИШАЄ 
нЕЗАБУТнЄ вРАЖЕннЯ

ПРЕМІАЛЬнИй ІнТЕР’ЄР З вИСоКоЯКІСнИМ 
оЗДоБЛЕннЯМ салону підкреслить вашу індивідуальність та 

бездоганний смак. Сучасні сидіння ZERO GRAVITY* 
з підтримкою хребта, розроблені інженерами Nissan, 

забезпечать максимальний комфорт і задоволення від кожної хвилини, 
проведеної в салоні нового NISSAN QASHQAI. 

Це простір, який ви не захочете покидати.
* Зіро Гревіті.



УСЕ ПРо МУЗИКУ. Відстежуйте інформацію 
про свої улюблені треки, котрі ви слухаєте 
зараз.

ЗАвЖДИ нА Зв’ЯЗКУ. Приймайте вхідні 
виклики, не відводячи погляду від дороги.

ТУРБоТА ПРо БЕЗПЕКУ. Візуальні та 
звукові сигнали гарантують вам упевненість 
та повний контроль над ситуацією*.

КоЛІР нА вИБІР. Оформлюйте екран в 
приємній для вас колірній гаммі, змінюючи 
кольори моделі автомобіля на екрані.

ПовоРоТ ЗА ПовоРоТоМ. Ви ніколи 
не заблукаєте завдяки швидкому доступу 
до основної навігаційної інформації*.

ПочУТТЯ КЕРМА. Вибирайте спортивний 
або нормальний режим, щоб змінювати 
зворотне зусилля на кермі.

ЛЕГКЕ ПАРКУвАннЯ. Уся інформація 
з датчиків паркування відображається на 
інформаційному дисплеї*. 

* Наведені опції наявні не в усіх комплектаціях.

вИСоКА ПоСАДКА ДоЗвоЛЯЄ БАчИТИ УСЕ нАвКРУГИ,  
5-дюймовий багатофункціональний дисплей на панелі приладів виводить усю 

інформацію з бортового комп’ютера у режимі реального часу. Інтуїтивно зрозумілий 
інтерфейс дає можливість легко настроїти все на свій смак.

УСЕ ПІД КонТРоЛЕМ 

оБЛИччЯМ До МАйБУТнЬоГо



6 ПоДУШоК БЕЗПЕКИ вЖЕ 
в БАЗовІй КоМПЛЕКТАЦІЇ
NISSAN QASHQAI пропонує повний набір 
систем активної та пасивної безпеки, 
включно з бічними подушками та шторками 
безпеки.

Технології активної безпеки  
NISSAN SAFETY SHIELD®

ПоПЕРЕДЖЕнИй –
оЗнАчАЄ оЗБРоЄнИй СИСТЕМА КонТРоЛЮ 

вТоМИ воДІЯ 
Почали засинати за кермом або просто 
відволіклися? Система оцінює ваш рівень 
концентрації та ступінь утоми, повідомляючи 
звуковими та візуальними сигналами про 
потребу зупинитися та відпочити.

СИСТЕМА АвТоМАТИчноГо 
ПЕРЕМИКАннЯ ДАЛЬнЬоГо СвІТЛА 
нА БЛИЖнЄ
Коли ви, наприклад, їдете по заміській дорозі, ця 
система підвищує видимість, автоматично 
вмикаючи та вимикаючи далеке світло фар 
залежно від наявності зустрічних і попутних 
автомобілів. Завдяки повністю світлодіодним 
фарам NISSAN QASHQAI дозволяє забезпечити 
максимальну видимість у темний час доби.

СИСТЕМА КонТРоЛЮ 
РЯДноСТІ РУХУ 
Якщо ви відвернули увагу і автомобіль 
випадково перетнув лінію дорожньої 
розмітки, система нагадає світловим і 
звуковим сигналами про потребу 
триматися в смузі руху.

СИСТЕМА КонТРоЛЮ СЛІПИХ Зон
Те, що не можете бачити ви, бачить новий 
NISSAN QASHQAI. У разі якщо інший 
транспортний засіб перебуває у сліпій зоні, 
спалахують світлові індикатори, розміщені на 
передніх стійках біля дзеркал заднього виду. 
Якщо ж під час перестроювання інший 
автомобіль опиняється в небезпечній 
близькості, ви не лише побачите світловий 
сигнал, а й почуєте попереджувальний звук.

СИСТЕМА РоЗПІЗнАвАннЯ 
РУХоМИХ оБ'ЄКТІв
Познайомтеся з вашим електронним 
штурманом. Під час руху заднім ходом ця 
система за допомогою камери заднього виду 
попереджає вас про об'єкти, що 
наближаються, як статичні, так і рухомі. 

ЗАХИСТ

ДІЗнАйТЕСЯ, що ТАКЕ 
БЕЗПЕчнЕ воДІннЯ, 
завдяки системі активної 
безпеки Safety Shield. Новий 
NISSAN QASHQAI отримав 
безліч захисних систем із 
застосуванням датчиків та 
камер. Працюючи синхронно, 
вони забезпечують вашу 
впевненість та повний контроль 
над ситуацією*.

* Наведені опції наявні не в усіх комплектаціях.



ГоЛовнЕ в ПоДоРоЖІ.
Система NissanConnect® пропонує широкий набір функцій і є 
неймовірно зручною у користуванні завдяки 7-дюймовому 
сенсорному антибліковому екрану високої роздільної 
здатності. Завдяки унікальній комбінації аудіосистеми, навігації 
та комунікаційних функцій в одній системі, а також новітнім 
комунікаційним технологіям і можливості інтегрування із 
смартфоном, ваш новий NISSAN QASHQAI стає частиною 
сучасного стилю життя — стилю «Завжди на зв'язку».

ІнТЕГРУвАннЯ ІЗ СМАРТфоноМ. 
Нова система NissanConnect отримала широку лінійку 
популярних прикладних програм для мобільних пристроїв, 
щоб допомогти вам завжди залишатися на зв'язку.

ІнТЕЛЕКТУАЛЬнА СИСТЕМА ДоПоМоГИ воДІЄвІ 
прийде на допомогу в будь-якій ситуації на дорозі, 
а багатофункціональна навігаційна система попередить про 
круті повороти, перевищення швидкості, можливі з'їзди на 
маршруті й у разі потреби швидко змінить траєкторію руху.

NISSANCONNECT *

ПІДКЛЮЧАЙТЕСЯ
ПоТоКовЕ АУДІо чЕРЕЗ BLUETOOTH®. 
Насолоджуйтеся цифровим радіо або просто слухайте 
музику зі свого мобільного телефона, користуючись 
бездротовим з’єднанням з аудіосистемою.

IPOD®/USB-З’ЄДнУвАч. Під’єднайте ваш iPod або 
MP3-плеєр, щоб мати доступ до своїх музичних бібліотек.

новЕ ПоКоЛІннЯ СИСТЕМИ NISSANCONNECT 
допоможе вам залишатися на зв'язку із зовнішнім світом під 
час поїздок, де б ви не були. Завдяки широкій лінійці 
прикладних програм для мобільних пристроїв — POI (Точки 
інтересу), Пробки, Паркування, Музика, Новини соціальних 
мереж, Спорт, Інформація, Погода, Авіарейси тощо — ваш 
автомобіль буде частиною сучасного інформаційного 
простору, так само, як і смартфон, планшет або комп'ютер.

*  Деяких прикладних програм може не бути в наявності до весни 2014 р. Система NissanConnect вимагає реєстрації, але доступна на безоплатній основі 
протягом двох років від моменту купівлі автомобіля. Служби та прикладні програми наявні у вибраних європейських країнах і у вибраних моделях Nissan. 
Служби та прикладні програми можуть підтримуватися третіми сторонами, непідконтрольними компанії Nissan, і можуть бути змінені без сповіщення 
компанії Nissan або отримання схвалення компанії Nissan або її представників (включно, без обмежень, скасування або блокування сервісів третіми 
сторонами). Деякі віддалені функції потребують сумісного мобільного телефона або пристрою, що не належить до комплекту автомобіля. Послуги 
стільникового зв'язку надають оператори стільникового зв'язку, непідконтрольні компанії Nissan. Стільникові мережі є не в усіх регіонах. За приймання та 
передання мобільних даних у роумінгу може стягуватися додаткова плата. Nissan не несе відповідальності за виникнення потреби заміни або модернізації 
устаткування, яке може бути потрібним для підтримки прикладних програм та сервісів унаслідок політики провайдера стільникового зв'язку. опція 
доступна не в усіх комплектаціях.



ЖИвІТЬ ЛЕГКо
ЗАвДЯКИ 4 КАМЕРАМ 
система кругового огляду 
(AVM)* створює панорамний 
вид по периметру NISSAN 
QASHQAI, щоб зробити рух 
заднім ходом та паркування 
максимально комфортними. 
Виберіть вид з висоти 
пташиного польоту, щоб 
оцінити ситуацію згори, або 
вид з двох камер 
одночасно — варто раз 
спробувати, і ви просто не 
зможете відмовитися від цієї 
системи у своєму автомобілі!

 ПАРАЛЕЛЬнЕ ПАРКУвАннЯ.   Знайдіть відповідне для паркування 
місце й увімкніть функцію автоматичного маневрування для ідеально 
точного паркування.

 ПЕРПЕнДИКУЛЯРнЕ ПАРКУвАннЯ.   На багаторівневій парковці 
або заставленій машинами площі за допомогою системи кругового 
огляду 360° ви зможете знайти краще для паркування місце, 
а інтелектуальна система допомоги під час паркування виконає 
кермування за вас.

 ЖоДнИХ ПоДРЯПИн.   Неважливо, рухаєтеся 
ви вперед або назад, — увімкніть камеру для 
отримання вигляду збоку. Це чудовий спосіб 
контролювати, наскільки ви близько до бордюру 
або перешкоди.

 ЖоДнИХ СЛІПИХ Зон.   Під час руху заднім 
ходом ви зможете бачити те, що є безпосередньо за 
вами, і застосовувати вид згори, щоб переконатися у 
відсутності низьких об'єктів, яких не видно в дзеркалі 
заднього виду.

ІнТЕЛЕКТУАЛЬнА СИСТЕМА ДоПоМоГИ ПРИ ПАРКУвАннІ* СИСТЕМА КРУГовоГо оГЛЯДУ

*  Перераховані опції доступні не в усіх комплектаціях.



СИСТЕМА АКТИвноГо 
КонТРоЛЮ ТРАЄКТоРІЇ 
забезпечує упевнену керованість 
на поворотах, контролюючи тиск 
у гальмівній системі щодо кожного 
колеса. 

СИСТЕМА АКТИвноГо 
ГАЛЬМУвАннЯ ДвИГУноМ   
сприяє уповільненню автомобіля 
в поворотах та зменшує навантаження 
на гальма, полегшуючи виконання 
маневру (наявна тільки у версії з 
варіатором).

СИСТЕМА ПоПЕРЕДЖЕннЯ 
КоЛИвАнЬ КУЗовА 
відслідковує стан дорожнього 
покриття та дозволяє мінімізувати 
коливання кузова.

КоМПЛЕКС СИСТЕМ КЕРУвАннЯ 
ШАСІ. Робота комплексу системи 
керування шасі відображається на 
дисплеї. До нього належить система 
активного контролю траєкторії руху, 
система активного гальмування 
двигуном на поворотах, а також система 
гашення коливань кузова. Усе разом 
забезпечує максимальний комфорт 
водієві. 

 

ПовнИй ПРИвоД ALL MODE 
4×4®: поза дорогою або на асфальті 
забезпечує максимальне зчеплення 
коліс із поверхнею. Прочитуючи 
показники датчиків, комп'ютер 
вимірює ступінь пробуксовування 
коліс і негайно перерозподіляє 
крутний момент, віддаючи до 50% 
тяги на задню вісь, а також 
розподіляє крутний момент між 
колесами.

КоМПЛЕКС СИСТЕМ 
КЕРУвАннЯ ШАСІ

НАСОЛОДЖУЙТЕСЯ 
ЧУТЛИВІСТЮ
БЕЗМЕЖНА ВПЕВНЕНІСТЬ — ось що ви 
отримуєте завдяки функціям систем керування 
шасі NISSAN QASHQAI. Саме ці системи 
роблять автомобіль таким чутливим 
і передбачуваним в керуванні.



ТЕХноЛоГІЇ чИСТоГо ДРАйвУ 

вИРвІТЬСЯ 
ЗА МЕЖІ
вИБЕРІТЬ ПоЄДнАннЯ ДвИГУнА І 
ТРАнСМІСІЇ, ЯКЕ ПІДХоДИТЬ САМЕ вАМ: 
дизельний або бензиновий двигун, передній або 
повний привід, механічна коробка перемикання 
передач або варіатор Xtronic®. У будь-якому разі 
ви отримаєте відмінну динаміку в поєднанні 
з низькою витратою палива та високими 
показниками екологічності. Дизельний двигун 
1,6 dCi додатково оснащується системою 
«Старт-стоп».

новА БЕЗСТУПЕнЕвА 
ТРАнСМІСІЯ XTrONIC 
Вдосконалений варіатор Xtronic дозволяє 
отримати ще більше задоволення, 
забезпечуючи динамічний розгін без ривків 
та чутливість на педаль газу, водночас 
підвищуючи паливну економічність.

*  Додаткове устаткування, техніка водіння, погодні умови, стан дороги можуть впливати 
на результат.

БеНЗиНоВий
Потужність 

(к. с.)
Тип  

привода
ТРАНСМІСІя

Викиди  
CO2

Витрата палива 
в змішаному циклі 

 (л /км)*

1.2 DIG-T 115 2WD МКПП от 144 г /км 6,2

2.0 144 2WD МКПП от 178 г /км 7,7

2.0 144 2WD варіатор Xtronic от 159 г /км 6,9

2.0 144 4WD варіатор Xtronic от 169 г /км 7,3

ДиЗельНий
Потужність 

(к. с.)
Тип  

привода
ТРАНСМІСІя

Викиди  
CO2

Витрата палива 
в змішаному циклі 

 (л /км)*

1,6 dCi    130 2WD варіатор Xtronic от 129 г/км 4,9



вІДКРИйТЕ СвІТ 
МоЖЛИвоСТЕй

УнІвЕРСАЛЬнИй ПРоСТІР ПРоСТІР ДЛЯ вАС. Склавши задні сидіння NISSAN QASHQAI, ви отримуєте вільний простір, який дозволяє з легкістю 
перевозити навіть великогабаритні предмети. Моделюйте салон автомобіля, як захочете, залежно від кількості пасажирів 
і предметів, які потрібно перевезти. 

нА КІнчИКАХ ПАЛЬЦІв. Дизайн нової центральної консолі NISSAN QASHQAI втілює розумні рішення для зберігання 
предметів, які мають бути під рукою щодня.



ДоДАйТЕ ХАРАКТЕР
1. Хромовані накладки на дзеркала.

2. Хромована накладка на ґрати 
переднього бампера. 

3. 19" легкосплавні диски IBISCUS, 
темно-сірий колір, поліровані. 

4. Хромовані накладки на нижні 
частини дверей.

Хромована накладка на скло дверей багажника 
Хромована накладка на край дверей багажника

Тягово-зчіпний пристрій (наявний як знімний, 
так і незнімний) з 7-штировою проводкою

Килимок у багажник

Багажний органайзер з роздільниками в багажник

Поперечки для рейлінгів

Велюрові, стандартні, гумові килимки в салон

АКСЕСУАРИ

* ІБІСКУС.



B

A C

D

ВИБІР КОЛЬОРУ

ПРИТЯГУЄ ПОГЛЯДИ

M — металік 
S — неметалік

БІлий ПеРлАМУТР — QAB/М БІлий — 326/S ТеМНо-СІРий — KAD/M

ТеМНо-ФІолеТоВий — GAB/M СиНІй — RBN/M БРоНЗоВий — CAP/M

ТеМНо-ЧеРВоНий — NAJ/M ЧоРНий — Z11/M СРІБляСТий — KY0/M

ВИБІР ОЗДОБЛЕННЯ

ВІДЧУЙТЕ КОмфОРТ

XE SE, SE+

LE, LE + LE SPOrT

ЧоРНА ТКАНиНА ЧоРНА ТКАНиНА

ЧоРНА ШКІРА*

* Натуральною шкірою оздоблено тільки лицьові поверхні сидінь.

КоМБІНоВАНе оЗДоБлеННя – 
БеЖеВА ШКІРА* / АльКАНТАРА

ГАБАРИТнІ РоЗМІРИ

A: Довжина: 4377 мм

B: Колісна база: 2646 мм

C: Ширина: 1837 мм

D: Висота: 1595 мм



МОДИФІКАЦІЯ 1,2 л DIG-T 115 2,0 л 1,6 л dCi 130

КОМПЛЕКТАЦІЇ XE, SE, SE+, LE, LE+, LE Sport
Кількість місць 5
МАСА І ГАБАРИТИ

Споряджена маса мін./макс.1 кг 1373/1426 1383/1436 1404/1464 1475/1522 1528/1575
Допустима повна маса кг 1855 1865 1890 1950 2000
Максимальна вантажопідйомність1 кг 482 482 486 475 627
Максимальне навантаження 
на вісь

передня кг 960 975 1000 1035 1110
задня кг 975 970 965 995 965

Максимальна буксирувана маса
з гальмами кг 1000 1000 1000 1 000 1 000
без гальм кг 709 713 723 750 750

Максимальне вертикальне навантаження 
на зчіпний пристрій кг 100 100 100 100 100

Довжина мм 4377
Ширина мм 1837
Висота мм 1595
Дорожній просвіт мм 200 200 185
Колісна база мм 2646

Колія
передня мм 1565

задня мм 1550
Мінімальний радіус розвороту мм 5500
ДИнАМІЧнІ ХАРАКТЕРИСТИКИ І ПАЛИвнА ЕКоноМІЧнІСТЬ

Витрата палива2

міський цикл л /100км 7,8 10,7 9,2 9,6 5,6
заміський цикл л /100км 5,3 6,0 5,5 6,0 4,5
змішаний цикл л /100км 6,2 7,7 6,9 7,3 4,9

Викид СО2 г /км 144 178 159 169 129
Екологічний клас Euro 5
Максимальна швидкість км/г 185 194 184 182 183
Розгін 0–100 км/г сек. 10,9 9,9 10,1 10,5 11,1
Міжсервісний інтервал км 15 000 20 000

1  Споряджену масу автомобіля наведено з урахуванням охолоджувальної рідини, оливи, палива, запасного колеса та набору інструментів без урахування 
водія, пасажирів, вантажу та додатково встановленого устаткування.

2  Додаткове устаткування, техніка водіння, погодні умови, стан дороги можуть впливати на результат.

МОДИФІКАЦІЯ 1,2 л DIG-T 115 2,0 л 1,6 л dCi 130

Комплектації XE, SE, SE+, LE, LE+, LE Sport
Кількість місць 5
ДвИГУн

Код двигуна H5FT MR20 R9M
Кількість циліндрів, конфігурація 4, в ряд 4, в ряд 4, в ряд
Кількість клапанів на циліндр 4 4 4
Об’єм двигуна см3 1197 1997 1598
Діаметр циліндра / хід поршня мм 72,2/73,1 80,4/90,1 80/79,5
Максимальна потужність кВт (к. с.) / об /хв 85 (115) / 4 500 106 (144) / 6000 96 (130)/4000
Максимальний крутний момент Нм / об/хв 190/2000 200/4400 320/1750
Ступінь стискування 10,1 11,2 15,4:1
Тип палива Бензин Бензин Дизель
Об’єм паливного бака л 60
ТРАнСМІСІя 2WD 2WD 2WD 4WD 2WD

Трансмісія 6-ступенева 
механічна

6-ступенева 
механічна

Варіатор 
Xtronic CVT

Варіатор 
Xtronic CVT

Варіатор 
Xtronic CVT

Передавальні числа

1-а передача 3,727 3,727 2,631 2,631 2,413
2-а передача 1,947 2,105
3-я передача 1,323 1,519
4-а передача 0,975 1,171
5-а передача 0,763 0,914
6-а передача 0,638 0,767 0,378 0,378 0,383

задній хід 3,687 3,687 1,960 1,960 1,798
головна пара 4,214 4,438 6,386 6,386 5,577

Тип приводу 2WD 2WD 2WD 4WD 2WD
Система автоматичного запуску та зупинки 
двигуна «Старт-cтоп» – – – – •

ШАСІ

Підвіска
передня Незалежна, пружинна на стійках McPherson 

задня Незалежна, багатоважільна

Рульове керування Рульове керування із змінюваним зусиллям 

Гальмівна система Передні та задні дискові гальма, з підсилювачем гальмування 
Nissan Brake Assist

Розмір/тип колісних дисків 16" 6,5J сталеві, 17" 7,0J легкосплавні, 19" 7,0J легкосплавні 
Розмір шин дюйми 215/65 R16, 215/60 R17, 215/45 R19

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



XE 

БЕЗПЕКА

•  6 подушок безпеки 
+ ABS + EBD + ESP

•  Система допомоги при старті на 
підйомі (HSA)

•  Система кріплення дитячих сидінь ISOFIX

•  Омивач фар

•  Система гасіння коливань кузова

•  Рульове колесо із змінюваним зусиллям

•  Система активного контролю траєкторії 
руху

УСТАТКУВАННЯ САЛОНУ / ІНТЕР’ЄР

•  5-дюймовий багатофункціональний дисплей 
на панелі приладів

•  Підігрівання передніх сидінь

•  Електросклопідйомники всіх дверей

•  Кондиціонер

•  Круїз-контроль

•  Управління системою «hands-free» на кермі

•  Електричне стоянкове гальмо 

•  AM/FM/CD/МРЗ-магнітола, AUX, USB, 
4 динаміки

•  Задні сидіння, що складаються в пропорції 
60:40

•  Бічні дзеркала з електрорегулюванням та 
підігріванням

•  Сидіння Zero Gravity

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД

•  Галогенові фари з механічним 
регулюванням рівня

•  Хромовані рамки стекол

•  16-дюймові сталеві диски

•  Повторювачі покажчика повороту

•  Повнорозмірне запасне колесо

SE 
ДОДАТКОВО ДО КОМПЛЕКТАЦІЇ XE

БЕЗПЕКА

•  Протитуманні фари з хромованим обідком

•  Датчик світла

•  Датчик дощу

УСТАТКУВАННЯ САЛОНУ / ІНТЕР’ЄР

•  Двозонний клімат-контроль

•  Сидіння водія з поперековою підтримкою

•  Оздоблення рульового колеса 
та селектора коробки передач 
високоякісною шкірою

•  6 динаміків

•  Лобове скло з електрообігріванням

•  Задній підлокітник із вбудованим 
підсклянником

•  Електропривод складання дзеркал

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД

•  17-дюймовые сріблясті литі диски

SE+ 
ДОДАТКОВО ДО КОМПЛЕКТАЦІЇ SE

•  7-дюймовий кольоровий сенсорний 
дисплей

•  Камера заднього виду

•  NissanConnect 2,0*

LE 
ДОДАТКОВО ДО КОМПЛЕКТАЦІЇ SE

БЕЗПЕКА

•  Повністю світлодіодні фари головного 
світла

•  Система автоматичного перемикання 
далекого світла на ближнє

•  Система доступу «Інтелектуальний ключ» 
для передніх дверей та дверей багажника

•  Кнопка запуску двигуна

•  Система кругового огляду з кольоровим 
дисплеєм

УСТАТКУВАННЯ САЛОНУ / ІНТЕР’ЄР

•  Оздоблення сидінь шкірою

•  Система NissanConnect з 7-дюймовим 
дисплеєм

ВНЕШНИЙ ВИД

•  Панорамний дах

•  Сріблясті рейлінги

LE+ 
ДОДАТКОВО ДО КОМПЛЕКТАЦІЇ LE

•  Система контролю втоми водія

•  Система контролю рядності руху

•  Система моніторингу сліпих зон

•  Система розпізнавання рухомих об’єктів

•  Інтелектуальна система допомоги під час 
паркування

LE Sport 
ДОДАТКОВО ДО КОМПЛЕКТАЦІЇ LE+

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД

•  19-дюймові легкосплавні диски

•  Комбіноване оздоблення сидінь, бежева 
шкіра/алькантара

•  Чорне оздоблення стелі

* Доступно не на всіх ринках.

КОМПЛЕКТАЦІЇ

NISSAN QASHQAI 
ПРоПонУЄ:

ГАРАНТІЮ НА З РОКИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
АБО 100 000 КМ ПРОБІГУ

МІЖСЕРВІСНИЙ ІНТЕРВАЛ 1 РІК АБО 
20 000 КМ ПРОБІГУ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНИХ 
ДВИГУНІВ

МІЖСЕРВІСНИЙ ІНТЕРВАЛ 1 РІК АБО 
15 000 КМ ПРОБІГУ ДЛЯ БЕНЗИНОВИХ 
ДВИГУНІВ

УСЕ нАйКРАЩЕ в NISSAN – ЗАвДяКИ вАМ.

Ви надихаєте нас на більше. Ви змінюєте наші уявлення. Випробовуєте 
нашу винахідливість. Примушуєте нас змінювати правила і створювати 
нові. Для Nissan інновації — це не лише рух і розвиток. Це прагнення 
зруйнувати стереотипи та переглянути стандарти. Це пошуки 
несподіваних рішень, щоб утілити ваші найбільш неймовірні й водночас 
прагматичні бажання. Ми в Nissan створюємо автомобілі, аксесуари та 
сервіси, які народжують нові тренди. Роблячи функціональне красивим, 
а красиве — функціональним, ми працюємо, щоб дарувати вам нові 
враження щодня.
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NISSAN QASHQAI 
ПРОПОНУЄ:

ГАРАНТІЮ НА З РОКИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
АБО 100 000 КМ ПРОБІГУ

МІЖСЕРВІСНИЙ ІНТЕРВАЛ 1 РІК АБО 
20 000 КМ ПРОБІГУ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНИХ 
ДВИГУНІВ

МІЖСЕРВІСНИЙ ІНТЕРВАЛ 1 РІК АБО 
15 000 КМ ПРОБІГУ ДЛЯ БЕНЗИНОВИХ 
ДВИГУНІВ

УСЕ НАЙКРАЩЕ В NISSAN – ЗАВДЯКИ ВАМ.

Ви надихаєте нас на більше. Ви змінюєте наші уявлення. Випробовуєте 
нашу винахідливість. Примушуєте нас змінювати правила і створювати 
нові. Для Nissan інновації — це не лише рух і розвиток. Це прагнення 
зруйнувати стереотипи та переглянути стандарти. Це пошуки 
несподіваних рішень, щоб утілити ваші найбільш неймовірні й водночас 
прагматичні бажання. Ми в Nissan створюємо автомобілі, аксесуари та 
сервіси, які народжують нові тренди. Роблячи функціональне красивим, 
а красиве — функціональним, ми працюємо, щоб дарувати вам нові 
враження щодня.

Штамп дилера:

Зміст цієї брошури призначений лише для рекламних цілей. Фотографії в брошурі зроблені з прототипів автомобілів, показаних на 
виставках. Відповідно до політики компанії і зважаючи на постійні поліпшення конструкції автомобілів, компанія Nissan залишає за 
собою право без попереднього повідомлення змінювати специфікації, описані в цій брошурі. Деяке устаткування та комплектації 
можуть відрізнятися залежно від ринку. У разі будь-яких змін дилери компанії Nissan будуть додатково поінформовані в мінімальні 
терміни. Відтінки кольорів, наведені в цій брошурі, можуть відрізнятися від реальних відтінків кольорів через особливості поліграфії. 
Усі права захищено. Відтворення частини або цілої брошури без письмового дозволу компанії ТОВ «Ніссан Мотор Україна» заборонено. 
Товар сертифікований.

* Інновації, які захоплюють.

відвідайте наш сайт: www.nissan.ua
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