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BYŤ INTELIGENTNÝ je atraktívne a elegantný a sofistikovaný
dizajn mestského crossoveru to dokazuje. Nový Nissan QASHQAI
spája v sebe pôsobivý vzhľad s efektívnou aerodynamikou, aby
ste si jazdu v meste užili ČO NAJVIAC.
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DRŽTE KROK S DOBOU.

VSTÚPTE DO NOVEJ EPOCHY.
Technológie Inteligentnej mobility Nissan úplne 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 dávajú za
volantom väčší pokoj a istotu. Nový Nissan QASHQAI využíva technológie
počnúc od inteligentného parkovacieho asistenta až po inteligentné núdzové
brzdenie s rozpoznávaním chodcov a stará sa tak o vašu bezpečnosť i
ostatných v okolí.
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VYLEPŠENÝ DO POSLEDNÉHO DETAILU.
Elegantné nové
svetlomety LED

Prepracovaný
dizajn diskov
kolies z
ľahkých zliatin

Nové zadné
svetlá s výrazným
vzhľadom a 3D
efektom

Najmodernejšia
identita rodiny
Nissan s maskou
chladiča s „motívom
v tvare V“

Nová anténa v
tvare „žraločej
plutvy“ s
navigáciou

Luxusné detailné prvky v
najvyššom stupni výbavy
modelového radu Tekna+
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ELEGANTNEJŠÍ VZHĽAD
DÔMYSELNEJŠÍ DIZAJN.
Nikdy nevyzeral lepšie. Nikdy ste z neho nemali lepší pocit. Nový QASHQAI prináša
ohromujúci počet modernizácií štýlu, vrátane elegantného, nového dizajnu predných
svetlometov, prepracovaného dizajnu diskov kolies z ľahkých zliatin, robustnej prednej
mriežky chladiča a dizajnu kapoty. Vďaka tomu je nový QASHQAI dômyselnejší a
dynamickejší než kedykoľvek predtým.

Tlačiť | Zatvoriť
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VYLADENÝ DO
DOKONALOSTI.

LUXUSNÁ KVALITA A POHODLIE.
Športový, a pritom
luxusný volant v
tvare písmena D

Panoramatická
presklená
strecha

Luxusné sedadlá s
kožou Nappa s 3D
prešívaním

Elektricky v 4 smeroch
nastaviteľná bedrová
opierka pre väčšie pohodlie
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S istotou prevezmite riadenie za novým
športovým, a pritom luxusným volantom,
zatiaľ čo panoramatickou presklenou
strechou modelu QASHQAI preniká
dovnútra svetlo.
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DISPLEJ VYSPELÉHO SYSTÉMU PODPORY VODIČA NISSAN

VIAC AKCIE, MENEJ RUŠENIA.
Displej vyspelého systému podpory vodiča nového modelu QASHQAI zobrazuje
všetky informácie priamo pred vami – jednoducho prepínajte medzi obrazovkami
pomocou ovládacích prvkov na volante. Jednoduché.

IDENTIFIKÁCIA
VOLAJÚCEHO

BEZPEČNOSTNÝ
SYSTÉM SAFETY
SHIELD

AUDIO SYSTÉM

VÝBER FARBY

NAVIGÁCIA KROK
ZA KROKOM

REŽIM RIADENIA

SYSTÉM NA
MONITOROVANIE
TLAKU PNEUMATÍK

SENZORY
PARKOVACEJ
KAMERY
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Vzneste sa na vlnách zvuku vášho
prvotriedneho zvukového systému Bose:
povznášajúci zážitok z počúvania vpredu
i vzadu. Jeho osem vysokovýkonných,
špeciálne vyvinutých reproduktorov
napĺňa kabínu nového Nissanu QASHQAI
tónmi plnými hĺbky a presnosti.

SPOJTE SVOJE SVETY.
So systémom NissanConnect* sa stane váš nový QASHQAI najlepším priateľom
vášho smartfónu. Obsahuje novú, viac intuitívnu grafiku, a teda máte priamejší
prístup k vašej hudbe, novinkám z Facebooku, tweetom a tipom služby
TripAdvisor. Tento základný balík aplikácií je možné získať na prvé tri roky od
kúpy vozidla zdarma. Navigačný systém Nissan vás tiež udrží v centre diania
pomocou hands-free telefonovania, prenosu zvuku prostredníctvom rozhrania
Bluetooth, digitálneho rádia (DAB+) a vstupu pre iPod/USB.
*Služby a aplikácie systému NissanConnect môžu byť poskytované tretími stranami, nad ktorými spoločnosť Nissan nemá
kontrolu a môžu byť kedykoľvek zmenené bez predchádzajúceho upozornenia zo strany spoločnosti Nissan alebo jej zástupcov
(vrátane služieb zrušených/prerušených treťou stranou). Určité funkcie vzdialeného ovládania si vyžadujú kompatibilný telefón
alebo zariadenie, ktoré nie je súčasťou vozidla. Mobilné siete zabezpečujú poskytovatelia mobilných služieb a nie sú pod
kontrolou spoločnosti Nissan. Mobilné siete nie sú dostupné vo všetkých oblastiach. Na využívanie služieb sa môžu vzťahovať
poplatky za roaming a/alebo spotrebu dát. Spoločnosť Nissan nie je zodpovedná za výmenu či aktualizáciu vybavenia ani za
ďalšie náklady nevyhnutné na ďalšiu prevádzku, ku ktorým prišlo vzhľadom na servisné zmeny. Viac informácií o systéme
NissanConnect a jeho jazykových verziách vám poskytnú autorizovaní predajcovia Nissan.
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3-ROČNÁ

BEZPLATNÁ
AKTUALIZÁCIA

Program MapCareTM je služba,
vďaka ktorej môžete počas
3 rokov od nákupu vozidla
získať jednu bezplatnú
aktualizáciu máp ročne. Viac
informácií získate u predajcu
alebo na portáli pre majiteľov
YOU+Nissan
http://www.youplusnissan.sk//

Bez ohľadu, kam vás cesta zavedie, nový špeciálny
zvukový systém Bose prináša ten správny zvukový
doprovod k jazde.
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REZERVUJTE SI TIETO SEDADLÁ.
Je to to najlepšie, čo môžete mať. Nové dizajnové sedadlá s vysokokvalitnou
kožou Nappa a mäkkým 3D prešívaním vás v novom Nissane QASHQAI
obklopia trvalým luxusným pohodlím.
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410 L

BATOŽINOVÝ

PRIESTOR

PRIESTOR S VÝHĽADOM.
Nemajte starosti – vždy je miesta nazvyš. Sklopte zadné sedadlo
alebo vytvorte úplne rovnú podlahu pre objemný náklad a aby
nevznikal neporiadok, použite tieto premyslené úložné priestory.
Systém Nissan ponúka mnohé
konfigurácie na rozdeľovanie
a skrývanie nákladu s
nastaviteľnými priehradkami
a rozdeľovačmi.
Oválna odkladacia priehradka
pred spolujazdcom a držiak
telefónu s USB / 12 V
zásuvkami a dvojitý držiak na
poháre sú veľmi šikovné.
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860 L

SO SKLOPENÝMI
ZADNÝMI SEDADLAMI

Tlačiť | Zatvoriť

ANI MÁLO, ANI VEĽA.
V režime Drive vám displej ukazuje
pohľad dopredu aj zhora, aby ste
videli, ako ďaleko môžete zájsť – bez
toho, aby ste zašli priďaleko.

ŠETRITE KOLESÁ.

A VIDÍTE ÚPLNE VŠETKO.

Stlačením tlačidla kamery pri
jazde dopredu alebo cúvaní
prepnete na pohľad zhora, aby
ste mali prehľad o objektoch na
pozdĺžnej strane vozidla. Ľahko
tak budete mať pod kontrolou
vzdialenosť vozidla od obrubníka.

Táto kamera sa nachádza pod
spätným zrkadlom na strane
vodiča a dotvára posledný diel
virtuálneho 360° pohľadu na
vozidlo z vtáčej perspektívy pri
jazde vpred alebo pri cúvaní.

UVIDÍTE VIAC OKOLO VÁS

ÚPLNE NOVÁ PERSPEKTÍVA.

VZADU STAČÍ MÁLO MIESTA.
Pri cúvaní vidíte na displeji všetko, čo sa
nachádza priamo za vami. Pohľad zhora
vám zase odhalí nižšie predmety, ktoré by
ste inak cez okno nevideli.

Parkovanie a manévrovanie je hračkou, keď máte ďalší pár očí. Inteligentný
panoramatický kamerový parkovací systém Nissan využíva štyri kamery, ktoré
ponúkajú pohľad na celé okolie vášho vozidla QASHQAI z vtáčej perspektívy.
Aby ste mali ešte lepší prehľad, môžete si na obrazovke zvoliť detailný pohľad
na časti obrazovky na oblasť pred vozidlom, za vozidlom i smerom k
obrubníku. S týmto systémom zaparkujete na akékoľvek miesto a každý
pohyb, ktorý vykonáte, bude jednoduchší a presnejší.
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ZÍSKAJTE POMOC VŽDY, KEĎ JU POTREBUJETE

UVOĽNITE SA, NIE STE SAMI.
Inteligentná mobilita Nissan posúva vaše zážitky z jazdy na vyššiu úroveň.
Prostredníctvom inteligentných technológií pre jazdu zbližuje vás a váš QASHQAI,
aby ste cítili viac dôvery a kontroly. Premieňa jazdu na vzrušujúcejší zážitok a
vďaka nej sa na cestách cítite každý deň lepšie.

INTELIGENTNÝ PARKOVACÍ ASISTENT S NOVÝM SYSTÉMOM UPOZORNENIA NA VOZIDLÁ PRICHÁDZAJÚCE ZBOKU
Dovoľte novému Nissanu QASHQAI prevziať pri parkovaní v tesných miestach riadenie – a nechajte, aby vás systém
upozornenia na vozidlá prichádzajúce zboku varoval, keď sa pri cúvaní začne približovať iné vozidlo.
POZDĹŽNE
PARKOVANIE

PRIEČNE
PARKOVANIE

SYSTÉM UPOZORNENIA NA
PREMÁVKU ZA VOZIDLOM

MONITOROVANIE POHYBUJÚCICH
SA OBJEKTOV
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ZÍSKAJTE POMOC VŽDY, KEĎ JU POTREBUJETE

ZASIAHNE VŽDY, KEĎ JE TREBA.
Inteligentné technológie pre jazdu Nissan sú vždy v strehu a pripravené
zasiahnuť, aby vás dostali z problémov.

SYSTÉM UPOZORNENIA NA
VYBOČENIE Z JAZDNÉHO
PRUHU. Zobuďte sa! Tento
systém vás upozorní, ak bez
znamenia o zmene smeru
jazdy začnete vybočovať z
jazdného pruhu.

INTELIGENTNÉ NÚDZOVÉ
BRZDENIE S ROSPOZNÁVANÍM
CHODCOV*. Nový QASHQAI za
vás sleduje premávku i
objekty v okolí. Ak sa vo vašej
dráhe vyskytnú akékoľvek
objekty alebo chodci, systém
vás upozorní. Dokonca vám v
prípade potreby pomôže
znížiť rýchlosť.
*Funkcia rozpoznávania chodcov bude k
dispozícií krátko po zahájení predaja. Pre
viac informácií kontaktujte svojho predajcu.

INTELIGENTNÉ PREDNÉ SVETLOMETY S
NOVÝM SYSTÉMOM ADAPTÍVNEHO
OSVETLENIA. Elegantné predné svetlomety
nového modelu QASHQAI inteligentne
osvetľujú cestu. Automaticky sa zapínajú,
keď sa zotmie, alebo keď vojdete do tunela
či podzemného parkoviska – a automaticky
sa vypnú, keď zastavíte. Systém AFS riadi
rozdelenie svetla, aby ste získali lepšiu
viditeľnosť v noci. Na kľukatej ceste zmení
spôsob osvetlenia, aby kompenzoval
zákruty a na križovatkách osvetlí smer,
ktorý ste si vybrali.
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UVIDÍTE VIAC OKOLO VÁS
ROZPOZNÁVANIE DOPRAVNÝCH
ZNAČIEK. Tento systém počas
jazdy rozpoznáva dopravné
značky a informuje vás o aktuálnej
povolenej rýchlosti.

SLEDOVANIE MŔTVEHO UHLA.
Rozšírte svoje zorné pole: Ak sa za
vozidlom v oblasti ľavého i
pravého mŕtveho uhla objaví iné
vozidlo, systém vás na to upozorní.

ZAZNAMENÁ POHYB A VARUJE VÁS.
Inteligentné technológie Nissan využívajú pokročilú radarovú technológiu, aby neustále monitorovali aktivitu
okolo vás, sledujú dopravu a pomáhajú vám zvládnuť akékoľvek neočakávané situácie.
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JAZDITE AKO PROFESIONÁL

ZÍSKAJTE SEBADÔVERU,
CESTA PATRÍ VÁM.
Taký svižný a citlivý - s tak ľahkým ovládaním, tak pružný, a
pritom bezpečný: nový QASHQAI prináša stimulujúcu jazdu
vďaka technológiám aktívneho ovládania podvozku Nissan.

INTELIGENTNÝ POHON 4×4. Technológia
4x4 nového modelu QASHQAI maximalizuje
trakciu kolies na ceste alebo v teréne.
Pomocou počítača a snímačov sleduje
inteligentný systém preklzávanie kolies
a okamžite prerozdeľuje krútiaci moment
spôsobom, pri ktorom je až 50 % smerovaných
na zadné kolesá.

INTELIGENTNÉ BRZDENIE MOTOROM. Táto
technológia pridáva brzdenie motorom a
znižuje zaťaženie pri zatáčaní alebo brzdení.
Jazda je vďaka nej jednoduchšia a
pohodlnejšia: musíte brzdiť menej často a s
menšou námahou, ako je obvykle potrebné.
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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 zabezpečil pohodlnú
a plynulú jazdu.
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JAZDITE AKO PROFESIONÁL

DOSIAHNITE MAXIMÁLNY VÝKON.
Vyberte si efektívnosť preplňovaného benzínového motora alebo vysoký výkon väčšej naftovej
pohonnej jednotky, so zníženým objemom, aby sa zlepšila spotreba paliva a emisie CO2

NAFTOVÉ A BENZÍNOVÉ POHONNÉ JEDNOTKY. Vyberte si benzínový motor DIG-T 115 alebo naftový
motor 1,6 dCi s prevodovkou Xtronic pre hladké zrýchľovanie a optimálnu úsporu paliva, alebo si
zvoľte benzínový motor 1,6 DIG-T s 6-rýchlostnou manuálnou prevodovkou s hladkým chodom pre
maximálny výkon a hospodárnosť.
NAFTA
(L/KM) (predbežné)

VÝKON POHÁŇANÁ PREVODOVKA
(k)
NÁPRAVA

SPOTREBA PALIVA
(L/100 KM)
MESTO

MIMO MESTO

KOMBINOVÁ

16", 17" a 18"

19"

16", 17" a 18"

19"

16", 17" a 18"

19"

disky kolies

disky kolies

disky kolies

disky kolies

disky kolies

disky kolies

4.2

4.3

3.6

3.9

3.8

4.0

1.5 dCi

110

predná

6-stupňová
manuálna

1.6 dCi

130

predná

6-stupňová
manuálna

5.1

5.2

4.1

4.3

4.4

4.6

1.6 dCi

130

predná

CVT

5.3

5.6

4.4

4.6

4.7

4.9

1.6 dCi

130

All Mode
4x4i

6-stupňová
manuálna

5.7

5.9

4.5

5.9

4.9

5.1

BENZÍN
VÝKON POHÁŇANÁ PREVODOVKA
(k)
NÁPRAVA
(L/KM) (predbežné)

SPOTREBA PALIVA
(L/100 KM)
MESTO

MIMO MESTO

KOMBINOVÁ

16", 17" a 18"

19"

16", 17" a 18"

19"

16", 17" a 18"

19"

disky kolies

disky kolies

disky kolies

disky kolies

disky kolies

disky kolies

6-stupňová
manuálna

6.6

6.8

5.1

5.2

5.6

5.8

1.2 DIG-T

115

predná

1.2 DIG-T

115

predná

CVT

6.5

6.6

5.2

5.4

5.6

5.8

predná

6-stupňová
manuálna

7.4

7.6

4.8

5.0

5.8

6.0

1.6 DIG-T

163

Hodnoty sa vzťahujú na Európsky základný model a zariadenie
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BALÍK ELEGANCE - VYLEPŠITE SI SVOJE VOZIDLO

BALÍK CROSSOVER - ZDÔRAZNITE SVOJ ŠTÝL.

Dodajte vášmu vozidlu QASHQAI eleganciu a prepracovanosť. Začnite svoj výber
príslušenstva sadou štýlových líšt - predného a zadného nárazníka a celkový
dizajn dolaďte pomocou čiernych prvkov. Vtlačte modelu QASHQAI svoj vlastný
štýl – vyberte si dvojfarebné disky kolies z ľahkých zliatin, osvetlené lišty prahov
alebo uvítacie osvetlenie. Skvelé. Váš QASHQAI odráža váš charakteristický štýl.

Každý štýl musí z niečoho vychádzať. Nechajte váš QASHQAI vyčnievať s
balíkom predných a zadných štýlových panelov skombinovaných s 19"diskami
kolies z ľahkých zliatin a vybavte ho aj praktickým príslušenstvom, ako
napríklad pevným stolíkom pre deti.

BALÍK ELEGANCE
Lišta zadného nárazníka,
chrómovaná
K dispozícii aj v Čiernej Piano

Detská sedačka

Prvky zadného nárazníka
K dispozícii aj v Bielej Pearl

19" disky kolies WIND
Chrome z ľahkých zliatin
Tmavosivé

Lišta vstupného prahu, osvetlená

BALÍK ELEGANCE
Lišta predného narazníka,
chrómová
K dispozícii aj v Čiernej Piano

19" dvojfarebné disky kolies z ľahkych
zliatin, čierne a biele

BALÍK CROSSOVER
Predná štýlová značka, strieborná
K dispozícii aj v Čiernej Piano

Detský stolík
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19" lesklé čierne disky kolies z
ľahkych zliatin IBISCUS

Uvítacie osvetlenie

BALÍK CROSSOVER
Zadný štýlový panel, strieborný
K dispozícii aj v Čiernej Piano

Čierna gumová rohož, velúrové rohože,
luxusné textilné rohože
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FARBY

ČALÚNENIE

MODRÁ VIVID – M – RCA

BRONZOVÁ CHESTNUT – M – CAN

STRIEBORNÁ – M – KY0

SIVÁ – M – KAD

ATRAMENTOVÁ MODRÁ – M – RBN

BIELA PEARL – M – QAB

TMAVOFIALOVÁ NIGHT SHADE – M – GAB

ČERVENÁ MAGNETIC – M – NAJ

BIELA – S – 326

ČIERNA PEARL – M – Z11

ČERVENÁ – S – Z10

DISKY KOLIES

ROZMERY

VISIA

ACENTA

ČIERNE TEXTILNÉ ČALÚNENIE

ČIERNA LÁTKA

N-CONNECTA

VOLITEĽNÉ:

ČIERNA LÁTKA, DIZAJNOVÉ SEDADLÁ

MIX KOŽA A LÁTKA, DIZAJNOVÉ SEDADLÁ

TEKNA

VOLITEĽNÉ 1:

VOLITEĽNÉ 2:

MIX KOŽA A LÁTKA, DIZAJNOVÉ SEDADLÁ

ČIERNA KOŽA NAPPA PREMIUM,DIZAJNOVÉ
SEDADLÁ

SLIVKOVO-MODRÁ KOŽA NAPPA PREMIUM,
DIZAJNOVÉ SEDADLA

TEKNA +

VOLITEĽNÉ:

ČIERNA KOŽA NAPPA PREMIUM,
DIZAJNOVÉ SEDADLÁ

SLIVKOVO-MODRÁ KOŽA NAPPA PREMIUM,
DIZAJNOVÉ SEDADLÁ

A: Rázvor kolies: 2 646 mm
B: Celková dĺžka: 4 394 mm
C: Celková šírka: 1 806 mm
D: Celková výška: 1 590 mm

16" OCEĽOVÉ
DISKY

17" DISKY KOLIES
Z ĽAHKÝCH
ZLIATIN
D

18" DISKY KOLIES
Z ĽAHKÝCH
ZLIATIN

19" DISKY KOLIES
Z ĽAHKÝCH
ZLIATIN

A
B
C
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V SPOLOČNOSTI NISSAN

KLADIEME
DÔRAZ NA
KVALITU.

ZVLÁDNUTÚ VĎAKA
SKÚSENOSTIAM.
V spoločnosti Nissan myslíme na zákazníka pri všetkom, čo
robíme. Každý úkon a rozhodnutie, ktoré prijmeme, vykonávame s
maximálnou starostlivosťou, presnosťou a kvalitou, pretože v
konečnom dôsledku je určené pre vás. Od konceptu po konštrukciu
vozidla, od testovania po transparentnosť, od služieb zákazníkom po
nasadenie. Kvalita je v každom drobnom detaile.

KOMPLEXNÝ 360° PROCES
Na kvalitu myslíme od samého začiatku. Už pri vytváraní konceptu
dôkladne premýšľame, ako najlepšie využiť inovatívny dizajn,
inteligentné technológie a užitočné detaily inšpirované vašimi
potrebami, aby bolo výsledné vozidlo maximálne pohodlné a odolné.

BEZPEČNOSŤ
Pracujeme s inteligentnými systémami podpory vodiča, aby sme na vás
neustále dohliadali a pomáhali vám vyhnúť sa akýmkoľvek
nepríjemnostiam, vďaka čomu môžete šoférovať každý deň odvážnejšie
a istejšie. Náš panoramatický kamerový parkovací systém používa 4
kamery, ktoré vám poskytnú virtuálny pohľad na vaše vozidlo a jeho okolie
z vtáčej perspektívy.

MIMORIADNA SPOĽAHLIVOSŤ
Naše vozidlá testujeme na hranici ich možností, aby sme zaručili ich
každodenný výkon a spoľahlivosť. V predvýrobných testoch najazdíme milióny
kilometrov, otvoríme a zatvoríme dvere a kapotu niekoľko tisíckrát denne a
používame skutočný sopečný prach z Japonska na otestovanie odolnosti okien.
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SERVISNÁ ZMLUVA NISSAN
Servisná zmluva Nissan je najlepším spôsobom, ako vášmu novému Nissanu QASHQAI
poskytnúť údržbu, ktorú si zaslúži! Poskytneme kompletnú starostlivosť vášmu vozidlu
a navyše vám zaručíme pevné ceny popredajných služieb na niekoľko rokov dopredu.
Keď priveziete svoje vozidlo do nášho autorizovaného servisu, vymeníme podľa plánu
údržby Nissan všetky potrebné diely a kvapaliny, skontrolujeme celkový stav vozidla,
aby ste mali istotu, že vás na cestách nič nezaskočí. Kontrola nad celkovým rozpočtom
a plánom – spoločnosť Nissan vás bude informovať, keď nastane čas návštevy a
navrhne najvhodnejší typ a načasovanie servisu.

PREDĹŽENÁ ZÁRUKA NISSAN
NÁŠ PRÍSĽUB. VÁŠ ZÁŽITOK.

NA VEKU VÁŠHO VOZIDLA NEZÁLEŽÍ. ČO SĽUBUJEME? NIČ MENEJ NEŽ TO, ŽE PRE MAJITEĽA NISSANU
BUDE ZÁŽITKOM NIELEN JAZDA, ALE AJ SERVIS: JEDNODUCHO, POHODLNE A SAMOZREJME ZA PRIAZNIVÚ
CENU. VERÍME V TRANSPARENTNOSŤ A VZÁJOMNÚ DÔVERU, A PRETO SME SA V NISSANE ZAVIAZALI
POSKYTOVAŤ KAŽDÉMU KLIENTOVI DOSTUPNÚ A ROZSIAHLU STAROSTLIVOSŤ. NÁŠ PRÍSĽUB*.
NÁHRADNÉ VOZIDLO ZADARMO
Sľubujeme vám, že vždy, keď bude vaše vozidlo v
servise, náš díler Nissan vám ponúkne riešenie vašej
mobility navrhnuté tak, aby vyhovovalo vašim
potrebám. Objednajte sa s predstihom, aby pre vás
mohlo byť pripravené náhradné vozidlo zadarmo až do
konca opravy. Vo vybraných servisných strediskách
máme k dispozícii dokonca i elektromobily. Ak
nepotrebujete náhradné vozidlo, náš díler Nissan vám
môže ponúknuť iné riešenie dopravy.

CENOVÁ ZÁRUKA
Sľubujeme vám, že vďaka tímu našich odborníkov a
použitiu originálnych dielov Nissan dostane vaše vozidlo
tú najvyššiu možnú starostlivosť. Aby sme ponúkli
najlepšiu cenu, uisťujeme vás, že ak prídete s ponukou
zo servisu v okruhu 10 km od svojho dílera nissan, ktorá
bude nižšia ako naša, tak cenu dorovnáme.

BEZPLATNÁ KONTROLA STAVU VOZIDLA
Sľubujeme vám, že skôr ako začneme s akoukoľvek
prácou na vašom vozidle, bezplatne ho skontrolujeme
a vy tak budete presne vedieť, čo je potrebné urobiť a
koľko to bude stáť. Žiadne prekvapenia. Vaša
faktúra za práce a náhradné diely neprekročí vami
schválenú čiastku a úkony vykonané bez vášho
súhlasu vám nebudeme účtovať.

CELOŽIVOTNÁ ASISTENČNÁ SLUŽBA
NISSAN ASSISTANCE
Sľubujeme vám, že vás udržíme na cestách
24 hodín denne. Nech už sa stane čokoľvek,
garantujeme vám 24-hodinovú asistenčnú službu
Nissan Assistance. Na veku vášho vozidla
nezáleží. Asistenčnú službu Nissan Assistance
vám garantujeme počas záručnej doby a po
každej pravidelnej údržbe v autorizovaných
servisoch Nissan Assistance až do dátumu
nasledujúcej údržby.

KEDYKOĽVEK, KDEKOĽVEK, ČOKOĽVEK. STAČÍ ZAVOLAŤ NA TELEFÓNNE ČÍSLO +421 800 112 020 A SME VÁM K DISPOZÍCII.

Predĺžená záruka Nissan vám poskytuje príležitosť predĺžiť záruku výrobcu (3 roky /
100 000 km – podľa toho, čo nastane skôr) na dlhšie obdobie či počet kilometrov.
Vyberte si zmluvu, ktorá najlepšie zodpovedá vášmu spôsobu používania vozidla. V
prípade potreby opravy vozidla budú použité iba originálne diely Nissan a opravu
vykonajú mechanici vyškolení spoločnosťou Nissan. Pre váš pocit istoty, predĺžená
záruka zahŕňa nonstop asistenčné služby v celej Európe (ak sú dostupné).

VĎAKA VÁM DÁVAME V SPOLOČNOSTI
NISSAN ZO SEBA TO NAJLEPŠIE.
Vy ste našou inšpiráciou. Motivujete nás do
hľadania s tále dômyselnejších riešení .
Podnecujete nás do inovácií a zmien v
zabehnut ých postupoch. Nechceme sa
uspokojiť iba s vylepšovaním či rozširovaním
toho, čo už existuje. Chceme posúvať a znovu
definovať hranice možností. Chceme ponúkať
originálne riešenia, ktoré nám pomôžu uspokojiť
vaše každodenné potreby a naplniť vaše
najodvážnejšie sny. V spoločnosti Nissan
navrhujeme vozidlá, príslušenstvo a služby,
ktoré búrajú zabehané poriadky – z praktického
v y tvárame vzrušujúce a zo vzrušujúceho
praktické, aby sme vám každý deň ponúkli
väčšie potešenie z jazdy.

NISSAN QASHQAI VÁM PONÚKA:
3-ROČNÚ ZÁRUKU
12-ROČNÚ ZÁRUKU ODOLNOSTI PROTI
PREHRDZAVENIU KAROSÉRIE
SERVISNÝ INTERVAL 20 000 km

Servisnú zmluvu Nissan a predĺženú záruku Nissan je možné kombinovať s účasťou na programe Prísľub spoločnosti Nissan.
Viac informácií o servisných zmluvách a predĺženej záruke Nissan Vám poskytnú autorizovaní predajcovia Nissan.

* Uvedené prísľuby platia od 10/2015 a podliehajú splneniu určitých podmienok zo strany zákazníka. Informácie o prísľuboch spoločnosti Nissan nájdete vo Všeobecných obchodných
podmienkach zákazníckeho programu Nissan Customer Promise (Prísľub zákazníkom Nissan) zverejnených na stránke www.nissan.sk alebo u autorizovaných predajcov Nissan.
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Inteligentná mobilita nás inšpiruje vo všetkom, čo robíme.
V Nissane vďaka novým technológiám premieňame autá na viac než iba
dopravné prostriedky. Pokiaľ pôjdeme spolu, bude jazda istejšia,
prepojenejšia a bude v nej viac vzrušenia! Či už ide o vozidlá, ktoré
vám pomôžu s riadením, alebo o diaľnice, na ktorých si za jazdy dobijete batérie
elektromobilu, bavíme sa o veľmi blízkej budúcnosti.
A je to budúcnosť, ktorá sa rysuje vo vozidle Nissan, na ktorom jazdíte už dnes.

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

Sledujte Nissan QASHQAI na:

Pečiatka autorizovaného predajcu:

Vynaložili sme najvyššie možné úsilie na zabezpečenie správnosti obsahu tejto publikácie v čase tlače (JÚN 2017). 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 predajcovia vozidiel Nissan budú informovaní o akýchkoľvek takých zmenách v najkratšom možnom čase.
Najaktuálnejšie informácie si môžete 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
materiálov interiérového čalúnenia. Všetky práva vyhradené. Reprodukcia celej brožúry alebo akejkoľvek jej časti je bez písomného
súhlasu spoločnosti Nissan zakázaná informačné účely a nie sú považované za súčasť zmluvného návrhu. Uvedená výbava môže
byť na želanie. Kombinovaná spotreba: [3.8-5.8] l/100 km, kombinované CO2 emisie: [99-134] 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 MR17 QASHQAI 05/2017 – Vytlačené v EÚ.
Grafická úprava: DESIGNORY, Francúzsko, výroba: eg+ worldwide, Francúzsko – tel.: +33 1 49 09 25 35
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