
NOWY NISSAN QASHQAI 

www.nissan.pl

* Oferta jest ważna od dnia 06.12.2018 do dnia 31.12.2018. Dotyczy wersji z silnikiem dCi 115 MT 2WD. Roczny pakiet ubezpieczeniowy (AC/OC/NNW/Assistance) dla modelu Qashqai silnikiem dCi 115 MT 2WDi  w cenie 1,5% 

wartości samochodu w Programie Nissan - PZU i Nissan – ERGO Hestia dostępny w połączeniu z ofertą Nissan Finance. Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Wszelkie 

dodatkowe zwyżki z tytułu użytkowania pojazdu lub rozszerzenia zakresu, opłaca klient. .

NOWOŚĆ
Reflektory FULL LED z funkcją 
dynamicznego doświetlania zakrętów

NOWOŚĆ
System audio premium BOSE z 8 głośnikami 
i cyfrowym korektorem dźwięku

NOWOŚĆ
Jednobryłowe fotele przednie 
z opcjonalną tapicerką ze skóry Nappa

ZYSKAJ DO 14 10014 10014 10014 100 złzłzłzł

i UBEZPIECZENIE 1,51,51,51,5%%%%****

NOWY
NISSANCONNECT



Silniki benzynoweSilniki benzynoweSilniki benzynoweSilniki benzynowe VISIAVISIAVISIAVISIA ACENTAACENTAACENTAACENTA N-CONNECTAN-CONNECTAN-CONNECTAN-CONNECTA TEKNATEKNATEKNATEKNA TEKNA+TEKNA+TEKNA+TEKNA+

DIG-T 140 (240 Nm)  80 490 80 490 80 490 80 490  90 390 90 390 90 390 90 390  100 990 100 990 100 990 100 990  110 190 110 190 110 190 110 190  121 790 121 790 121 790 121 790

DIG-T 160 (260 Nm)  87 690 87 690 87 690 87 690  97 590 97 590 97 590 97 590  108 190 108 190 108 190 108 190  117 390 117 390 117 390 117 390  128 990 128 990 128 990 128 990

DIG-T 160 DCT (270 Nm)  96 090 96 090 96 090 96 090  105 990 105 990 105 990 105 990  116 590 116 590 116 590 116 590  125 790 125 790 125 790 125 790  137 390 137 390 137 390 137 390

Silniki dieslaSilniki dieslaSilniki dieslaSilniki diesla
dCi 115 (260 Nm)  78 490 78 490 78 490 78 490  88 390 88 390 88 390 88 390  98 990 98 990 98 990 98 990  109 390 109 390 109 390 109 390  120 990 120 990 120 990 120 990

VISIAVISIAVISIAVISIA ACENTAACENTAACENTAACENTA N-CONNECTAN-CONNECTAN-CONNECTAN-CONNECTA TEKNATEKNATEKNATEKNA TEKNA+TEKNA+TEKNA+TEKNA+
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Lakier metalizowany

Lakier perłowy (QAB, RCA)

Lakier specjalny (326)

Nissan 5★ 2

Rozszerzona Gwarancja

do 4 lat lub 100 000 km

do 5 lat lub 100 000 km

do 5 lat lub 150 000 km

Tapicerka skórzana NappaTapicerka skórzana NappaTapicerka skórzana NappaTapicerka skórzana Nappa (zawiera elektryczną regulację foteli przednich, z 

pamięcią ustawień fotela kierowcy i lusterek zewnętrznych) - czarna lub 

śliwkowa

Pakiet BEZPIECZEŃSTWAPakiet BEZPIECZEŃSTWAPakiet BEZPIECZEŃSTWAPakiet BEZPIECZEŃSTWA

System rozpoznawania znaków drogowych (TSR), automatycznie 

przyciemniane lusterko wsteczne, inteligentny system ostrzegania o 

niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDW), inteligentny system 

automatycznego hamulca awaryjnego, przednie czujniki parkowania, tylne 

czujniki parkowania

Pakiet TECHNOLOGIIPakiet TECHNOLOGIIPakiet TECHNOLOGIIPakiet TECHNOLOGII1111

Adaptacyjne światła drogowe (HBA), system rozpoznawania znaków 

drogowych (TSR), inteligentny system automatycznego hamulca 

awaryjnego, automatycznie przyciemniane lusterko wsteczne,  inteligentny 

system ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDW), przednie 

czujniki parkowania, tylne czujniki parkowania,  nowynowynowynowy NissanConnect – 

nawigacja i multimedialny system z 7” ekranem dotykowym i usługami 

TomTom1, przyciemniane szyby tylne , antena „płetwa rekina”

Pakiet ZIMOWYPakiet ZIMOWYPakiet ZIMOWYPakiet ZIMOWY

Podgrzewane przednie siedzenia, ogrzewana przednia szyba

Pakiet STYLPakiet STYLPakiet STYLPakiet STYL

Reflektory w technologii FULL LED z funkcją doświetlania zakrętów, 

panoramiczne okno dachowe, światła do jazdy dziennej  i kierunkowskazy 

w technologii LED

Pakiet Pakiet Pakiet Pakiet Drive AssistDrive AssistDrive AssistDrive Assist3333

Inteligentny aktywny tempomat, inteligentny asystent utrzymania pasa 

ruchu, inteligentny asystent parkowania (IPA), system ostrzegający o ruchu 

w kierunku poprzecznym (CTA), inteligentny system ostrzegania o 

zmęczeniu kierowcy, Inteligentny system ostrzegania o obiektach w 

martwym polu

Pakiet PREMIUMPakiet PREMIUMPakiet PREMIUMPakiet PREMIUM

System audio Premium BOSE z 8 głośnikami, panoramiczne okno dachowe, 

ogrzewana przednia szyba

 2 700 2 700 2 700 2 700

 3 000 3 000 3 000 3 000

 1 300 1 300 1 300 1 300
930930930930

1 9451 9451 9451 945

2 4152 4152 4152 415

CENNIK PROMOCYJNY ROK MODELOWY 2018*

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

* Dostępność wersji ograniczona. Przy wyborze konkretnej specyfikacji prosimy o kontakt z naszymi autoryzowanymi dealerami

1. - Informujemy, że nowy system NissanConnect, który jest elementem pakietu, umożliwia połączenie z internetem za pomocą telefonu zsynchronizowanego z systemem Bluetooth. Przy korzystaniu z sieci bezprzewodowej zastosowane będzie standardowe minutowe naliczanie. Niektóre z 

usług mogą być niedostępne, zgodnie z zasadami obowiązującymi na danym rynku. Pokrycie systemu nawigacji nie jest w pełni zweryfikowane w  przypadku dróg lokalnych. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy kontaktować się z Dealerem firmy Nissan. Apple CarPlay to aplikacja 

dostarczana przez Apple Inc. Apple CarPlay jest również znakiem handlowym Apple Inc. Apple CarPlay jest kompatybilny tylko z iAP2, iPhone 5 lub nowszym (Lightning Connector) i iOS 8.3 lub nowszym i wymaga połączenia z portem USB. Lista krajów, w których dostępna jest usługa Apple 

CarPlay, znajduje się pod adresem: https://www.apple.com/pl/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay . Android Auto to aplikacja dostarczana przez Google. Android Auto jest zgodny tylko z telefonami z Androidem w wersji 5.0 (Lollipop) lub nowszymi i wymaga połączenia z portem 

USB. Lista krajów, w których usługa Android Auto jest dostępna, znajduje się pod adresem: https://www.android.com/auto/ Nissan nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia, straty lub obrażenia odniesione w związku z korzystaniem z Apple CarPlay i Android Auto. 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

2. - Nissan 5★ Rozszerzona Gwarancja Umowa Ubezpieczenia Grupowego jest produktem ubezpieczeniowym; w celu uzyskania bliższych informacji prosimy zapoznać się z broszurą informacyjną oraz Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia dostępnymi u Autoryzowanych Dealerów. Wszystkie 

ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają  podatek VAT według obowiązującej  stawki oraz podatek akcyzowy.

3 - Pakiet Drive Assist dostępny w wybranych wersjach z silnikiem dCi 115 MT 2WD. Możliwości systemu Drive Assist są ograniczone. Kierowca jest odpowiedzialny za zachowanie czujności, bezpieczną jazdę i możliwość przejęcia kontroli nad samochodem w każdej chwili. Funkcja Drive Assist jest 

przeznaczona wyłącznie na drogi szybkiego ruchu (oddzielone barierami) i wymaga stałej uwagi kierowcy i trzymania rąk na kierownicy. Nie jest przeznaczona do jazdy miejskiej.

NOWY



Silniki benzynoweSilniki benzynoweSilniki benzynoweSilniki benzynowe VISIAVISIAVISIAVISIA ACENTAACENTAACENTAACENTA N-CONNECTAN-CONNECTAN-CONNECTAN-CONNECTA TEKNATEKNATEKNATEKNA TEKNA+TEKNA+TEKNA+TEKNA+

DIG-T 140 (240 Nm)  84 490 84 490 84 490 84 490  94 390 94 390 94 390 94 390  104 990 104 990 104 990 104 990  114 190 114 190 114 190 114 190  125 790 125 790 125 790 125 790

DIG-T 160 (260 Nm)  91 690 91 690 91 690 91 690  101 590 101 590 101 590 101 590  112 190 112 190 112 190 112 190  121 390 121 390 121 390 121 390  132 990 132 990 132 990 132 990

DIG-T 160 DCT (270 Nm)  100 090 100 090 100 090 100 090  109 990 109 990 109 990 109 990  120 590 120 590 120 590 120 590  129 790 129 790 129 790 129 790  141 390 141 390 141 390 141 390

Silniki dieslaSilniki dieslaSilniki dieslaSilniki diesla
dCi 115 (260 Nm)  92 590 92 590 92 590 92 590  102 490 102 490 102 490 102 490  113 090 113 090 113 090 113 090  123 490 123 490 123 490 123 490  135 090 135 090 135 090 135 090

VISIAVISIAVISIAVISIA ACENTAACENTAACENTAACENTA N-CONNECTAN-CONNECTAN-CONNECTAN-CONNECTA TEKNATEKNATEKNATEKNA TEKNA+TEKNA+TEKNA+TEKNA+
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----  5 400 5 400 5 400 5 400 SSSS SSSS SSSS

-  1 550 1 550 1 550 1 550  1 550 1 550 1 550 1 550
S S S S 

(z wyłączeniem ogrzewanej 

przedniej szyby)

SSSS

---- ----  4 280 4 280 4 280 4 280
S S S S 

(z wyłączeniem 

panoramicznego okna 

dachowego)

SSSS

---- ----  5 000 5 000 5 000 5 000 S/-S/-S/-S/- S/-S/-S/-S/-

---- ---- ----  6 100 6 100 6 100 6 100 SSSS

---- ---- ----  4 580 4 580 4 580 4 580 SSSS

Lakier metalizowany

Lakier perłowy (QAB, RCA)

Lakier specjalny (326)

Nissan 5★ 2

Rozszerzona Gwarancja

do 4 lat lub 100 000 km

do 5 lat lub 100 000 km

do 5 lat lub 150 000 km

Tapicerka skórzana NappaTapicerka skórzana NappaTapicerka skórzana NappaTapicerka skórzana Nappa (zawiera elektryczną regulację foteli przednich, z 

pamięcią ustawień fotela kierowcy i lusterek zewnętrznych) - czarna lub 

śliwkowa

Pakiet BEZPIECZEŃSTWAPakiet BEZPIECZEŃSTWAPakiet BEZPIECZEŃSTWAPakiet BEZPIECZEŃSTWA

System rozpoznawania znaków drogowych (TSR), automatycznie 

przyciemniane lusterko wsteczne, inteligentny system ostrzegania o 

niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDW), inteligentny system 

automatycznego hamulca awaryjnego, przednie czujniki parkowania, tylne 

czujniki parkowania

Pakiet TECHNOLOGIIPakiet TECHNOLOGIIPakiet TECHNOLOGIIPakiet TECHNOLOGII1111

Adaptacyjne światła drogowe (HBA), system rozpoznawania znaków 

drogowych (TSR), inteligentny system automatycznego hamulca 

awaryjnego, automatycznie przyciemniane lusterko wsteczne,  Inteligentny 

system ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDW), przednie 

czujniki parkowania, tylne czujniki parkowania,  nowynowynowynowy NissanConnect – 

nawigacja i multimedialny system z 7” ekranem dotykowym i usługami 

TomTom1, przyciemniane szyby tylne , antena „płetwa rekina”

Pakiet ZIMOWYPakiet ZIMOWYPakiet ZIMOWYPakiet ZIMOWY

Podgrzewane przednie siedzenia, ogrzewana przednia szyba

Pakiet STYLPakiet STYLPakiet STYLPakiet STYL

Reflektory w technologii FULL LED z funkcją doświetlania zakrętów, 

panoramiczne okno dachowe, światła do jazdy dziennej i kierunkowskazy 

w technologii LED

Pakiet Pakiet Pakiet Pakiet Drive AssistDrive AssistDrive AssistDrive Assist3333

Inteligentny aktywny tempomat, inteligentny asystent utrzymania pasa 

ruchu, inteligentny asystent parkowania (IPA), system ostrzegający o ruchu 

w kierunku poprzecznym (CTA), inteligentny system ostrzegania o 

zmęczeniu kierowcy, inteligentny system ostrzegania o obiektach w 

martwym polu

Pakiet PREMIUMPakiet PREMIUMPakiet PREMIUMPakiet PREMIUM

System audio Premium BOSE z 8 głośnikami, panoramiczne okno dachowe, 

ogrzewana przednia szyba

 2 700 2 700 2 700 2 700

 3 000 3 000 3 000 3 000

 1 300 1 300 1 300 1 300
930930930930

1 9451 9451 9451 945

2 4152 4152 4152 415

CENNIK PODSTAWOWY ROK MODELOWY 2018*

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

NOWY

* Dostępność wersji ograniczona. Przy wyborze konkretnej specyfikacji prosimy o kontakt z naszymi autoryzowanymi dealerami

1. - Informujemy, że nowy system NissanConnect, który jest elementem pakietu, umożliwia połączenie z internetem za pomocą telefonu zsynchronizowanego z systemem Bluetooth. Przy korzystaniu z sieci bezprzewodowej zastosowane będzie standardowe minutowe naliczanie. Niektóre z 

usług mogą być niedostępne, zgodnie z zasadami obowiązującymi na danym rynku. Pokrycie systemu nawigacji nie jest w pełni zweryfikowane w  przypadku dróg lokalnych. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy kontaktować się z Dealerem firmy Nissan. Apple CarPlay to aplikacja 

dostarczana przez Apple Inc. Apple CarPlay jest również znakiem handlowym Apple Inc. Apple CarPlay jest kompatybilny tylko z iAP2, iPhone 5 lub nowszym (Lightning Connector) i iOS 8.3 lub nowszym i wymaga połączenia z portem USB. Lista krajów, w których dostępna jest usługa Apple 

CarPlay, znajduje się pod adresem: https://www.apple.com/pl/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay . Android Auto to aplikacja dostarczana przez Google. Android Auto jest zgodny tylko z telefonami z Androidem w wersji 5.0 (Lollipop) lub nowszymi i wymaga połączenia z portem 

USB. Lista krajów, w których usługa Android Auto jest dostępna, znajduje się pod adresem: https://www.android.com/auto/ Nissan nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia, straty lub obrażenia odniesione w związku z korzystaniem z Apple CarPlay i Android Auto. 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

2. - Nissan 5★ Rozszerzona Gwarancja Umowa Ubezpieczenia Grupowego jest produktem ubezpieczeniowym; w celu uzyskania bliższych informacji prosimy zapoznać się z broszurą informacyjną oraz Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia dostępnymi u Autoryzowanych Dealerów. Wszystkie 

ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają  podatek VAT według obowiązującej  stawki oraz podatek akcyzowy.

3 - Pakiet Drive Assist dostępny w wybranych wersjach z silnikiem dCi 115 MT 2WD. Możliwości systemu Drive Assist są ograniczone. Kierowca jest odpowiedzialny za zachowanie czujności, bezpieczną jazdę i możliwość przejęcia kontroli nad samochodem w każdej chwili. Funkcja Drive Assist jest 

przeznaczona wyłącznie na drogi szybkiego ruchu (oddzielone barierami) i wymaga stałej uwagi kierowcy i trzymania rąk na kierownicy. Nie jest przeznaczona do jazdy miejskiej.



VISIAVISIAVISIAVISIA ACENTAACENTAACENTAACENTA N-CONNECTAN-CONNECTAN-CONNECTAN-CONNECTA TEKNATEKNATEKNATEKNA TEKNA+TEKNA+TEKNA+TEKNA+

Centralny zamek sterowany pilotem � � � � �

Immobilizer � � � � �

ABS + EBD � � � � �

Inteligentny system wspomagania hamowania � � � � �

ESP � � � � �

6 poduszek powietrznych (przednie, boczne oraz kurtynowe) � � � � �

Zagłówki oraz 3-punktowe pasy bezpieczeństwa wszystkich foteli � � � � �

ISOFIX przy tylnych zewnętrznych fotelach � � � � �

Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem przez dzieci � � � � �

System wspomagania ruszania pod górę z funkcją Auto Hold � � � � �

Elektryczny hamulec postojowy � � � � �

System aktywnej kontroli zawieszenia � � � � �

Inteligentny system kontroli ruchów nadwozia � � � � �

Inteligentny system kontroli toru jazdy � � � � �

System pomiaru ciśnienia w oponach � � � � �

Koło zapasowe dojazdowe (wykluczone dla Pakietu Premium) � � � � -

Pakiet wyposażenia:
Pakiet 

BEZPIECZEŃSTWA
Pakiet 

TECHNOLOGII
� � �

System rozpoznawania znaków drogowych (TSR)
Pakiet 

BEZPIECZEŃSTWA
Pakiet 

TECHNOLOGII
� � �

Automatycznie przyciemniane lusterko wsteczne
Pakiet 

BEZPIECZEŃSTWA
Pakiet 

TECHNOLOGII
� � �

Pakiet 
BEZPIECZEŃSTWA

Pakiet 
TECHNOLOGII

� � �

Pakiet 
BEZPIECZEŃSTWA

Pakiet 
TECHNOLOGII

� � �

Przednie czujniki parkowania
Pakiet 

BEZPIECZEŃSTWA
Pakiet 

TECHNOLOGII
� � �

Tylne czujniki parkowania
Pakiet 

BEZPIECZEŃSTWA
Pakiet 

TECHNOLOGII
� � �

Adaptacyjne światła drogowe (HBA) -
Pakiet 

TECHNOLOGII
� � �

Pakiet SAFETY SHIELD PLUS zawiera:

Inteligentny asystent parkowania (IPA)

System ostrzegający o ruchu w kierunku poprzecznym (CTA)

Inteligentny system ostrzegania o zmęczeniu kierowcy 

Inteligentny system ostrzegania o obiektach w martwym polu

NOWYNOWYNOWYNOWY Pakiet Drive AssistDrive AssistDrive AssistDrive Assist (tylko 1.5 dCi M/T)2

Inteligentny aktywny tempomat

Inteligentny asystent utrzymania pasa ruchu

Tylna kamera ułatwiajaca parkowanie - � - - -

Inteligentny system kamer 360° - - � � �

� � � � �

4 głośniki � - - - -

6 głośników - � � � �

System audio Premium BOSE z 8 głośnikami - - - Pakiet PREMIUM �

- � � � �

• Radio z funkcją odsłuchu cyfrowych radiostacji DAB

Wyświetlacz TFT 5” zintegrowany z zestawem wskaźników � � � � �

Tkanina VISIA � - - - -

Tkanina ACENTA - � - - -

Tkanina N-CONNECTA - - � - -

Jednobryłowe fotele przednie - - � � �

Częściowo skórzana tapicerka - - - � -

Fotel kierowcy elektrycznie regulowany - - - � -

Siedzenia pokryte skórą Nappa z unikalnym wzorem 3D - - - Tapicerka NAPPA �

Miękka skóra na kierownicy oraz gałce dźwigni zmiany biegów - � � � �

Podświetlana obwódka gałki zmiany biegów - � � � �

Zabezpieczenie i BezpieczeństwoZabezpieczenie i BezpieczeństwoZabezpieczenie i BezpieczeństwoZabezpieczenie i Bezpieczeństwo

AudioAudioAudioAudio

WnętrzeWnętrzeWnętrzeWnętrze

Inteligentny system ostrzegania o niezamierzonej zmianie 

pasa ruchu (LDW)

Inteligentny system automatycznego hamulca awaryjnego

NOWANOWANOWANOWA Nawigacja z usługami TomTom

• Rozpoznawanie głosu (audio i telefon)

• Możliwość połączenia z zewnętrznym Wi-Fi

• Wyszukiwarka punktów POI, pojedyńcza linia wyszukiwania

• Integracja systemu z aplikacją Door to Door Navi (Nissan Connect)

• Mapy 3D

• TomTom Premium Traffic - aktualna informacja o ruchu drogowym  

(usługa bezpłatna przez 5 lat, wymaga udostępnienia transmisji danych 

telefonu)

• Aktualizacja map za pośrednictwem USB lub telefonu typu smartfon 

lub Wi-Fi (usługa bezpłatna przez 5 lat,

do 4 aktualizacji rocznie)

NOWYNOWYNOWYNOWY NissanConnect z 7” ekranem dotykowym (multi-touch), Apple 

CarPlay®/Android Auto®- ready, tylna kamera cofania1

�

� �--

1 - Apple CarPlay to aplikacja dostarczana przez Apple Inc. Apple CarPlay jest również znakiem handlowym Apple Inc. Apple CarPlay jest kompatybilny tylko z iAP2, iPhone 5 lub nowszym (Lightning Connector) i iOS 8.3 lub 

nowszym i wymaga połączenia z portem USB. Lista krajów, w których dostępna jest usługa Apple CarPlay, znajduje się pod adresem: https://www.apple.com/pl/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay 

Android Auto to aplikacja dostarczana przez Google. Android Auto jest zgodny tylko z telefonami z Androidem w wersji 5.0 (Lollipop) lub nowszymi i wymaga połączenia z portem USB. Lista krajów, w których usługa 

Android Auto jest dostępna, znajduje się pod adresem: https://www.android.com/auto/ Nissan nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia, straty lub obrażenia odniesione w związku z 

korzystaniem z Apple CarPlay i Android Auto.

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

2 -  Pakiet Drive Assist dostępny w wybranych wersjach z silnikiem dCi 115 MT 2WD

Pakiet Drive Assist2
�

2
�

2--

Pakiet Drive Assist2

System audio z radiem/CD, MP3, AUX, USB i iPod, Bluetooth, połączenie 

z telefonem

Pakiet 
TECHNOLOGII

- � �
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VISIAVISIAVISIAVISIA ACENTAACENTAACENTAACENTA N-CONNECTAN-CONNECTAN-CONNECTAN-CONNECTA TEKNATEKNATEKNATEKNA TEKNA+TEKNA+TEKNA+TEKNA+

Chromowane listwy szyb � � � � �

Lusterka w kolorze nadwozia � � � � -

Eleganckie nakładki na lusterka - - - - �

16" felgi stalowe � - - - -

17" felgi ze stopów metali lekkich - � - - -

18” felgi ze stopów metali lekkich - - � - -

19” felgi ze stopów metali lekkich - - - � �

Przyciemniane szyby -
Pakiet 

TECHNOLOGII
� � �

Antena „płetwa rekina” -
Pakiet 

TECHNOLOGII
� � �

Panoramiczne okno dachowe - - Pakiet STYL Pakiet PREMIUM �

Relingi dachowe - - � � �

Światła do jazdy dziennej w technologii LED � � � - -

Światła do jazdy dziennej i kierunkowskazy w technologii LED - - Pakiet STYL � �

Reflektory w technologii FULL LED z funkcją doświetlania zakrętów - - Pakiet STYL � �

Tylne światła w technologii LED � � � � �

Manualna klimatyzacja z filtrem przeciwpyłkowym � - - - -

- � � � �

Przednie lampy przeciwmgłowe - � � � �

Przednie i tylne szyby elektrycznie regulowane � � � � �

Wszystkie szyby z funkcją regulacji jednym naciśnięciem guzika � � � � �

Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach � � � � �

� � � � �

Podłokietnik kierowcy ze schowkiem � � � � �

Centralny podłokietnik w oparciu tylnej kanapy - � � � �

Konsola centralna z uchwytami na kubki � � � � �

Regulacja wysokości fotela kierowcy i pasażera - � � � �

Tempomat z ogranicznikiem prędkości � � � � �

System Stop/Start � � � � �

� � � � �

Dzielone, składane oparcie kanapy tylnej (w stosunku 60/40) � � � � �

System aranżacji przestrzeni bagażowej - � � � �

- � � � �

Automatycznie składane lusterka - � � � �

Pamięć ustawienia lusterek - - - Tapicerka NAPPA �

- - - Tapicerka NAPPA �

System inteligentnego kluczyka I-KEY - - � � �

Podgrzewane przednie siedzenia - Pakiet ZIMOWY Pakiet ZIMOWY � �

Ogrzewana przednia szyba - Pakiet ZIMOWY Pakiet ZIMOWY Pakiet PREMIUM �

Automatyczne wycieraczki i czujnik deszczu - � � � �

� - wyposażenie standardowe  � -dostępne jako opcja - niedostępna

Wygląd zewnętrznyWygląd zewnętrznyWygląd zewnętrznyWygląd zewnętrzny

Wentylacja/WidocznośćWentylacja/WidocznośćWentylacja/WidocznośćWentylacja/Widoczność

Dwustrefowa klimatyzacja automatyczna z filtrem przeciwpyłkowym

KomfortKomfortKomfortKomfort

Wspomaganie kierownicy (możliwość wyboru różnych trybów pracy)

Lusterka zewnętrzne regulowane i podgrzewane elektrycznie 

ze zintegrowanymi kierunkowskazami LED

Ręcznie regulowane podparcie odcinka lędźwiowego w przednich 

fotelach

Elektrycznie regulowane fotele przednie z pamięcią ustawień oraz 

elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego w 4 kierunkach dla fotela 

kierowcy
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Wszystkie ceny są podane w PLN oraz zawierają 23% VAT. Ceny nie zawierają opłaty instalacyjnej. Zawartość niniejszego cennika odzwierciedla stan obowiązujący w czasie jego wydania. NISSAN Sales Central & Eastern Europe Kft. zastrzega sobie prawo zmiany podanych 

tu informacji bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane dane mają jedynie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta zawarcia umowy. Co do akcesoriów nieoryginalnych odpowiedzialny z tytułu gwarancji będzie bezpośrednio ich producent, 

na zasadach wynikających z właściwych regulacjach prawnych oraz określonych przez producenta. W celu uzyskania szczegółowych informacji odnośnie części i akcesoriów zdatnych do zastosowania w Państwa pojeździe, odpowiednich kodów części oraz 

kompatybilności akcesoriów prosimy o kontakt z autoryzowanymi dealerami oraz autoryzowanymi serwisami Nissana. Ceny części i akcesoriów odnoszą się jedynie do części oznaczonej danym kodem. Dodatkowe części zamienne mogą okazać się niezbędne do 

zainstalowania pewnych produktów. W celu uzyskania informacji dotyczących niezbędnych dodatkowych części zamiennych, ich cen oraz innych części i akcesoriów, prosimy o kontakt z autoryzowanymi dealerami oraz autoryzowanymi serwisami Nissana.

Akcesoria zainstalowane w lub na samochodzie mogą mieć negatywny wpływ na emisję CO2 danego pojazdu.Akcesoria zainstalowane w lub na samochodzie mogą mieć negatywny wpływ na emisję CO2 danego pojazdu.Akcesoria zainstalowane w lub na samochodzie mogą mieć negatywny wpływ na emisję CO2 danego pojazdu.Akcesoria zainstalowane w lub na samochodzie mogą mieć negatywny wpływ na emisję CO2 danego pojazdu.

NOWY QASHQAI | AKCESORIA

Chrome

1,229 1,229 1,229 1,229 złzłzłzł
PAKIET BIKER PAKIET BIKER PAKIET BIKER PAKIET BIKER 2222

Uchwyt mocowania roweru aluminiowy

Poprzeczki dachowe aluminiowe/Poprzeczki dachowe do relingów

1,179 1,179 1,179 1,179 złzłzłzł
PAKIET ELEGANCE PAKIET ELEGANCE PAKIET ELEGANCE PAKIET ELEGANCE 
(z tekstylnymi dywanikami podłogowymi)(z tekstylnymi dywanikami podłogowymi)(z tekstylnymi dywanikami podłogowymi)(z tekstylnymi dywanikami podłogowymi)

Hak holowniczy stały

Wiązka elektryczna haka 13 stykowa
2,199 2,199 2,199 2,199 złzłzłzł

PAKIET BIKERPAKIET BIKERPAKIET BIKERPAKIET BIKER 1111

Uchwyt na 3 rowery mocowany do haka - Hangon 972

1,589 1,589 1,589 1,589 złzłzłzł
PAKIET CROSSOVER PAKIET CROSSOVER PAKIET CROSSOVER PAKIET CROSSOVER 

Pakiet jest compatybilny z wersjami NPakiet jest compatybilny z wersjami NPakiet jest compatybilny z wersjami NPakiet jest compatybilny z wersjami N----Connecta,Connecta,Connecta,Connecta, Tekna i Tekna+Tekna i Tekna+Tekna i Tekna+Tekna i Tekna+

PAKIET URBAN ADVENTUREPAKIET URBAN ADVENTUREPAKIET URBAN ADVENTUREPAKIET URBAN ADVENTURE

679 679 679 679 złzłzłzł

PAKIET PROTECTIONPAKIET PROTECTIONPAKIET PROTECTIONPAKIET PROTECTION

509 509 509 509 złzłzłzł
Wykładzina bagażnika miękka

Komplet dywaników gumowych

PAKIET SKIPAKIET SKIPAKIET SKIPAKIET SKI
2,359 2,359 2,359 2,359 złzłzłzł

Pojemnik dachowy ,czarny

CenaCenaCenaCena sssspecjalnapecjalnapecjalnapecjalna pakietupakietupakietupakietu::::

Numer katalogowy: Numer katalogowy: Numer katalogowy: Numer katalogowy: 2000000006641 2000000006641 2000000006641 2000000006641 

Pakiet jest kompatybilnyPakiet jest kompatybilnyPakiet jest kompatybilnyPakiet jest kompatybilny z każdą wersją wyposażeniaz każdą wersją wyposażeniaz każdą wersją wyposażeniaz każdą wersją wyposażenia

Numer katalogowyNumer katalogowyNumer katalogowyNumer katalogowy: : : : 2000000006658 2000000006658 2000000006658 2000000006658 dla wersji z Bosedla wersji z Bosedla wersji z Bosedla wersji z Bose

Numer katalogowyNumer katalogowyNumer katalogowyNumer katalogowy : : : : 2000000006662 2000000006662 2000000006662 2000000006662 dla wersji  Ndla wersji  Ndla wersji  Ndla wersji  N----Connecta, Tekna i Tekna +Connecta, Tekna i Tekna +Connecta, Tekna i Tekna +Connecta, Tekna i Tekna +

2000000006657 2000000006657 2000000006657 2000000006657 dla wersji bez Bosedla wersji bez Bosedla wersji bez Bosedla wersji bez Bose

Numer katalogowyNumer katalogowyNumer katalogowyNumer katalogowy : : : : 2000000006661 2000000006661 2000000006661 2000000006661 dla wersji Visia i Acentadla wersji Visia i Acentadla wersji Visia i Acentadla wersji Visia i Acenta

Numer katalogowyNumer katalogowyNumer katalogowyNumer katalogowy : : : : 2000000006650 2000000006650 2000000006650 2000000006650 dla wersji Ndla wersji Ndla wersji Ndla wersji N----Connecta, Tekna, Tekna+Connecta, Tekna, Tekna+Connecta, Tekna, Tekna+Connecta, Tekna, Tekna+

Numer katalogowyNumer katalogowyNumer katalogowyNumer katalogowy : : : : 2000000006649 2000000006649 2000000006649 2000000006649 dla wersji Visia i  Acentadla wersji Visia i  Acentadla wersji Visia i  Acentadla wersji Visia i  Acenta

2000000006656 2000000006656 2000000006656 2000000006656 dla wersji Visiadla wersji Visiadla wersji Visiadla wersji Visia

Listwa stylizująca zderzaka przedniego, chromowana

Listwa stylizująca zderzaka tylnego, chromowana

Komplet dywaników welurowych

Przednia nakładka stylizująca, srebrna

Tylna nakładka stylizująca, srebrna

Poprzeczki dachowe aluminiowe/Poprzeczki dachowe do relingów

Owiewki drzwi z wykończeniem chromowanym 4 szt.

Komplet nakrętek zabezpieczających

CenaCenaCenaCena sssspecjalnapecjalnapecjalnapecjalna pakietupakietupakietupakietu::::

Pakiet jest compatybilny z wersjami NPakiet jest compatybilny z wersjami NPakiet jest compatybilny z wersjami NPakiet jest compatybilny z wersjami N----Connecta,Connecta,Connecta,Connecta, Tekna i Tekna+Tekna i Tekna+Tekna i Tekna+Tekna i Tekna+

CenaCenaCenaCena sssspecjalnapecjalnapecjalnapecjalna pakietupakietupakietupakietu:::: CenaCenaCenaCena sssspecjalnapecjalnapecjalnapecjalna pakietupakietupakietupakietu::::

CenaCenaCenaCena sssspecjalnapecjalnapecjalnapecjalna pakietupakietupakietupakietu::::
CenaCenaCenaCena sssspecjalnapecjalnapecjalnapecjalna pakietupakietupakietupakietu::::

CenaCenaCenaCena sssspecjalnapecjalnapecjalnapecjalna pakietupakietupakietupakietu::::

Numer katalogowy: Numer katalogowy: Numer katalogowy: Numer katalogowy: 2000000006643 2000000006643 2000000006643 2000000006643 

Numer katalogowy: Numer katalogowy: Numer katalogowy: Numer katalogowy: 2000000006648 2000000006648 2000000006648 2000000006648 

Pakiet jest kompatybilnyPakiet jest kompatybilnyPakiet jest kompatybilnyPakiet jest kompatybilny z każdą wersją wyposażeniaz każdą wersją wyposażeniaz każdą wersją wyposażeniaz każdą wersją wyposażenia

Numer katalogowy: Numer katalogowy: Numer katalogowy: Numer katalogowy: 2000000006654 2000000006654 2000000006654 2000000006654 

Pakiet jest kompatybilnyPakiet jest kompatybilnyPakiet jest kompatybilnyPakiet jest kompatybilny z każdą wersją wyposażeniaz każdą wersją wyposażeniaz każdą wersją wyposażeniaz każdą wersją wyposażenia

Przekaźnik z 13 styków do 7 styków
Opcja Hangon do bagażnika na rowery: Uchwyt na tablicę rejestracyjną

Dla silnika KDla silnika KDla silnika KDla silnika K9999K EurodK EurodK EurodK Eurod6666: : : : 2000000007342 2000000007342 2000000007342 2000000007342 



STYLIZACJA NADWOZIASTYLIZACJA NADWOZIASTYLIZACJA NADWOZIASTYLIZACJA NADWOZIA

Listwa stylizująca krawędzi drzwi tyłu nadwozia, chromowana lub czarna 567 zł

Listwa stylizująca szyby drzwi tyłu nadwozia, chromowana lub czarna 562 zł

Listewki ozdobne paneli bocznych, chromowane lub czarne 1 108 zł

Nakładki na lusterka boczne, chromowane lub czarne 748 zł

Dolna listwa stylizująca zderzaka tylnego, czarna lub biała* 561 zł

Aluminiowe stopnie boczne 2 114 zł

Rurowe stopnie boczne 2 114 zł

Podświetlane rurowe stopnie boczne 2 703 zł

* Kompatybilny tylko z wersjami N-Conecta, Tekna oraz Tekna+

OŚWIETLENIEOŚWIETLENIEOŚWIETLENIEOŚWIETLENIE

Podświetlane nakładki progów, aluminiowe lub czarne 1 081 zł

Oświetlenie powitalne 887 zł

Oświetlenie bagażnika LED 411 zł

Delikatne oświetlenie wnętrza 411 zł

WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNEWYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNEWYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNEWYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE

Podwójne gniazdo USB dla 2 rzędu siedzeń 346 zł

Stolik dla dzieci 822 zł

Sportowe nakładki na pedały 288 zł

Fotelik dziecięcy Safe Plus II 1 369 zł

Uchwyt do smartfona – na nawiew (magnetyczny) 115 zł

AKCESORIA BAGAŻNIKAAKCESORIA BAGAŻNIKAAKCESORIA BAGAŻNIKAAKCESORIA BAGAŻNIKA

Pełna ochrona bagażnika 844 zł

Wykładzina bagażnika miękka 349 zł

Wykładzina bagażnika 226 zł

Stalowe zabezpieczenie górnej części zderzaka 399 zł

Nakładka ochronna zderzaka tylnego 458 zł

Organizator przestrzeni bagażowej 465 zł

Krata pionowa dzieląca bagażnik 728 zł

OCHRONA NADWOZIAOCHRONA NADWOZIAOCHRONA NADWOZIAOCHRONA NADWOZIA

Osłony przeciwbłotne (4 szt.) 310 zł

Owiewki drzwi z wykończeniem chromowanym 4 szt. 537 zł

Zabezpieczenie podwozia 440 zł

Folia zabezpieczająca na przedni zderzak 229 zł

Folia zabezpieczająca na tylny zderzak 229 zł

System parkowania, przód 658 zł

System parkowania, tył 888 zł

AKCESORIA UŻYTKOWEAKCESORIA UŻYTKOWEAKCESORIA UŻYTKOWEAKCESORIA UŻYTKOWE

Zaczep holowniczy stały 1 046 zł

Zaczep holowniczy odłączalny 1 935 zł

Wiązka elektryczna zaczepu 7 stykowa 457 zł

Wiązka elektryczna zaczepu 13 stykowa 635 zł

Poprzeczki dachowe stalowe 616 zł

Poprzeczki dachowe aluminiowe 803 zł

Poprzeczki dachowe do relingów 803 zł

 Uchwyt mocowania roweru aluminiowy 560 zł

DYWANIKI PODŁOGOWEDYWANIKI PODŁOGOWEDYWANIKI PODŁOGOWEDYWANIKI PODŁOGOWE

Komplet dywaników welurowych przód i tył KE745HV001 228 zł

Komplet dywaników Luxury przód i tył KE745HV081 / KE745HV082 291 zł

Komplet dywaników gumowych KE7484E289 / KE748HV289 269 zł

KE7304E510

KE7324E510

KE73880010

Wszystkie ceny są podane w PLN oraz zawierają 23% VAT. Ceny nie zawierają opłaty instalacyjnej. Zawartość niniejszego cennika odzwierciedla stan obowiązujący w czasie jego wydania. NISSAN Sales Central & Eastern Europe Kft. zastrzega sobie prawo zmiany podanych tu informacji bez wcześniejszego powiadomienia. 

Prezentowane dane mają jedynie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta zawarcia umowy. Co do akcesoriów nieoryginalnych odpowiedzialny z tytułu gwarancji będzie bezpośrednio ich producent, na zasadach wynikających z właściwych regulacjach prawnych oraz określonych przez 

producenta. W celu uzyskania szczegółowych informacji odnośnie części i akcesoriów zdatnych do zastosowania w Państwa pojeździe, odpowiednich kodów części oraz kompatybilności akcesoriów prosimy o kontakt z autoryzowanymi dealerami oraz autoryzowanymi serwisami Nissana. Ceny części i akcesoriów 

odnoszą się jedynie do części oznaczonej danym kodem. Dodatkowe części zamienne mogą okazać się niezbędne do zainstalowania pewnych produktów. W celu uzyskania informacji dotyczących niezbędnych dodatkowych części zamiennych, ich cen oraz innych części i akcesoriów, prosimy o kontakt z 

autoryzowanymi dealerami oraz autoryzowanymi serwisami Nissana.

Akcesoria zainstalowane w lub na samochodzie mogą mieć negatywny wpływ na emisję CO2 danego pojazdu.Akcesoria zainstalowane w lub na samochodzie mogą mieć negatywny wpływ na emisję CO2 danego pojazdu.Akcesoria zainstalowane w lub na samochodzie mogą mieć negatywny wpływ na emisję CO2 danego pojazdu.Akcesoria zainstalowane w lub na samochodzie mogą mieć negatywny wpływ na emisję CO2 danego pojazdu.

KE51299905

KE5004E520

KE5004E530

KE505HV500

KE505HV510

KE7304E500

KE51199903

KE9654E0S0 / KE9654E0S5

KE8404E000

KE620HV000

KE9674E531

KE9654E0H0

KE9644E000

KE7884E080

KE8004E010

KE541HV050

KE537HV510 / KE537HV511

KE537HV570

KS965HV5E0

KE5434E510

KE5434E530

KE967HV540 / KE967HV541

KE2954E00101

KE262HV50A

KE630HV51A

KE930HV500

KE8704E000

KE4604E011 / KE4604E111

KS53099010

KS289AVMBL

KE543HV560

KE7914E52C / KE791HV52N

KE7914E55C / KE791HV57N

KE7604E50C / KE760HV50B

KE9604E500 / KE960HV00N

KE791HV08A / KE791HV08C
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Model DIG-T 140DIG-T 140DIG-T 140DIG-T 140 dCi 115dCi 115dCi 115dCi 115

Liczba miejsc osoby

Silnik
Liczba cylindrów, konfiguracja

Liczba zaworów na cylinder 2

Pojemność skokowa cm³ 1461

Średnica cylindra x skok tłoka mm 76 x 80.5

Maksymalna moc silnika 1) kW(KM)/RPM 103 (140) / 5000 85 (115) / 3750

Maksymalny moment obrotowy 1) Nm/RPM 240 / 1600-3500 260 / 1600-3500 270 / 1600-3500 260 / 2000

Rodzaj paliwa Olej napędowy

Układ wtryskowy

Norma emisji spalin

Układ przeniesienia napędu
Skrzynia biegów DCT 6-biegowa manualna

Napęd

Podwozie
Zawieszenie przednie

Zawieszenie tylne

Układ kierowniczy

Układ hamulcowy

Rozmiar felg ****

Rozmiar opon ****

Masa
Masa własna min./maks. kg 1315-1445 1384-1482

Maksymalna ładowność 2) kg

Dopuszczalna masa całkowita kg 1885 1955

Maksymalne obciążenie osi przedniej / tylnej kg 1011 / 958 1040 / 995

Dopuszczalna masa przyczepy wyposażonej w hamulce  4) kg 1300 1450

Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulców  4) kg 695 730

Wymiary
Długość całkowita mm

Szerokość całkowita mm

 Wysokość całkowita mm

Rozstaw osi mm

Rozstaw kół przednich* mm

Rozmiar kół tylnych* mm

Pojemność bagażnika (maks.) (z dojazdowym kołem zapasowym) l

Pojemność zbiornika paliwa l

Osiągi

Cykl miejski l/100 km
6.6 (16"&17")

7.0 (18"&19")

6.6 (16"&17")

7.0 (18"&19")

6.7 (16"&17")

7.3 (18"&19")

4,2 (16"&17")

4,6 (18"&19")

 Cykl pozamiejski l/100 km
4.6 (16"&17")

5.0 (18"&19")

4.6 (16"&17")

5.0 (18"&19")

4.6 (16"&17")

4.9 (18"&19")

3,5 (16"&17")

3,9 (18"&19")

Cykl mieszany l/100 km
5.3 (16"&17")

5.7 (18"&19")

5.3 (16"&17")

5.7 (18"&19")

5.4 (16"&17")

5.8 (18"&19")

3,8 (16"&17")

4,2 (18"&19")

Emisja CO2 3) g/km 121 - 130 121 - 130 122 -131 99.6 - 110.4

Prędkość maksymalna km/h 193 200 198 181

Przyspieszenie 0-100 km/h s 10,9 8,9 9,9 12,3

Minimalna średnica zawracania (od krawężnika do krawężnika) m

Kolory i tapicerki

Czerwony Z10 standardowy

Biały 326 specjalny

Niebieski RCA perłowy

Atramentowy granat RBN metalizowany

Srebrny KY0 metalizowany

Czarny Z11 metalizowany

Szary KAD metalizowany

Magnetyczna czerwień NAJ metalizowany

Brązowy CAN metalizowany

Biały perłowy QAB Perłowy

Cień nocy GAB metalizowany

� - dostępne jako opcja

Nappa (R) - śliwkowaNappa (R) - śliwkowaNappa (R) - śliwkowaNappa (R) - śliwkowa

Nappa (Z) - czarnaNappa (Z) - czarnaNappa (Z) - czarnaNappa (Z) - czarna

TEKNA+TEKNA+TEKNA+TEKNA+

�

�

�

�

�

�

1 560

410 (z dojazdowym kołem zapasowym lub systemem audio BOSE i zestawem naprawczym)

65

* - Rozmiar dostępnych opon zależy od poziomu wyposażenia. Aby uzyskać więcej informacji, proszę skontaktować się z dealerem.* - Rozmiar dostępnych opon zależy od poziomu wyposażenia. Aby uzyskać więcej informacji, proszę skontaktować się z dealerem.* - Rozmiar dostępnych opon zależy od poziomu wyposażenia. Aby uzyskać więcej informacji, proszę skontaktować się z dealerem.* - Rozmiar dostępnych opon zależy od poziomu wyposażenia. Aby uzyskać więcej informacji, proszę skontaktować się z dealerem.

1) Według 1999/99/EC.

2) Wartości zgodne z dyrektywą EC. Masa samochodu pustego bez kierowcy, ale z cieczą chłodzącą, olejami, paliwem, kołem zapasowym i narzędziami. Maksymalna ładowność może ulec zmniejszeniu w zależności od opcji wyposażenia.

3) Zużycie paliwa i wartości emisji podano zgodnie z obowiązującymi przepisami europejskimi. W wyniku wprowadzenia nowej procedury testowej WLTP (Worldwide Harmonized Test Procedure for light vehicles) przedstawione dane techniczne mogą być aktualizowane przed 

rejestracją pojazdu. Opcjonalne wyposażenie i akcesoria oraz inne czynniki nietechniczne mogą wpływać na zużycie paliwa i emisję. Prezentowana oferta może podlegać ograniczeniom dostępności w związku ze zmianami w asortymencie silników Nissana. Sprawdź dostępność i 

datę dostawy u Dealera.

4) Podane wartości były wraz z kierowcą, 4 pasażerami, bagażem i przy maks. masie własnej. 

Kolory i tapicerkaKolory i tapicerkaKolory i tapicerkaKolory i tapicerka Rodzaj lakieruRodzaj lakieruRodzaj lakieruRodzaj lakieru

VISIA / ACENTA / N-CONNECTA/TEKNAVISIA / ACENTA / N-CONNECTA/TEKNAVISIA / ACENTA / N-CONNECTA/TEKNAVISIA / ACENTA / N-CONNECTA/TEKNA

Czarna (G)Czarna (G)Czarna (G)Czarna (G)

4394

1 806

1590

2 646

1565

10,7

Niezależne kolumny Mac Phersona

Niezależne, wielowahaczowe

Przekładnia zębatkowa, wspomaganie elektryczne ze zmienną siłą

977 / 960

Tarcze przód/tył, wspomagany, z ABS i EBD, system wspomagania hamowania (Brake Assist)

oraz wspomaganie ruszania pod górę (Hill Start Assist)

Visia/Acenta:Visia/Acenta:Visia/Acenta:Visia/Acenta:

Stalowe 16x6.5J, 17x7.0J ze stopów metali lekkich

N-Connecta/Tekna/Tekna+:N-Connecta/Tekna/Tekna+:N-Connecta/Tekna/Tekna+:N-Connecta/Tekna/Tekna+:

18x7.0J ze stopów metali lekkich, 19x7.0J ze stopów metali lekkich

Visia/Acenta:Visia/Acenta:Visia/Acenta:Visia/Acenta:

215/65 R16, 215/60 R17

N-Connecta/Tekna/Tekna+:N-Connecta/Tekna/Tekna+:N-Connecta/Tekna/Tekna+:N-Connecta/Tekna/Tekna+:

215/55 R18, 225/45 R19

1300-1435

495

1870

Zużycie paliwa 3)

1500

687

72.2 x 81.35

117 (160) / 5500

Benzyna bezołowiowa RON 95

6-biegowa manualna

przedni

Wtrysk bezpośredni typu Common rail

Euro 6d-temp

4

DIG-T 160DIG-T 160DIG-T 160DIG-T 160

5

4, rzędowy

1332

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

NOWY QASHQAI | DANE TECHNICZNE 


