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ZUPEŁNIE NOWY 
QASHQAI
NOWA GENERACJA NISSANA QASHQAI. 
NIESAMOWITE WRAŻENIA Z JAZDY.
TO ON ZAPOCZĄTKOWAŁ REWOLUCJĘ, a teraz powraca z nową, odważną 
stylistyką, zaawansowaną intuicyjną technologią, najnowocześniejszymi usługami 
łączności oraz dynamicznymi właściwościami jezdnymi i systemami zapewniającymi 
kierowcy całkowitą kontrolę nad pojazdem. Poczuj intensywność doznań w nowym 
Nissanie QASHQAI – doskonałym miejskim crossoverze.
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PRZEŁOMOWA 
PRZEMIANA
JASNY CEL
JEST ODWAŻNY, DYNAMICZNY I LUBI DOMINOWAĆ. To nowy miejski 
atleta, najbardziej innowacyjny model Nissana QASHQAI, jaki kiedykolwiek powstał. 
Ostry jak brzytwa, żądny wrażeń i prowokujący – oryginalny crossover powraca w 
wielkim stylu.
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WRAŻENIE, 
KTÓRE TRWA

PRZESTRONNA, A ZARAZEM 
PRZYTULNA KABINA

SKÓRZANA TAPICERKA W KOLORZE GRAFITOWYM 
pokrywa siedzenia zapewniające doskonałe podparcie kręgosłupa 
oraz specjalne osłony kolan. Z kolei przyjemne oświetlenie tworzy 

kameralną atmosferę. Z takiego samochodu nie chce się wysiadać!
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AUDIO Podróżując samochodem możesz 
bez problemu uzyskać informacje na temat 
tego, kto śpiewa Twoją ulubioną piosenkę.

IDENTYFIKACJA NUMERU 
PRZYCHODZĄCEGO Dowiedz się, kto 
dzwoni, nie odrywając rąk od kierownicy.

SAFETY SHIELD Wizualne i dźwiękowe 
sygnały ostrzegawcze mają na celu zapewnić 
Ci bezpieczeństwo. 

MOŻLIWOŚĆ WYBORU KOLORÓW 
Dostosuj ekran do własnych preferencji lub 
do oświetlenia otoczenia.

NAWIGACJA, KTÓRA PRECYZYJNIE 
POPROWADZI CIĘ DO CELU Teraz na 
pewno już nie przegapisz żadnego skrętu 
dzięki szybkiemu dostępowi do kluczowych 
informacji z systemu nawigacji.

UKŁAD KIEROWNICZY Wybierz tryb 
sportowy lub normalny, aby zmienić czułość 
układu kierowniczego.

CZUJNIK CIŚNIENIA W OPONACH Koniec 
ze zgadywaniem: Ciśnienie w poszczególnych 
oponach wyświetlane jest na ekranie 
informacyjnym. W przypadku, gdy spadnie 
ono poniżej normy, na desce rozdzielczej 
zaświeci się odpowiednia kontrolka.

CZUJNIKI PARKOWANIA Zobacz, jak 
perfekcyjnie parkuje nowy Nissan QASHQAI. 

ZAJMUJĄC POZYCJĘ U STERÓW, wszystkie informacje aktualizowane w czasie 
rzeczywistym masz w zasięgu wzroku, wyświetlane na nowoczesnym pięciocalowym 

ekranie wspomagającym kierowcę. Intuicyjny i przystępny: Nadaj mu własny styl!

PRZEJMIJ KONTROLĘ

STAW CZOŁA PRZYSZŁOŚCI
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6 PODUSZEK 
POWIETRZNYCH W 
STANDARDZIE
Nissan QASHQAI oferuje 
pełen pakiet czynnych i 
biernych systemów 
bezpieczeństwa w postaci 
systemu Safety Shield oraz 
bocznych i kurtynowych 
poduszek powietrznych.

SAFETY SHIELD®

POCZUJ MOC

OSTRZEŻENIE O ZMĘCZENIU KIEROWCY
Nie musisz martwić się, że zaśniesz za kierownicą 
lub przestaniesz koncentrować się na jeździe 
– specjalny system ocenia Twój poziom koncentracji 
i zmęczenia w zależności od sposobu jazdy i ostrzega 
o konieczności zrobienia przerwy za pomocą sygnału 
dźwiękowego i wizualnego. 

ADAPTACYJNE ŚWIATŁA DROGOWE
Przykładowo podczas jazdy poza miastem 
nowoczesny system maksymalizuje widoczność, 
uruchamiając światła drogowe i obniżając je w chwili 
wykrycia pojazdu nadjeżdżającego z naprzeciwka 
lub pojazdu podążającego w tym samym kierunku, 
który znajduje się w dużej odległości. Dzięki pełnym 
refl ektorom LED-owym Nissan QASHQAI zapewnia 
szersze i lepiej doświetlone pole widzenia po zmroku.

ELEKTRYCZNY HAMULEC AWARYJNY
W przypadku, gdy zajdzie ryzyko kolizji z samochodem 
znajdującym się przed Nissanem QASHQAI, 
specjalny system wyemituje ostrzeżenie dźwiękowe 
i wizualne. Jeśli kierowca nie zareaguje, automatyczny 
system uruchomi hamowanie awaryjne. Koniec z 
ryzykiem zaśnięcia lub utraty koncentracji za 
kierownicą: Nissan QASHQAI widzi to, czego Ty nie 
możesz zobaczyć.

OSTRZEŻENIE O NIEZAMIERZONEJ 
ZMIANIE PASA RUCHU
Jeśli samochód zacznie zjeżdzać z obranego pasa 
ruchu, zostaniesz ostrzeżony o niebezpieczeństwie 
wtargnięcia na inny pas chyba, że zostanie 
uruchomiony kierunkowskaz. System ten potrafi  
wykrywać nawet starte oznaczenia na drodze, a 
jego czułość regulowana jest automatycznie w 
zależności od rodzaju dróg, dopasowując się do 
stylu jazdy narzucanego przez panujące warunki.

ROZPOZNAWANIE ZNAKÓW 
DROGOWYCH
Ten system informuje kierowcę o ograniczeniach 
prędkości poprzez identyfi kację znaków 
drogowych podczas jazdy.

OSTRZEŻENIE O POJEŹDZIE W 
MARTWYM POLU
Nissan QASHQAI widzi to, czego Ty nie możesz 
zobaczyć. Jeśli z boku pojazdu, w martwym polu 
lusterka, znajduje się inny pojazd, wewnątrz 
samochodu pojawi się dyskretny sygnał świetlny. 
Jeśli zasygnalizujesz zmianę pasa ruchu, a inny 
pojazd znajduje się w niebezpiecznie małej 
odległości, światło zacznie pulsować i wyemitowany 
zostanie sygnał dźwiękowy.

OSTRZEŻENIE O PORUSZAJĄCYCH SIĘ 
OBIEKTACH
Poznaj swojego cyfrowego pilota. Ta funkcja 
informuje Cię o obiektach, dzieciach czy 
zwierzętach, poruszających się wokół samochodu.

OCHRONA

ZOBACZ, JAK WYGLĄDA 
JAZDA WSPOMAGANA 
NOWOCZESNĄ 
TECHNOLOGIĄ, korzystając z 
zaawansowanego pakietu Safety 
Shield. Wykorzystując kamery i 
czujniki, nowy model QASHQAI 
chroni swoich pasażerów za 
pomocą ośmiu współpracujących 
ze sobą systemów. Dają one 
pewność siebie za kierownicą 
i zapewniają pełną kontrolę w 
każdej sytuacji.
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W PEŁNI WYKORZYSTAJ KAŻDĄ PODRÓŻ System 
NissanConnect wyposażony jest w bogatą gamę funkcji, które 
są niezwykle łatwe w użyciu za sprawą ekranu dotykowego z 
powłoką antyrefl eksyjną o wysokiej rozdzielczości i przekątnej 
7". Łączy on w sobie funkcje systemu audio, nawigacji i 
komunikacji oraz najnowocześniejsze opcje łączności i możliwość 
współpracy ze smartfonami. Twój nowy Nissan QASHQAI 
szybko stanie się integralną częścią Twojego życia, podobnie 
jak smartfon, tablet i komputer.

WSPÓŁPRACA Z TELEFONEM Nowy system NissanConnect 
wyposażony jest w zestaw zróżnicowanych aplikacji, które 
pomogą Ci zachować łączność przez cały czas, potęgując 
doznania z jazdy i zapewniając bezpieczeństwo.

INTELIGENTNE SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE KIEROWCĘ 
oraz funkcje systemu nawigacji satelitarnej są pomocne w 
różnorodnych sytuacjach na drodze, ostrzegając o zakrętach i 
przekroczeniu dozwolonej prędkości, wyświetlając widok 
zjazdów z autostrady, proponując zajęcie optymalnego pasa i 
dynamicznie dostosowując trasę podczas jazdy.

NISSAANCCOONNECT*

STRUMIENIOWE PRZESYŁANIE DŹWIĘKU ZA POMOCĄ 
ŁĄCZA BLUETOOTH® Teraz możesz słuchać cyfrowych stacji 
radiowych, radia internetowego lub muzyki zapisanej w telefonie 
komórkowym z głośników Twojego samochodu.

WEJŚCIE IPOD®/USB. Podłącz swój odtwarzacz iPod lub MP3, 
aby uzyskać dostęp do Twojej całej biblioteki muzycznej w podróży.

NOWY SYSTEM NISSANCONNECT zapewnia stałą łączność 
ze światem zewnętrznym, niezależnie od celu Twojej podróży. 
Szeroki zakres dostępnych aplikacji na smartfona, zapewniających 
dostęp do mnóstwa informacji: punkty POI, informacje o ruchu 
drogowym, informacje o parkingach, ceny paliw, muzyka, serwisy 
społecznościowe, wiadomości, sport, rozrywka, prognoza 
pogody, informacje o lotach i nie tylko, sprawi, że Twój nowy 
Nissan QASHQAI szybko stanie się integralną częścią Twojego 
życia, podobnie jak smartfon, tablet i komputer.

*Niektóre aplikacje mogą nie być aktywne od wiosny 2014. Zarejestrowanie usług NissanConnect jest wymagane, jednak są darmowe przez 2 lata od dnia zakupu. Usługi są dostępne w 
wybranych krajach Europejskich oraz w wybranych modelach Nissana. Usługi i aplikacje mogą być dostarczane przez strony trzecie i są poza kontrolą Nissana, ponadto mogą ulec zmianie 
bez powiadomienia lub zobowiązania do Nissana lub jego Dealerów (w tym, bez ograniczeń, anulowane / zawieszone przez strony trzecie). Niektóre funkcje wymagają kompatybilnego 
telefonu lub urządzenia, niezawartego w pojeździe. Sieci komórkowe są dostarczane przez operatorów sieci mobilnych i są poza kontrolą Nissana. 
Informujemy, że system ten 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. Nissan nie jest odpowiedzialny za wymianę lub 
aktualizację jakiegokolwiek urządzenia oraz powstałych kosztów wymaganych do kontynuacji funkcjonowania usług.
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ZACHOWAJ SPOKÓJ
WYKORZYSTUJĄCY 4 KAMERY system 
kamer 360° zapewnia kierowcy 
panoramiczny obraz nowego modelu 
QASHQAI, znacząco ułatwiając cofanie i 
parkowanie. Aby sprawdzić układ 
otoczenia, można skorzystać z opcji 
widoku z lotu ptaka, następnie skorzystać 
z różnorodnych podwójnych widoków 
pomocnych podczas manewrowania – już 
nigdy nie będziesz chciał prowadzić 
samochodu bez tego systemu!

PARKOWANIE RÓWNOLEGŁE.   Podjedź, pozwól, aby system zmierzył 
miejsce parkingowe, a po otrzymaniu „zielonego światła” od Inteligentnego 
asystenta parkowania ustaw Nissana QASHQAI w miejscu wyznaczonym 
przez system i aktywuj automatyczne manewrowanie, aby perfekcyjnie 
zaparkować pojazd.

ZAPOMNIJ O ZARYSOWANIACH.   Zarówno 
jadąc do przodu, jak i cofając, możesz nacisnąć przycisk 
kamery, aby przełączyć się z widoku od góry na widok 
boków pojazdu – ta funkcja doskonale sprawdza się w 
celu kontrolowania odległości od krawężnika. 

MARTWE POLE WŁAŚNIE PRZESTAŁO ISTNIEĆ.    
Podczas cofania system pozwala zobaczyć, co znajduje 
się za samochodem. Z kolei widok samochodu od 
góry pomaga dostrzec niskie przeszkody ukryte poniżej 
poziomu szyby samochodu.

INTELIGENTNY ASYSTENT PARKOWANIA SYSTEM KAMER 360°

PARKOWANIE NA WYTYCZONYCH MIEJSCACH PARKINGOWYCH.   
W przypadku parkingów piętrowych i ruchliwych parkingów przy supermarketach 
System kamer 360° pomaga znaleźć najlepsze miejsce i zaparkować samochód. 
Inteligentny asystent parkowania może zaparkować Twojego Nissana QASHQAI 
nawet tyłem.
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Sterownik napędu na cztery koła oraz 
systemu ABS

Pedał 
przyspieszenia

Sprzęgło
Czujnik przeciążenia

SYSTEM AKTYWNEJ KONTROLI 
ZAWIESZENIA

PEWNOŚĆ I STABILNOŚĆ systemu aktywnej 
kontroli zawieszenia w Nissanie QASHQAI zapewnią 
Ci poczucie bezpieczeństwa. Dzięki temu systemowi
QASHQAI charakteryzuje się szybką reakcją na 
manewry kierowcy, zapewniając ekscytujące doznania.

AKTYWNA KONTROLA TORU JAZDY 
gwarantuje pewne pokonywanie zakrętów 
dzięki kontroli ciśnienia hamulców na 
poszczególnych kołach. W efekcie 
praca układu kierowniczego jest płynna, 
a pojazd reaguje bez zakłóceń.

AKTYWNY HAMULEC SILNIKOWY 
(Tylko w modelach ze skrzynią biegów 
Xtronic) Zapewnia subtelne hamowanie 
silnikiem pozwalające na obniżenie 
prędkości na zakrętach. Dzięki temu 
pokonywanie zakrętów jest łatwiejsze
ze względu na płynniejsze dostosowanie 
prędkości.

AKTYWNA KONTROLA RUCHÓW 
NADWOZIA delikatnie dohamowuje 
pojazd, tak aby ograniczyć nieprzyjemne 
ruchy nadwozia i zwiększyć komfort 
podróżowania.

FUNKCJE SYSTEMU AKTYWNEJ 
KONTROLI ZAWIESZENIA 
wyświetlane są na Zaawansowanym 
zestawie wskaźników: aktywna kontrola 
toru jazdy, aktywny hamulec silnikowy 
oraz aktywna kontrola ruchów nadwozia. 
Dzięki nim masz kontrolę nad swoim 
pojazdem i możesz czuć się komfortowo 
w każdej sytuacji.

ALL MODE 4x4-i®: na utwardzonej 
drodze czy poza nią napęd All Mode 
4x4-i maksymalizuje przyczepność 
wszystkich kół. Korzystając z komputera 
i specjalnych czujników, ten inteligentny 
układ mierzy stopień poślizgu kół i 
natychmiast automatycznie rozkłada 
napęd, przekazując nawet 50% momentu 
obrotowego na tylne koła. System potrafi  
również przenosić moment obrotowy z 
jednej na drugą stronę pojazdu w celu 
maksymalizacji przyczepności.
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TECHNOLOGIA PURE DRIVE

IDŹ Z 
DUCHEM 
CZASU
DOBIERZ SILNIK I UKŁAD PRZENIESIENIA 
NAPĘDU ODPOWIEDNIO DO SWOICH 
POTRZEB: Wybierając oszczędne silniki Diesla, 
możesz korzystać z dynamicznych osiągów 
zapewnianych przez technologię Pure Drive i cieszyć 
się najniższym poziomem emisji CO2 w segmencie 
crossoverów (dostępnym w silnikach dCi 110 2WD 
lub dCi 130 2WD z ręczną skrzynią biegów lub 
przekładnią Xtronic), wspieranym przez system 
Stop/Start oraz aktywną aerodynamikę pojazdu.

NOWA PRZEKŁADNIA XTRONIC Nowa 
przekładnia Xtronic zwiększa przyjemność z jazdy, 
zapewniając lepsze przyspieszenie i szybszą 
reakcję pojazdu na manewry kierowcy przy niskim 
zużyciu paliwa.

*Powyższe dane zostaną podane po otrzymaniu ostatecznej homologacji.

DIESEL MOC (KM) NAPĘD SKRZYNIA 
BIEGÓW

EMISJA CO2 (g/km) 
(informacja orientacyjna)*

ZUŻYCIE PALIWA (l/100 km) 
(informacja orientacyjna)*

dCi 110 110 2WD MT od 99 od 3,8

dCi 130 130 2WD MT od 115 od 4,4

dCi 130 130 2WD Xtronic od 119 od 4,6

dCi 130 130 4WD MT od 129 od 4,9

PETROL MOC (KM) NAPĘD SKRZYNIA 
BIEGÓW

EMISJA CO2 (g/km) 
(informacja orientacyjna)*

ZUŻYCIE PALIWA (l/100 km) 
(informacja orientacyjna)*

DIG-T 115 115 2WD MT od 129 od 5,6
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OTWÓRZ ŚWIAT 
NOWYCH 
MOŻLIWOŚCI

WSZECHSTRONNE PRZECHOWYWANIE PŁASKA PODŁOGA. Po złożeniu tylnej kanapy Nissan QASHQAI posiada płaską podłogę w przestrzeni bagażowej, ułatwiając 
ładowanie i rozładowywanie długich przedmiotów. Pod podłogą znajduje się ukryty schowek w sam raz na cenne przedmioty.

ZRÓB TO PO SWOJEMU. Gdy fotele znajdują się w normalnym położeniu, przegroda bagażnika umożliwia konfi gurację przestrzeni 
bagażowej na 16 sposobów! Pod przegrodą możesz schować nawet pokrywę przedziału bagażowego. Duże możliwości aranżacji 
przestrzeni bagażowej w Nissanie QASHQAI zapewniają praktyczne i innowacyjne rozwiązania do przewożenia wszystkiego, co tylko 
przyjdzie Ci do głowy.

WSZYSTKO POD RĘKĄ. Nowa konsola środkowa w Nissanie QASHQAI wyposażona jest w schowek, w którym możesz umieścić 
wszystko to, co chcesz mieć bezpośrednio pod ręką.
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4

2
3

POKAŻ SWÓJ CHARAKTER
1. Chromowane nakładki na lusterka boczne

2. Listwa stylizująca zderzaka przedniego, 
chrom

3. 19" felgi ze stopów metali lekkich

4. Chromowane nakładki na progi

Wykończenie szyby tylnej, chromowana dolna listwa na 
klapę bagażnika

Zaczep holowniczy odłączany + TEK

Wykładzina bagażnika

Organizator do bagażnika

Poprzeczki dachowe do relingów

Dywaniki – welurowe, standardowe, gumowe

AKCESORIA
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B

A C

D

WYBIERZ KOLOR NADWOZIA

MIEJ OKO DO KOLORÓW

M – Metalizowany
S – Niemetalizowany

BIAŁY PERŁOWY - M - QAB BIAŁY - S - 326 SZARY - M - KAD

CIEŃ NOCY - M - GAB ATRAMENTOWY GRANAT - M - RBN NOWOŚĆ BRĄZOWY - M - CAP NOWOŚĆ 

MAGNETYCZNA CZERWIEŃ - M - NAJ CZARNY - M - Z11 SREBRNY - M - KY0

WYBIERZ KOLOR TAPICERKI

WYCZUCIE KOMFORTU 

VISIA

TEKNA

ACENTA

OPCJONALNIE: OPCJONALNIE: 

CZARNA TAPICERKA 
WYKONANA CZĘŚCIOWO 
ZE SKÓRY

CZARNA TKANINA CZARNA TKANINA

TAPICERKA SKÓRZANA W 
KOLORZE CZARNYM

JASNA SKÓRA I TKANINA 
ALCANTARA

WYMIARY

A: Długość całkowita: 4370 mm

B: Rozstaw osi: 2646 mm

C: Szerokość całkowita: 1800 mm

D: Wysokość całkowita: 1595 mm / 1595 mm 
(All Mode 4x4-i®)
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NISSAN QASHQAI TO:

GWARANCJA NA 3 LATA LUB 100 000 KM*

PRZEGLĄDY:
CO ROK LUB PO PRZEJECHANIU 
30 000 KM W PRZYPADKU SILNIKÓW 
DIESLA*
CO ROK LUB PO PRZEJECHANIU 
20 000 KM W PRZYPADKU SILNIKÓW 
BENZYNOWYCH*

W NISSANIE TO TY 
WYDOBYWASZ Z NAS TO, 
CO NAJLEPSZE.

Pobudzasz naszą wyobraźnię. Prowokujesz 
pomysłowość. Jesteś inspiracją do zmiany 
zasad i wprowadzania innowacji. W 
Nissanie innowacja to nie tylko dodatki i 
rozszerzenia – to przekraczanie granic w 
celu opracowywania „status quo” na 
nowo. To tworzenie nieoczekiwanych 
rozwiązań, spełniających Twoje najdziksze 
i najbardziej pragmatyczne pragnienia. W 
Nissanie tworzymy samochody, akcesoria 
i usługi, które przełamują schemat, czyniąc 
praktyczne ekscytującym, a ekscytujące 
praktycznym, tak aby oferować Ci jeszcze 
większą przyjemność z jazdy każdego dnia.

Nissan 5* Rozszerzona Gwarancja umożliwia 
wydłużenie standardowego okresu lub prze-
biegu objętego gwarancją, który wynosi 3 lata 
/ 100 000 km.
Gama dostępnych wersji umów pozwoli Ci 
wybrać tę, która najlepiej pasuje do Twoich 
potrzeb.
W przypadku naprawy elementu objętego 
gwarancją, stosowane są wyłącznie oryginalne 
części Nissana montowane przez wykwalifi -
kowanych mechaników.
Nissan 5* Rozszerzona Gwarancja obejmuje 
również pomoc drogową Nissana dostępną 
przez całą dobę, siedem dni w tygodniu w 
większości krajów Europy – możesz liczyć na 
najwyższą jakość obsługi zawsze wtedy, gdy 
zajdzie taka potrzeba.

Pakiet Przeglądów Okresowych Nissan 5* to 
najlepszy sposób, aby zapewnić swojemu 
Nissanowi QASHQAI obsługę serwisową na 
odpowiednim poziomie!
Odpowiednio zajmiemy się Twoim Nissanem, 
a ponadto zapewnimy Ci niezmienione ceny 
usług serwisowych przez cały okres obowią-
zywania umowy.
Wybierając ten produkt dla swojego Nissana, 
otrzymasz 3, 4 lub 5 przeglądów okresowych 
w jednym pakiecie.
Będziemy wymieniać części i płyny w Twoim 
pojeździe zgodnie z programem obsługi ser-
wisowej Nissana oraz przeprowadzimy kon-
trole, które zapewnią Ci spokój i bezpieczeń-
stwo podczas podróży. To rozwiązanie wyklucza 
wszelkie potencjalne ryzyko, a także zagwa-
rantuje najwyższą jakość obsługi serwisowej 
dla Twojego Nissana dzięki stosowaniu orygi-
nalnych części montowanych przez wykwali-
fi kowanych mechaników Nissana.
Odpowiednio serwisowany pojazd charakte-
ryzuje się wyższą wartością w momencie 
odsprzedaży. Ponadto w przypadku sprzedaży 
pojazdu przed końcem okresu obowiązywania 
umowy serwisowej, nowy właściciel będzie 
mógł wykorzystać pozostały okres ochrony.

PAKIET PRZEGLĄDÓW 
OKRESOWYCH

ROZSZERZONA 
GWARANCJA**

*w zależności, co nastąpi wcześniej

** Przedłużona Gwarancja oznacza ubezpieczenie 
pojazdu, które można dodatkowo zakupić, dające 
łącznie z okresem standardowej gwarancji maksymalnie 
5-letnią ochronę pojazdu.
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Śledź Nissana QASHQAI na: 

Pieczęć dealera:
Dołożono wszelkich starań, aby zapewnić poprawność treści niniejszej publikacji w momencie oddania do druku (1/2014). Zaprezentowane w niej 
pojazdy są modelami prototypowymi, wystawianymi na pokazach motoryzacyjnych. Zgodnie z polityką firmy zmierzającą do nieustannego podnoszenia 
jakości swoich produktów Nissan Europe zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w dowolnym momencie zmian w specyfikacji technicznej i w 
prezentowanych w publikacji samochodach. Dealerzy Nissana będą informowani o zmianach tak szybko, jak to będzie możliwe. Dostępność 
wyposażenia pokazanego czy wymienionego w niniejszym katalogu zależy od modelu, wersji i regionu geograficznego. Tak, jak praktykuje się wśród 
producentów samochodów, Nissan stosuje elementy z prawdziwej skory w przypadku części siedzeń pozostających w kontakcie z ciałem pasażerów. 
Syntetyczna skora używana jest na pozostałych elementach. Skora syntetyczna ma wiele zalet względem prawdziwej np.: brak tworzenia się 
zmarszczek w miarę starzenia, łatwiejsze czyszczenie, podwyższona odporność na zarysowania, co pozwala na zaoferowanie bardziej wytrzymałego 
produktu dla naszych Klientów. Zastrzegamy, iż zdjęcia są jedynie ilustracją i służą tylko celom informacyjnym oraz, iż - mimo dołożonych starań - w 
tekście katalogu mogą zdarzyć się omyłki Drukarskie. Prosimy o kontakt z najbliższym dealerem Nissana w celu uzyskania aktualnych informacji. 
Ze względu na ograniczenia techniczne kolory przedstawione w broszurze mogą się różnić od rzeczywistych kolorów nadwozia i wykończenia wnętrza. 
Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukcja całości lub części broszury bez pisemnej zgody Nissan Europe zabroniona. Średnie zużycie paliwa w cyklu 
mieszanym 3.8-5.6 l /100km. Emisja CO2: 99-129 g/km. W ramach Programu Nissan Green wszystkie pojazdy Nissan są produkowane z materiałów 
spełniających wymogi w zakresie recyklingu i odzysku. Poddajemy recyklingowi metal, piasek, plastik, olej itp. Nissan wdraża system działań 
recyklingowych mających na celu efektywne wykorzystanie surowców naturalnych zgodnie z zasadą 3xR (redukcja, regeneracja i recykling), łatwość 
recyklingu i ponownego użytku (pojazdów, części, akcesoriów i materiałów), demontażu po złomowaniu, oznaczanie części plastikowych, redukcję 
ilości substancji szkodliwych. Stosujemy palety zwrotne, szukamy sposobów wyeliminowania płynów chłodzących oraz inwestujemy w sprzęt 
pozwalający znacząco zmniejszyć ilość generowanych odpadów. Więcej informacji na: www.nissan.pl <http://www.nissan.pl>. Importer: Nissan Sales 
CEE Kft. (Węgry, Budapeszt, Infopark setany 3/B). Sprawdź dostępność wersji językowych Nissan Connect u Dealerów Nissana.

Niniejszy folder został wyprodukowany na papierze bezchlorowym – QASHQAI MY13 PL BROC GEA 1/2014 – wydrukowano w UE.
Opracowanie: NEW BBDO, Francja – tel.: +33 1 40 62 37 37. Druk: E-GRAPHICS\FRANCE, Francja – tel.: +33 1 49 09 25 35
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