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ИНТЕЛИГЕНЦИЈАТА е убава, а паметниот и софистициран 
редизајн на ултимативниот урбан автомобил тоа го докажува. 
Новиот Nissan QASHQAI го комбинира одличниот изглед со 
ефективна аеродинамика за да ви помогне да уживате во 
градското возење во НАЈДОБРО светло.





MИСЛЕТЕ СИНХРОНИЗИРАНО.
БИДЕТЕ ДЕЛ ОД НОВАТА ЕРА.
Мобилната интелигенција на Nissan го менува начинот на кој им даваме 
моќ на нашите автомобили, ги возиме и интегрираме во нашиот живот. 
За новиот QASHQAI, интелигентните технологии ви помагаат да бидете 
поубедливи и посигурни зад воланот. Од интелигениот систем за 
помош при паркирање до интелигентниот систем за итно сопирање со 
функција на препознавање на пешаци, новиот Nissan QASHQAI внимава 
на вас и оние околу вас.



Префинети 
нови LED 
светла 

Редизајнирани 
алуминиумски 
фелни 

Нови задни светла 
со препознатлив 
потпис и 3Д ефект

Препознатлива 
нова предна маска 
Nissan V-motion

Нова ‘shark’ 
антена со 
навигација 

ЛУКСУЗ ДО ПОСЛЕДЕН ДЕТАЛ 
Премиум ткаенина 
со најбогата опрема 
Tekna+



ПРЕФИНЕТ ИЗГЛЕД
И ПОУБАВ ДИЗАЈН
Никогаш не изгледал подобро! Одликувајќи се со неверојатен 
асортиман на стилски подобрувања, вклучувајќи елегантен дизајн на 
новите фарови, редизајнирани алуминиумски фелни, цврста предна 
решетка, новиот QASHQAI е пософистициран и подинамичен од било 
кога.



КРЕИРАН ДО СТЕПЕН 
НА СОВРШЕНОСТ.
Превземете ја контролата со чувство на потполна 
сигурност зад спортски и луксузен управувач, 
додека панорамскиот стаклен покрив на QASHQAI ù 
овозможува на светлината да влезе внатре.

Спортски и  
лускузен  
управувач во 
D - форма

Панорамски
стаклен 
покрив

Премиум 
Nappa кожени 
седишта со 
3D форми

Седишта со 4 
насочна лумбална 
подршка за 
поголема удобност 

ВРВЕН КВАЛИТЕТ И УДОБНОСТ.





ID НА ПОВИКУВАЧОТ SAFETY SHIELD AУДИО ИЗБОР НА БОЈА

TURN-BY-TURN 
НАВИГАЦИЈА

НАЧИН НА ВОЗЕЊЕ СИСТЕМ ЗА НАДЗОР 
НА ПРИТИСОК НА 

ПНЕВМАТИЦИ

СЕНЗОРИ ЗА 
ПАРКИРАЊЕ



NISSAN ДИСПЛЕЈ ЗА ПОМОШ ПРИ ВОЗЕЊЕ
ПОВЕЌЕ АКЦИЈА,

ПОМАЛКУ ДИСТРАКЦИЈА.
Новиот напреден екран за помош при возење на Nissan ви ги прикажува 

информациите токму пред вас – едноставно користете ја контролата за 
управување. Лесно.



ПОВРЗЕТЕ ГИ ВАШИТЕ 
СВЕТОВИ
Со NissanConnect, новиот QASHQAI му станува најдобар пријател 
на вашиот смартфон. Со нова, поинтуитивна графика, имате 
пристап до вашата музика, Facebook, Тwiter или пак предлози за 
апликација TripAdvisor. Oсновниот пакет на апикацијата е 
бесплатен за првите 3 години. Навигацискиот систем на Nissan ќе 
ви овозможи Bluetooth hands-free повици, aудио стриминг, 
дигитално радио (DAB+) и iPod/USB влез.



FREE
3 YEARS

UPDATE

Уживајте во звукот на вашиот премиум BOSE
систем во предниот и во задниот дел од 
автомобилот. Со oсум врвни звучници, 
прилагодени на конфигурацијата во 
внатрешноста на возилото го исполнува 
новиот Qashqai со длабоки и прецизни 
тонови

Програмата MapCare™ е 
услуга која ви овозможува 
да добиете едно бесплатно 
ажурирање на мапите, 
секоја година во текот на 3 
години од купувањето на 
возилото. Прашајте го 
вашиот застапник за 
повеќе информации или 
посетете го порталот 
YOU+Nissan  
http://www.nissan.uk/UK/
uk/YouPlus.html

Каде и да ве однесе патот, новиот премиум Bose 
систем ви ја обезбедува вистинската музика за 
вашето патување. 



РЕЗЕРВИРАЈТЕ ГИ 
СВОИТЕ СЕДИШТА.
Овие седишта се врвот на нашата понуда: со 
нивниот нов моноформен дизајн, завршен со 

висококвалитетна Nappa кожа со мека 3D 
вата. Седиштата во новиот Nissan Qashqai ве 

повикуваат да се сместите и да уживате во 
нивната долготрајна и раскошна удобност. 





СОБА СО ПОГЛЕД.
Размислувајте со отворен ум – секогаш има место за повеќе. 
Преклопете ја задната клупа до степен на рамен под за превоз на 
гломазни предмети и искористете практични решенија за да го 
избегнете нередот.  



Системот на Nissan за 
пренос на товар со 
прилагодливи полици 
нуди голем број на 
конфигурации.  
Длабока фиока, држач 
за телефон со USB/12v 
полнач и држач за две 
чаши лесно може да се 
вметнат на ова место 
без никаков проблем.

430L БАГАЖЕН ПРОСТОР

860L СО ПРЕКЛОПЕНИ
СЕДИШТА



ПОГЛЕДНЕТЕ ПОШИРОКО ОКОЛУ СЕБЕ
ЦЕЛОСНО НОВА ПЕРСПЕКТИВА.
Паркирањето и управувањето е лесно кога имате дополнителен пар очи. 
Интелигентен систем на Nissan – AROUND VIEW MONITOR (AVM) користи 4 камери 
кои даваат 360° поглед од птичја перспектива, а за уште подобра прегледност 
може да одберете и поглед од напред, назад и од страна. Ќе бидете сигурни при 
паркирање во одбраното од вас место и секој чекор ќе ви биде поедноставен и 
попрецизен.   



ПОГЛЕД НАПРЕД.
Во возењето, екранот ви дава 

преглед на предниот и задниот дел, 
па знаете колку да се поместите – 

без да отидете предалеку.

ЗАДЕН ПРИКАЗ.
Наназад, мониторот ви помага да 
погледнете што има директно зад 

вас, додека прегледот над вас 
помага со помали предмети кои 

можеби се скриени под прозорот.

ЗАЧУВАЈТЕ ГИ ГУМИТЕ.
При возење напред или 
враќање назад, можете да ја 
прилагодите камерата за 
страничен преглед. Одлична 
помош за да видите колку 
близу сте до тротоарот.

КОМПЛЕТИРАЈТЕ ЈА СЛИКАТА.
Лоцирана под возачкото огледало, 
оваа камера ви помага околу 360° 

преглед од птичја перспектива, без 
разлика дали возите напред или се 

враќате назад.



ПОМОШ КОГА ВИ Е НАЈПОТРЕБНА
ОПУШТЕТЕ СЕ,
НЕ СТЕ САМИ.
Nissan Intelligent Mobility ви носи комплетно ново 
искуство во возењето. Со помош на интелигентните 
технологии за помош при возење вие сте сигурни и 
имате поголема контрола. Секојдневното возење го 
претвора во ново посигурно и возбудливо искуство.  

ИНТЕЛИГЕНТЕН СИСТЕМ ЗА ПАРКИРАЊЕ СО НОВ СИСТЕМ ЗА 
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – REAR CROSS-TRAFFIC ALERT
Препуштете се на новиот QASHQAI при управување за време на паркирање 
на тесни места и дозволете му на Rear Cross-Traffic Alert да ве предупреди 
за возилата кои ви се доближуваат.

ПАРАЛЕЛНО ПАРКИРАЊЕ



СТРАНИЧНО ПАРКИРАЊЕ REAR CROSS TRAFFIC ALERT
СЛЕДЕЊЕ НА ПРЕДМЕТ ВО 

ДВИЖЕЊЕ



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ ЗА 
НАПУШТАЊЕ НА 
СООБРАЌАЈНАТА ЛЕНТА 
Разбудете се! Овој систем 
ќе ве предупреди ако 
излезете од сообраќајната 
лента.

ИНТЕЛИГЕНТНО ИТНО 
СОПИРАЊЕ. Новиот 
QASHQAI внимава на вас – 
и оние околу вас. Ако има 
некои предмети на патот, 
системот ќе ве предупреди. 
Дури и ќе ви помогне да ја 
намалите брзината ако е 
потребно.

ИНТЕЛИГЕНТНИ АВТО-СВЕТЛА СО НОВ 
АДАПТИВЕН ПРЕДЕН СВЕТЛОСЕН 
СИСТЕМ. Новите светла на QASHQAI ви го 
осветлуваат патот автоматски кога се 
стемнува или кога сте во тунел или 
подземен парк за автомобили додека пак 
автоматски се исклучува кога запирате. 
AFS контролите ја подобруваат 
видливоста навечер. На пат со кривини го 
менува начинот на светење за да  ја 
компенсира кривината, а на крстосници ја 
осветлува избраната насока – лево или 
десно.

ПОМОШ КОГА ЌЕ ПОСАКАТЕ
ИНТЕРВЕНЦИЈА КОГА 
ВИ Е ПОТРЕБНА.
Интелигентните технологии за возење на Nissan се 
подготвени да ве заштитат во било кое време.





ПРЕПОЗНАВАЊЕ НА 
СООБРАЌАЈНИ ЗНАЦИ. Овој 
систем ве држи до последните 
ограничувања на брзината со 
препознавање на сообраќајните 
знаци додека возите.

ИНТЕЛИГЕНТНА ИНТЕРВЕНЦИЈА 
НА СЛЕПИ ТОЧКИ. Зголемете го 
видот: Системот ќе ве 
предупреди доколку забележи 
возила во дијагоналниот слеп 
агол. 



ГЛЕДАЈТЕ ПОВЕЌЕ ОКОЛУ ВАС
ЧУВСТВУВА ДВИЖЕЊА
И ВЕ ПРЕДУПРЕДУВА.
Интелигентните технологиии за возење на Nissan постојано ја набљудува активноста околу вас 
и ви помага да се справите со неочекувани ситуации.



ИНТЕЛИГЕНТНА СОПИРАЧКА НА ВОЗИЛОТО. 
Оваа технологија помага во моторното 
сопирање и го намалува стресот при 
сопирање. Со намалувањето на 
фрекфенцијата и напорот кој обично е 
потребен за да се запре возилото, го 
олеснува возењето и го прави покомфорно.

ВОЗИ КАКО ПРОФЕСИОНАЛЕЦ
СТАНИ УВЕРЛИВ,
ОСВОЈ ГО ПАТОТ
Толку агилен и одговорен, толку лесен за управување, а 
сепак сигурен благодарение на технологиите Nissan Chassis 
Control.



ИНТЕЛИГЕНТЕН 4X4. На патот или надвор 
од него, новата 4x4 технологија на 
QASHQAI го зголемува влечењето на 
гумата. Користејќи компјутер и сензори, 
интелигентниот систем го мери лизгањето 
на тркалата и веднаш дистрибуира 
вртежен момент до 50% на задните 
тркала.

ИНТЕЛИГЕНТНА КОНТРОЛА НА 
ВОЗЕЊЕ. Заменете го грубото со 
финото. Овој систем применува 
суптилно сопирање за да спречи 
нарушување на стабилноста кога 
возилото се среќава со испакнатини и 
вдлабнатини и обезбедува удобно и 
лесно возење.



ВОЗЕТЕ КАКО ПРОФЕСИОНАЛЕЦ
ЗГОЛЕМETE JA
СВОЈАТА ЕФИКАСНОСТ.
Одберете ја турбоефикасноста на бензинската машина 
или силниот перформанс на поголемиот дизел мотор со 
зголемена економичност и помала емисија на CO2.



ДИЗЕЛ И БЕНЗИНСКИ МОТОРИ. Одлучете се за бензински мотор DIG-T 115 
или 1.6 dCi дизел мотор со пренос Xtronic за непречено забрзување и 
оптимална заштеда на гориво или одберете 1.6 DIG-T бензински мотор со 
6-брзински мануелен менувач за максимални перформанси и 
економичност.

ДИЗЕЛ
(L/KM) (пробен)

СИЛА
(КS)

ОСКА TРАНСМИСИЈА ПОТРОШУВАЧКА НА ГОРИВО
(L/100 KM)

ГРАДСКО ВОЗЕЊЕ EКСТРА ГРАДСКО 
ВОЗЕЊЕ

КОМБИНИРАНО 
ВОЗЕЊЕ

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

1.5 dCi 110 2WD MT 4.2 4.2 3.6 3.6 3.8 3.8

1.6 dCi 130 2WD MT 5.1 5.1 4.1 4.1 4.4 4.4

1.6 dCi 130 2WD CVT 5.3 5.3 4.4 4.4 4.7 4.7

1.6 dCi 130 4WD MT 5.7 5.7 4.5 4.5 4.9 4.9

БEНЗИН
(L/KM) (пробен)*

СИЛА
(КS)

ОСКА TРАНСМИСИЈА ПОТРОШУВАЧКА НА ГОРИВО
(L/100 KM)

ГРАДСКО ВОЗЕЊЕ EКСТРА ГРАДСКО 
ВОЗЕЊЕ

КОМБИНИРАНО 
ВОЗЕЊЕ

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

1.2 DIG-T 115 2WD MT 6.6 6.6 5.1 5.1 5.6 5.6

1.2 DIG-T 115 2WD CVT 6.5 6.5 5.2 5.2 5.6 5.6

1.6 DIG-T 163 2WD MT 7.4 7.4 4.8 4.8 5.8 5.8

Вредностите се однесуваат на европскиот основен модел и опрема.



ЕЛЕГАНТНО ПАКУВАЊЕ
РЕДЕФИНИРАЈТЕ ГО ВОЗЕЊЕТО.
Нека вашиот нов Qashqai биде елегантен и префинет. Започнете го вашиот избор на додатоци со 
комплетен стилски финиш за предниот и задниот дел. Потоа продолжете со црни акценти. 
Ставете свој потпис на QASHQAI со избор на тркала со две бои, осветлени прагови на вратите и 
светло за добредојде. Врвен. Вашиот QASHQAI го одразува вашиот потпис.

19" WIND хром
дијамантно исечени во темно 
сива боја

Заден црн акцент
Достапен и во бисерно бела боја

ЕЛЕГАНТНО ПАКУВАЊЕ
Заден браник, хром
Достапен и во сјајна црна боја

EЛЕГАНТНО ПАКУВАЊЕ
Заден браник, хром
Достапен и во сјајна црна боја

Детско седиште Прагови на вратите, осветлени 19" двојно обоени, црна и бела боја



19" IBISCUS сјајно црна боја

CROSS OVER ПАКУВАЊЕ
Предни стилски плочи, сребени
Достапни и во сјајна црна боја

CROSS OVER ПАКУВАЊЕ
Задни стилски плочи, сребрени
Достапни и во сјајна црна боја

Детска масичка Светла за добредојде Патосници: црни гумени, од велур, луксузни 
текстилни

CROSSOVER ПАКУВАЊЕ 
Пакет предни и задни стилски плочи во 

комбинација со 19" алуминиумски фелни и 
надополнете го со практични додатоци 

како што е детската масичка.



D

B
A

C

ДИМЕНЗИИТРКАЛА

16" АЛУМИНИУМ 17" АЛУМИНИУМ

18" АЛУМИНИУМ 19" АЛУМИНИУМ

БОИ

VIVID СИНА - M - RCA CHESTNUT КАФЕНА - M - CAN PEARL БЕЛА - M - QAB WHITE - S - 326

SATIN СРЕБРЕНА - M - KY0 СИВА - M - KAD NIGHT SHADE - M - GAB PEARLESCENT ЦРНА - M - Z11

INK СИНА - M - RBN MAGNETIC ЦРВЕНА - M - NAJ FLAME ЦРВЕНА - S - Z10

A: Меѓуоскино растојание: 2646MM
B: Должина: 4394MM
C: Ширина: 1806MM
D: Висина 1590MM



ПРЕМИУМ ЦРНА NAPPA КОЖА, 
МОНОФОРНИ СТИЛСКИ СЕДИШТА

ПРЕМИУМ PLUM NAPPA КОЖА, 
МОНОФОРНИ СТИЛСКИ СЕДИШТА

TEKNA + ОПЦИОНАЛНО:

ДЕЛОВИ ВО ЦРНА КОЖА, ТКАЕНИНА 
МОНОФОРНИ СТИЛСКИ СЕДИШТА

ПРЕМИУМ ЦРНА NAPPA КОЖА, 
МОНОФОРНИ СТИЛСКИ СЕДИШТА

ПРЕМИУМ PLUM NAPPA КОЖА, 
МОНОФОРНИ СТИЛСКИ СЕДИШТА

TEKNA ОПЦИОНАЛНО 1: ОПЦИОНАЛНО 2:

ЦРНА ТКАЕНИНА, МОНОФОРНИ СТИЛСКИ 
СЕДИШТА

ДЕЛОВИ ВО ЦРНА КОЖА, ТКАЕНИНА ВО 
ЕНТЕРИЕРОТ, МОНОФОРНИ СТИЛСКИ 
СЕДИШТА

N-CONNECTA ОПЦИОНАЛНО:

ЦРНА ТКАЕНИНА ЦРНА ТКАЕНИНА

VISIA ACENTA

ДЕКОРАЦИИ



ВО NISSAN, 

СЕ ФОКУСИРАМЕ 
НА КВАЛИТЕТ



СОВРШЕНО ПРЕКУ ИСКУСТВО
Во Nissan, правиме сѐ имајќи го клиентот на ум. Сѐ што правиме, 

секоја одлука која ја носиме, се прави со голема грижа, прецизност и 
квалитет бидејќи е пред сѐ за вас. Од концепција до конструкција на 

автомобилот, од тестирање до транспарентност, од грижа за 
корисникот до верност. Квалитетот нѝ е важен во секој детал.

360° ПРОЦЕС
Го градиме квалитетот од почеток, прецизно правејќи ја секоја 

кола да ви биде удобна и поиздржлива преку иновативниот дизајн, 
интелигентната технологија и внимателни детали инспирирани од 

вас.

БЕЗБЕДНОСТ
Работиме со нашите интелигентни системи за возење за постојано да 

внимаваме на вас и да ви помогнеме да избегнете грешки и да уживате 
во похрабро, посигурно возење ден по ден. Нашиот монитор за 

набљудување одоколу има 4 камери кои ви овозможуваат виртуелна 
птичја перспектива на вашиот автомобил и она што е околу него.

НЕОГРАНИЧЕНА ДОВЕРБА
Ги конструираме нашите автомобили до оној степен на гаранција за 

дневниот перформанс и доверба. Патуваме милиони километри во тестовите 
пред производството, со отворени и затворени врати и хауби илјада пати 

дневно и користиме вистински прав од вулкан од Јапонија за да го тестираме 
отпорот на прозорите.

КРАЕН ДОКАЗ | 
Нашето обврзување за квалитетот е најдобро прикажан од вас. Видете на 

интернет, прегледи и рејтинзи, она што луѓето го зборуваат за Nissan на Reevoo. 
Таму најдобро можете да споредите возила и да добиете вистински одговори од 

вистинските сопственици на кои можете да им верувате.



Следи го Nissan QASHQAI на:

Направени се сите напори за да се осигура дека содржината на оваа публикација е точна во времето на 
печатење. Во оваа брошура се претставени прототипови на возила, изложени на различни мото саеми. Во 
согласност со политиката на компанијата за континуирано подобрување на продуктите, Nissan Европа го 
задржува правото да ги промени спецификациите на возила, опишани и покажани во брошурата во било кое 
време. Застапниците на Nissan ќе бидат информирани за било какви модификации во најскоро време. Ве молиме 
проверете со локалниот застапник на Nissan, со цел добивање на навремени информации. Заради 
ограничувањата на искористените процеси за принтање, боите прикажани во брошурата може малку да се 
разликуваат од вистинските бои на надворешноста и боите користени за внатрешното уредување. Сите права се 
задржани. Репродукција во целост или на дел од брошурата, без писмена дозвола од Nissan Европа е забрането.

Интелигентната мобилност е предводник на сè што правиме. Користиме 
нови технологии за да ги трансформираме автомобилите, од само машини 
за возење во партнери. Кога сме заедно патувањето е повозбудливо. Без 
разлика дали автомобилот ја споделува возачката задача со вас или се 
повеќе чекориме кон иднина каде автопатите го полнат вашето 
електрично возило. Таа иднина веќе зазема облик со Nissan-от кој го 
возите денес.

Посетете ја нашата веб страна www.nissan.mk

Печат на застапникот:


