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Во далечната 2007 година, Qashqai го создаде 
КРОСОВЕРОТ. Луѓето низ целиот свет беа 
вљубени во комбинацијата на компактност и 
SUV практичност. И сето ова беше прилично 
тренд-сетерски, кросовер кој за краток 
временски период стана омилен низ целиот 
свет.

Запознајте го потполно новиот Nissan Qashqai.
Похрабар и уште подобро опремен, новиот 
Qashqai е побезбеден благодарение на новите 
безбедносни технологии *како и помош/
асистенција во возење* насочени кон 
максимизирање на безбедноста за сите патници 
во возилото.

Затоа што без разлика каде те води животот, 
зошто да не пристигнеш со стил?

QASHQAI Ве води на                                                                                                                                               
     следното ниво

Прикажаните фотографии и описи се насоки. Во некои инстанци 
фотографиите се од возила кои не се според локалните 
спецификации и не претставуваат специфичен модел или понуда. 
Прикажаните карактеристики можеби нема да бидат достапни 
или може да не бидат достапни како стандард или како опција.

*Функциите се достапни во зависност од верзијата, како 
стандард или само како опција (со доплата).



B

C E   

A

D

*Функции достапни во зависност од верзијата, како стандард или само како опција (со доплата)

Qashqai носи нова дизајнерска визија на кросовер со мускулни пропорции,
живописна палета, вклучувајќи достапност во две бои*, брилијантно LED 
осветлување*, алуминиумски лајсни со низок профил* и импозантни 
20-инчни алуминиумски фелни*

Нова форма на изразување
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LED
Фарови*

LED задни
светла*

Врежан
Qashqai

брендинг*

Двобоен
покрив*

20“ Челични 
фелни*







15W безжичен полнач* Подобрена ергономија на 
управувачот

*Функции достапни во зависност од верзијата, како стандард или само како опција (со доплата)

Сè што е во внатрешноста на новиот Qashqai е напредно и 
софистицирано. Модерен и повисок од својот претходник. Современ 
изглед и врвни материјали кои Ве опкружуваат. Ергономски 
дизајниран управувач, контроли и контролна табла, удобност при 
возење, подобрена видливост на екранот и беспрекорна 
технолошка интеграција која Ве поставува во 
позиција - буден и подготвен за возење.

Префинета студија





*Функции достапни во зависност од верзијата, како 
стандард или само како опција (со доплата)

**9“HD екран на допир е достапен со N-Connecta и погоре 
надоградени

Дома

Подобрен поглед

Асистенција при возење

Навигација

Јасен и функционален 10,8“ дисплеј на главно стакло, *12,3“ потполно дигитален метар* и 9“ HD** 
NissanConnect дисплеј* со напредни поврзани услуги. Трите големи екрани работат заедно во 
совршена синхронизација за побезбедно, појасно и пооптимизирано возење.

10,8“ WINDSCREEN HEAD-UP DISPLAY*. Достапни информации и тоа без да има потреба да го 
вртите погледот надвор од патот, овој голем дисплеј го прави возењето побезбедно и 
поудобно.

12,3“ FULLY DIGITAL METER* Екран со висока резолуција со големи можности за конфигурација 
врз основа на расположениетo или потребaтa на возачот; подобрена безбедност со сите 
информации прикажани на едно единствено место. Префрлете од традиционален поглед кон 
подобрен поглед со поголем централен дисплеј.

Функционалноста никогаш не била позаводлива



*Функции достапни во зависност од верзијата, како стандард или само како опција 
(со доплата)

**Nappa kожните седишта се достапни само за Tekna+

Опција за масажа

ЦЕНТРАЛНИ ВОЗДУШНИ ПЕРНИЦИ

Опуштете се во ергономски дизајнираните седишта со 
оптимизирана лумбална поддршка. Уживајте во врвни 
материјали, квалитетни завршетоци и позиции за масажа* и за 
возачот и за совозачот. Ново централно воздушно перниче кое 
ќе Ви помогне да бидете уште побезбедни. Новиот Qashqai не 
е само обично подобрување. Ова е потполно ново откритие.

Вашиот личен простор никогаш не 
бил поинтимен и персонален



Nappa кожа**





*Функции достапни во зависност од верзијата, како стандард или само како опција 
(со доплата)

+20MM ЗАДЕН ПРОСТОР ЗА 
СМЕСТУВАЊЕ НА КОЛЕНА 

VS. ПРЕДХОДНА ГЕНЕРАЦИЈА.
+28MM ПРОСТОР ЗА РАМЕНИЦИ

Новиот Qashqai комбинира пространа внатрешност и е  
компактен и градско-пријателски лесен за управување. 
Патниците имаат удобност во поголема кабина, простор меѓу 
најдобрите во овој сегмент, лесен пристап и полесна опрема за 
детско седиште благодарение на 85° отвор на задната врата, 
мали детали како два USB влезови* наменети за патниците. 
Уште поголем простор и веќе сѐ е јасно: Можете да го понесете 
целото ваше семејство или пријателите на било која 
дестинација и тоа удобно и со подобрена пространост.

Простор за сите. И многу повеќе.

VS. ПРЕДХОДНА ГЕНЕРАЦИЈА.



*Функции достапни во зависност од верзијата, како стандард или само како опција 
(со доплата)

“Hands free“ задна врата

До 1593L простор. Новиот Qashqai е подготвен за понесување 
на сè што Ви е потребно. Две табли за багажник (и двете се со 
единечно лесно како и целосно лизгање на страна), нудат 16 
конфигурации за подигнување со цел да се добие максимална 
флексибилност без оглед на вашиот товар. Паметните 
карактеристики како задна Nissan врата без напојување и 
широк отвор се од огромна помош во пакувањето и 
распакување на товарот, со ова вие ќе имате максимално 
слободно време за вашите останати активности во текот на 
денот.

Максимален капацитет за 
багажен простор



504L ПРОСТОР 1593L СПУШТЕНИ СЕДИШТА



Не се потпирајте единствено на запишаните одлики и карактеристики за погодност 
на возачот, некои спецификаци можеби нема да функционираат под одредени услови, 
различните брзини, ограничувања.За условите во врска со технологиите на Nissan Ве 
молиме контактирајте го вашиот овластен импортер или на nissan.mk

INTELLIGENT CRUISE CONTROL. Интелигентна 
контрола на растојанието. Ја одржува вашата 
дистанца. Го мери растојанието од возилото напред, 
контролира забрзување и забавување, автоматски 
одржува соодветно  растојание во рамките на 
поставената брзина.

INTELLIGENT FORWARD COLLISION WARNING.
Интелигентно предупредување за несакан судар, го 
задржува погледот на две возила пред вас. Кога 
системот открива ненадејно забавување пред вас, 
Ви дава звучно и визуелно предупредување за да ја 
намалите брзината.

REAR AUTOMATIC BRAKING. Задно автоматско 
сопирање кое Ви помага да ја зголемите вашата 
доверба. Доколку позади вас е лоциран неподвижен 
објект, системот може автоматски да се вклучи
и сопирачките да помогнат во избегнување на судар.

EMERGENCY LANE KEEPING. Предупредување за 
задржување во истата сообраќајна лента. Ви помага 
да избегнете ненамерно напуштање на 
сообраќајната лента. Ве одржува центрирани во 
лентата или преку управувањето или преку дејство 
на сопирање во итна ситуација.

FORWARD EMERGENCY BRAKE. Напредно сопирање за 
итни случаи, го мониторира просторот пред 
автомобилот за возила и пешаци, помагајќи да се 
избегнат или намалат штетите предизвикани од 
судири. 

Секој нов Qashqai е опремен со напредни технологии 
дизајнирани да го следат патот, да се осигурат дека сите 
патници се безбедни и да дадат максимален мир на умот.

Безбедноста е во неговото срце







*Функции достапни во зависност од верзијата, како стандард или само како опција 
(со доплата)

Новиот Qashqai е првиот автомобил во Европа со технологија со 
адаптивно светло за возење* Аdaptive Driving Beam. Го дели 
долгото светло на 12 одделни сегменти, автоматско исклучување 
на сегментите кои можат да го заслепат приближувањето на 
другите возачи. Максимална видливост за возачот, максимална 
безбедност за сите оние околу него.

Просветлена безбедност





*Функции достапни во зависност од верзијата, како стандард или само како опција (со доплата)

Доколку имате проблем со паркирањето во тесен простор ќе го обожавате 
новиот Qashqai. Новата дигитална висока резолуција на Around View Monitor* 
Ви овозможува 360° преглед на вашиот автомобил, со фокусиран избор на 
погледот на предниот, задниот како и страничен дел, со цел да Ви помогне да 
паркирате со доверба и супер контрола, 4 камери со висока резолуција за 
појасен преглед на околината на помала брзина како и одредени ситуации во 
паркирањето за побезбедно чувство.

Тесен простор? Воопшто не е проблем

Задна камера за 
поглед што e позади 

возилото

Десна камера
- Допрете го 

прекинувачот за да 
го погледнете 

тротоарот 

Виртуелен 360° 
поглед на од птичја 
перспектива додека 

управувате со 
возилото

Предна камера 
Добијте комбиниран 
фронтален поглед за 
совршено паркирање 



*ProPILOT е достапен за ограничен опсег на возила и само за 
автоматски менувачи.
ProPILOT е напредна технологија за асистенција на возачот, но 
не може да спречи судар. ProPILOT е наменет да биде „Очите/ 
цврста поставеност на рацете“ кон автопатот (пат разделен 
со бариери). NAVI-Link поддржува препознавање на сообраќаен 
знак, ова не значи дека секогаш би ги детектирал сите 
сообраќајни знаци и тоа во сите услови. Возачот треба да ги 
следи сите сообраќајни знаци и да ги почитува сите сообраќајни 
закони. Одговорност на возачот е да остане буден, да вози 
безбедно и да има контрола на возилото во било кое време.
За детали, проверете го Прирачникот за сопственици.

Потполно новиот Nissan Qashqai ги вклучува 
најновите верзии на ProPILOT, обезбедува 
удобно и релаксирано возење. Нов софтвер кој 
помага да се изедначи вашиот погон со цел да 
бидете безбедни на вашата сообраќајна лента, 
одржува идеално растојание од возилото 
напред, без оглед на градиентот. Функцијата 
NAVI-Link се поврзува со Qashqai’s TOMTOM 
систем за навигација за да се предвидат 
промени во ограничувањето на брзината, 
кривините, рампи и многу повеќе.
Вие ја држите контролата благодарение на 
непреченото и нежно прилагодување на 
вашата брзина. Може дури да иницира итно 
сопирање за да застанете и започнете 
повторно со возење во сообраќајот, помагајќи 
Ви на вас и вашите патници да останете 
безбедни и со пријатно чувство, без разлика на 
напорните возачки услови под кои се наоѓате.

ProPILOT со NAVI-Link





ПОДОБРЕНА СУСПЕНЗИЈА

Некои карактеристики се достапни само на одредени надградби/верзии.

*Multi-Link суспензијата не е достапна на сите верзии.

Структурата и оптимизацијата на моторот се клучен дел од развојот на
новиот Qashqai кој донесе одлични возачки перформанси како и ефикасност 
на горивото. Новата платформа обезбедува напредна стабилност и удобност. 
Поцврстата структура нуди подобрени динамични перформанси и безбедност, 
додека широката употреба на алуминиумските панели на каросеријата ја 
намалуваат тежината за помала потрошувачка на гориво.

Интелигенција во внатрешниот дел 

АЛУМИНИУМСКИ ПАНЕЛИ НА ВРАТИ И ХАУБА
Полесните алуминиумски панели во 
вратата и хаубата на моторот помага да 
се намали тежината и како и штетните
емисии на CO2.

Новиот Qashqai е достапен со Multi-
Link suspension* за уште поголема 
удобност и поспортско, посигурно 
возење.







Безкомпромисна ефикасност

*Eмисии на СО2 во зависност од земјата.

**Само на автоматски верзии.

Новиот мотор Mild Hybrid HR13 нуди подобрена ефикасност на 
горивото и намалена емисија на CO2 без да се изгуби забавата 
на погонот. Системот вклучува литиум-јонска батерија која 
складира обновена енергија при сопирање. Оваа складирана 
моќ се користи за напојување на возилото преку електрични 
системи наместо моторот при помали брзини (подолу 30 км/ч) 
или кога е стопиран, намалувајќи го времето на работа на 
моторот. 

MT 2WD 
MILD HYBRID  

138HP / 156HP

XTRONIC 2WD/4WD 
MILD HYBRID  

156HP

Поместување 1,3L со 12V средно-хибриден 1,3L со 12V средно-хибриден

Моќ kW при вртежи во 
минута 103 на 5000/116 на 5500 116 на 5500

Вртежен момент Nm при 
вртежи во минута 240 на 1600/260 на 1750 270 на 1750

Систем за гориво DIG DIG

Пренос  6-брзински рачен Автоматски

Регулатива за емисии   Euro6dfull Euro6dfull

Емисии на CO2 g/km*  145-150 / 145-152 144-153 / 153-163

Достапнo во 2022 година на само конкретни модели**, технологијата 
е-POWER користи електричен мотор за управување на тркалата, 
нудејќи моментално забрзување и тивко работење  EV - без 
ограничување на опсегот или грижа за да се пронајде полначот. 
За разлика од традиционалните хибридни системи, бензинскиот 
мотор делува како генератор за полнење на литиум-јонската 
батерија, што пак се напојува електричниот мотор.



Беспрекорна поврзаност со 
вашиот свет
Новиот 9“HD екран на допир* во Nissan Qashqai е вашиот 
портал до NissanConnect: преку интуитивна навигација, 
напредна технологија и многу повеќе. Нашата апликација за 
паметни телефони нуди се поголем опсег на услуги 
вклучително и испраќање на план за патувања до вашиот нов 
Nissan Qashqai.



Скенирај го кодот за 
да ja превземеш 
NissanConnect 
апликацијата за 
услуги и да ја 
конектираш кон 
твојот нов Nissan.

* 9" HD екран на допир е достапен само со N-Connecta и 
надоградени верзии

**Поврзувањето на мобилен телефон за користење на 
NissanConnect треба да биде само кога автомобилот е паркиран 
на безбедно место. Употребата на системот треба секогаш да 
биде во согласност со правилата и законите за регулација на 
автопат. Возачите треба да го користат системот само кога е 
безбедно да се прави тоа. Корисниците треба да бидат свесни за 
потенцијалот на технологијата „без употреба на раце” да не го 
одвлекува вниманието од патот, што може да влијае на потполна 
контрола над возилото.

Дали имате проблем? 
Breakdown Assistance го 
повикува Roadside 
assistance services 
(сервисот за услуги и 
помош на пат) во 
ситуации кога тоа ви е 
потребно. Vehicle Health 
Report (извештај за 
исправноста на 
возилото) Ве известува 
за статусот на вашиот 
автомобил.

Безбедност 
и грижа за возилото Стигнете онаму каде што 

треба, преку Door to Door 
навигацијата, со 
препраќање на рута А за 
навигација директно од 
вашиот паметен телефон 
до вашиот систем за 
навигација. Преку анализа 
за историјата на 
возењето, проверете ја 
далечина што сте ја 
возеле, бројот на 
патувања кои сте ги 
оствариле и уште многу 
повеќе NissanConnect 
Апликација за услуги.

Навигација и возење

Поврзете го вашиот 
Андроид или iOS уред за 
беспрекорна 
поврзаност вклучувајќи 
говорна контрола.** 
Пристап до твојата 
омилена музика, пораки 
и друго, апликации за да 
бидете информирани 
како и забавувани и 
сето тоа додека возите.

Поврзаност

Пристап до далечински 
услуги вклучувајќи 
далечинска врата 
заклучување/
отклучување, 
далечински управувач 
Horn/ Lights и My Car 
пронаоѓач oд 
NissanConnect услугите. 
Доколку Ви е  потребна 
помош, на услуга Ви е и 
апликацијата Nissan 
Assistance сето тоа со 
само еден клик..

Удобност и комфор



Можете да се поврзете со телефон за да започнете да користите апликации благодарение на Apple CarPlay® и Android Auto. Каде и 
да сте, NissanConnect Services Ве известува за статусот на вашиот автомобил.

Интелигентно. Интуитивно. Информирано.

(1) Apple CarPlay® и Android Auto се бесплатно достапни, во зависност од моделот и/или надградбата. За повеќе информации Ве молиме контактирајте го вашиот 
овластен Nissan импортер.

(2) Услугите (Nissan, Google Assistant, Driving History & Analysis, Nissan Help & Assistance, Breakdown Assistance) се бесплатни за период од 7 години,во зависност од 
моделот и / или надградбата. За повеќе информации Ве молиме контактирајте го вашиот овластен Nissan импортер.

(3) Maps и Live Traffic, Remote Control Services, Smart Alerts - бесплатно достапни за период од 3 години,  потоа се достапни со плаќање од 0,99€/m (Smart Alerts), 1.99€/m 
(Remote Control Services), 2,99€/m (Maps & Live Traffic) во зависност од моделот и / или надградбата. За повеќе информации Ве молиме контактирајте го вашиот овластен 
Nissan импортер. 

(4) In-Car WiFi за во автомобил е секогаш услуга која се плаќа - достапна со претплата. За повеќе информации, контактирајте го вашиот овластен Nissan импортер. 

За да ги користите услугите на NissanConnect, потребна ви е корисничка сметка на NissanConnect, потребно е да се регистрирате и да се најавите на NissanConnect со 
вашето корисничко име и лозинка. За да го користите Nissan Connect, потребен Ви е паметен телефон со компатибилен оперативен систем iOS или Android и SIM-картичка со 
опција за податоци со постоечки или посебен мобилен телефон. Договор помеѓу вас и вашиот мобилен оператор. Сите услуги се предмет на покриеност на мобилната мрежа. 
Користењето на Интернет преку NissanConnect е овозможено преку интегрирана безжична интернет-врска. Информативните пакети се добиваат преку надворешен 
мобилен провајдер во согласност со нивните услови и услуги (во зависност од достапноста во вашата земја). 
За повеќе информации, посетете ја страницата nissan.mk и вашиот овластен Nissan импортер. 

GOOGLE ASSISTANT И ALEXA*
КОМПАТИБИЛНОСТ

Користете ги можностите на Nissan поврзаност 
и контролирајте го вашето возило со гласовна 

команда, преку удобноста на вашиот дом 
Бесплатна услуга (2)

IN-CAR WIFI*
Користете го вашиот автомобил како WiFi 

извор за да се поврзете на интернет. 
Можеме да одиме!
Услуга која се плаќа (4)

NISSAN CONNECT УСЛУГИ
Користете ја апликацијата NissanConnect 

Services за да пристапите до Remote Control 
Services, Smart Alerts и многу други

Бесплатни услуги за 3 години (3) 

WIRELESS APPLE CARPLAY® AND 
ANDROID AUTO

Поврзете го вашиот паметен телефон и 
обезбедете пристап до вашата музика, СМС-

пораки и други омилени апликации.
За оптимална употреба, препорачуваме да го  
користите оригиналниот произведен кабел.



*Amazon, Alexa се поврзани брендови на Amazon.com, Inc.

Употребата на апликациите може да не функционира во потполност мера кога автомобилот има лош сигнал. За оптимална употреба, проверете дали вашиот 
автомобил е под добар интернет - мрежен опфат.

Поврзувањето на мобилен телефон за користење на NissanConnect треба да биде само кога автомобилот е паркиран на безбедно место. Употребата на системот 
треба секогаш биде во согласност со правилата и законите за регулација на автопат. Возачите треба да го користат системот само кога е безбедно да се прави тоа. 
Корисниците треба да бидат свесни за потенцијалот на технологијата «без употреба на раце» да не го одвлекуваат вниманието од патот, што може да влијае на 
потполна контрола над возилото.
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НАДВОРЕШЕН СТИЛ
ЕЛЕГАНТЕН ХРОМИРАН ПАКЕТ
A: Преден финиш - KE6106U0CR
B: Страничен финиш - KE7606U0CR
C: Заден финиш - KE7916U0CR

ПАКЕТ ЗА ВЛЕЧЕЊЕ
D: Лизгалка која хоризонтално се отстранува - 

KE5006U510
Капацитет на влечење макс. 1800 кг

Е: ТЕК 13 пина - KE5056U012
ТЕК 7 пина - KE5056U002

ПАКЕТ ЗА ЗАШТИТА

F: Луксузни подни подлоги - KE7456UN0A
G: Реверзибилен багажен простор  - KE9656U0S0

ИСТРАЖУВАЧКИ ПАКЕТ
H: Држач за товар со Easyfix систем - KE7306U510

Попречни решетки со систем Easyfix - KE7326U510 *
I:  Држачи за велосипеди - KB73880010

Покривна кутија - Брзо исправување
Мал - KE734380BK
Средно - KE734480BK 
Голем - KE734630BK

    Ски-држач - од 2 до 6 парови
        2 парови - KS73850001
        4 парови - KS73850002 
        6 парови - KE73899996
КОМПЛЕТ ЗА БАГАЖЕН ПРОСТОР
Ј: Држач во автомобил - KE9646U510
К: Пречник пред багажен простор - KE9676U000

* Само за возила со покривни шини.

Функциите се достапни во зависност од верзијата, како 
стандард или само како опција (со доплата).

Може и уште подобро, 
во секој поглед!



A: ПРЕДЕН ФИНИШ

B: СТРАНИЧЕН ФИНИШ

C: ЗАДЕН ФИНИШ

Nissan Accessories Ви помага да персонализирате и 
да стилизирате еден нов Qashqai, направете го уште 
поудобен. Прилагодете го вашиот нов Qashqai со 
помош на пакетот на хромирана надворешна 
елеганција, заштитете го вашиот багажник од 
нечистотија, кал и вода или додадете држачи за 
возбудлива семејна авантура. Доколку сакате да 
понесете велосипеди, скии или повеќе работи, 
нашите држачи, кутии и другите носачи за товар се 
специјално дизајнирани за да може да одговорат на 
ова и тоа интелигентно, безбедно и долготрајно.

Сега секое патување може да 
биде едноставно, забавно, а 
притоа интелигентно 
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A: Вкупна должина: 4,425М

B: Меѓуоскино растојание: 2.665М

C:  Вкупна ширина: 1.835М

D: Вкупна висина: 1.625М

ДИМЕНЗИИ

ФЕЛНИ

TEKNA - TEKNA +  
19" Алуминиумски

N-CONNECTA  
18" Алуминиумски

ACENTA  
17" Алуминиумски

VISIA 
17" Челични

OPTION TEKNA+  
20" Алуминиумски

TEKNA+
 Tekna опрема
+ Стаклен покрив со покривни шини 
+ Премиум делови со Nappa кожни 

седишта
   Функција за масажа
+ 10 Bose звучници
+ Предни седишта со функција за 

греење 
+ Управувач со функција за греење 

TEKNA
• N-Connecta опрема
+ 19“ алуминиумски фелни 
+ Head-up дисплеј
+ Full LED светла
+ 15W безжичен полнач
+ ProPILOT со Navi-Link
+ «Handsfree» напојување

VISIA
• LED предно светло
• Задни сензори за паркирање
• Автоматско осветлување на 

електричните ретровизори со 
функција за греење 

• Прирачник A/C

ACENTA
• Visia опрема
+ 17“ алуминиумски фелни
+ Камера од задниот дел
+ 8“ дисплеј NissanConnect
+ Двоен A / C
+ i-клуч

N-CONNECTA
• Acenta опрема
+ 18“ алуминиумски фелни
+ 12,3“ потполно дигитален метар
+ 9“ HD дисплеј NissanConnect
+ Around View Monitor со откривање 

на подвижни предмети
+ Стакло за дополнителна приватност
+ Амбиентално осветлување

НАДГРАДБИ



ОБЛОГИ 

VISIA - ACENTA 
Платнена D

N-CONNECTA 
Платнена C

TEKNA 
Синтетика на темниот дел  

Кожни седишта

OPTION TEKNA 
Светло сива и делови 

на синтетика
Кожни седишта

TEKNA+ 
Premium Nappa делови

Кожни седишта

ПАЛЕТА НА БОИ

11 БОИ НА КАРОСЕРИЈА P: Pearl - M: Metallic - S: Solid

Сива - M- KADЦрна - M- Z11Керамичко сива -P- KBY

Сребрена - M- KY0 Мастилно сина - M- RBN Бордо - M- NBQ Црвена  -S- Z10

Бела  -S- 326

Fuji зајдисонце црвена - 
M- NBV

Магнетски сина -P- RCFБисерно бела -P- QAB

Две нијанси/тон на 
керамичка сива и
црн метален покрив

Две нијанси/тон на 
бисерно бела и
црн метален покрив

Две нијанси/тон на 
магнетно сино
и црн метален покрив

5  ДВОБОJНА КАРОСЕРИЈА

Две нијанси/тон на 
црвено Fuji зајдисонце 
со црн метален покрив

Две нијанси/тон на 
црн металик и
сив покрив



се фокусираме 
на квалитетот

ВО NISSAN



Поврзаноста во вас е на прво место за сѐ што правиме: 
лабораторија, дизајн студио, фабрика, нашите застапништа. 
Се обидуваме повторно и повторно. Сè што создаваме е 
совладано преку нашето огромно искуство. 
Ние овој процес го нарекуваме Nissan Quality.

360° процес
Градиме квалитетно од самиот почеток, внимателно замислувајќи го 
секој автомобил да биде што поудобен, подолготраен со помош на 
иновативен дизајн, интелигентна технологија и внимателни детали кои 
се инспирирани од вас.

Безбедност
Ние работиме со нашите интелигентни системи за возење, постојано 
внимаваме, помагаме да се избегнат било какви несреќи, создаваме 
посмело, посигурно возење, искуство кое се стекнува ден со ден. 
Нашиот Around View Monitor користи 4 камери за да Ви овозможи 
виртуелен преглед на вашиот автомобил и цела негова околина.

Екстремна сигурност
Ние ги поставуваме нашите автомобили се до границата, бидејќи 
сакаме да гарантираме за нивните секојдневни перформанси и
заслужената доверба која ја имаме кон нив. Патуваме милиони 
километри и правиме тестови за пред-производство, отвораме-
затвораме врати, багажник и тоа илјадници пати на ден, едноставно 
тестираме, користиме вулканска прашина од Јапонија со цел да ја 
анализираме отпорноста на прозорците.



Nissan Intelligent Mobility Ве движи чекор напред. 

Aвтомобилот е ваш сопатник -  вози, гледа, реагира - понекогаш и наместо вас.

Nissan Intelligent Mobility за подобра иднина - нѐ придвижува во светот кoj е

побезбеден, поодржлив и повозбудлив.

Дознајте повеќе за моделот на: nissan.mk
Следете го Nissan Qashqai на Facebook,Twitter, Твитер и на YouTube.
Направени се сите напори за да се осигура дека содржината на оваа публикација е точна за време на нејзиното печатење (Јуни 
2021 година). Оваа брошура е според прототип на возила кои се изложени на саеми за автомобили. Во согласност со политиката 
на компанијата за постојано подобрување на своите производи, Nissan Europe го задржува правото да ги менува спецификациите 
и возилата опишани и прикажани во секое време во оваа публикација. Овластените дилери на Nissan ќе бидат информирани за 
какви било измени и тоа што е можно побрзо. Ве молиме, проверете преку вашиот локален Nissan дилер за да ги имате најновите 
информации. Поради ограничувањата на користените процеси на печатење, боите прикажани во ова брошурата може малку да 
се разликуваат од вистинските бои на реалната каросерија како и употребените материјали за украсување на ентериерот. Сите 
права се задржани. Забранета е репродукција во целина или на дел од оваа брошура без писмено одобрение од Nissan Europe.


