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BUĎTE 
NÁROČNEJŠÍ.
Exkluzivita, elegancia, prepracovanosť: 
Nissan posúva svoj mnohokrát ocenený 
crossover do vyššej triedy vďaka jedinečnej 
limitovanej verzii Black Edition. Predstavuje 
to najlepšie, čo model QASHQAI v oblasti 
technológie, komfortu a štýlu prináša: 
základom je prémiový stupeň výbavy Tekna 
a ďalej zahŕňa 19” disky kolies z ľahkých 
zliatin v čiernom prevedení, strieborné 
predné a zadné štýlové panely či originálne 
vnútorné prahy dverí.
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PERLEŤOVÁ BIELA – M – QAB PERLEŤOVÁ ČIERNA – M – Z11

Lesklé originálne 
vnútorné prahy 
dverí a interiérový 
štítok s označením  
limitovanej edície.
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FREE
3 YEARS

UPDATE

Strieborné predné a zadné štýlové 
panely dodávajú modelu QASHQAI 
originalitu. 19” disky kolies 
z ľahkých zliatin v čiernom 
prevedení zvýrazňujú jeho štýl.

Presnosť máp je kľúčom k zachovaniu 
optimálneho výkonu navigačného 

systému. Program Nissan MapCareTM 
je službou, ktorá vám umožňuje každý 

rok bezplatne získať jednu aktualizáciu 
máp počas troch rokov od zakúpenia 

vozidla.* Viac informácií získate od 
svojho predajcu, alebo navštívte portál 

YOU+Nissan 
https://www.nissan.sk/SK/sk/YouPlus.html

*Ponuka programu Nissan MapCareTM je k dispozícii pre všetky modely Nissan so 
zabudovaným systémom NissanConnect (s výnimkou modelov NV200 a 370Z) 

vyrobené po 1. máji 2016. Vozidlá, ktoré boli vyrobené pred 1. májom 2016, sú 
z tejto ponuky vyňaté.

**Viac informácií o systéme NissanConnect a o podmienkach jeho používania 
nájdete na www.nissan.sk a u autorizovaných predajcov vozidiel Nissan.

SYSTÉM NISSANCONNECT
PRE SVET V POHYBE.
Vyrazte na cesty s kompletným balíkom technológií Safety Shield, 
panoramatickým kamerovým parkovacím systémom a novým systémom 
NissanConnect s jeho bohatou paletou funkcií a neuveriteľne jednoduchým 
ovládaním vďaka 7» antireflexnému dotykovému displeju s vysokým 
rozlíšením. Vďaka kombinácii zvukových, navigačných a komunikačných 
funkcií, ako aj špičkovým možnostiam pripojiteľnosti a funkciám integrácie 
smartfónov, budete pripojení, nech vyrazíte kamkoľvek.**

Panoramatický kamerový parkovací systém VYUŽÍVAJÚCI 4 KAMERY prináša panoramatický pohľad na okolie vášho vozidla 
QASHQAI, vďaka čomu je cúvanie a parkovanie skutočne bezproblémové. Zvoľte si pohľad z vtáčej perspektívy a pozrite sa na 
situáciu okolo vozidla zhora a počas manévrovania si následne vyberte niektorý z rôznych režimov duálneho zobrazovania. Stačí 
si ho raz vyskúšať a už nikdy nebudete chcieť riadiť vozidlo bez tohto systému.

Už žiadne škrabance. 
Stlačením tlačidla 
kamery pri pohybe 
dopredu alebo dozadu 
prepnete zobrazenie 
z pohľadu zhora na 
bočné zobrazenia. 
Táto funkcia je skvelá, 
keď potrebujete zistiť, 
ako ďaleko sa 
nachádzate od 
obrubníka.

Eliminujte mŕtvy 
uhol. Pri cúvaní 
uvidíte na displeji 
všetko, čo sa 
nachádza priamo za 
vami. Pohľad zhora 
vám ukáže menšie 
objekty, ktoré sú príliš 
nízko na to, aby ste 
ich mohli vidieť cez 
okná vášho 
automobilu.
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Navštívte našu internetovú stránku na: www.nissan.sk/new-qashqai

Sledujte Nissan QASHQAI na:

Pečiatka predajcu:

Vynaložili sme najväčšie možné úsilie na zabezpečenie správnosti obsahu tejto publikácie v  čase tlače ( júl 2016). Táto brožúra bola 
vytvorená s  využitím prototypových vozidiel vystavovaných na autosalónoch. V  súlade so zásadami sústavného zlepšovania svojich 
výrobkov si spoločnosť Nissan vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť technické údaje a  vozidlá uvedené a  zobrazené v  tejto publikácii. 
Predajcovia vozidiel Nissan budú informovaní o  akýchkoľvek zmenách v  najkratšom možnom čase. Aktuálnosť informácií uvedených 
v tejto brožúre si overte u autorizovaného predajcu Nissan. Použité tlačiarenské postupy majú určité obmedzenia, preto sa farby zobrazené 
v tejto brožúre môžu mierne líšiť od skutočných farieb použitého laku a materiálov povrchovej úpravy interiéru. Všetky práva vyhradené. 
Reprodukcia celej brožúry alebo jej časti bez písomného súhlasu spoločnosti Nissan je zakázaná. Pre viac informácií o ponuke sa obráťte 
na autorizovaného predajcu Nissan alebo navštívte stránku www.nissan.sk. Technológie, doplnky a príslušenstvo uvedené v tejto brožúre 
nemusia byť súčasťou základnej výbavy vozidla. Použité ilustračné obrázky. Informácie a  skutočnosti uvedené v  tejto brožúre slúžia 
výlučne na informačné účely a  nie sú súčasťou zmluvného návrhu. Kombinovaná spotreba: 3.8 – 5.8  l/100km, kombinované emisie: 
99 - 134 g/km. 

Táto brožúra je vyrobená z papiera vyrobeného bez použitia chlóru – 
MY16 QASHQAI Leaflet BROCHURE 05/2016 – Vytlačené v EÚ.

Grafická úprava: DESIGNORY, Francúzsko, výroba: eg+ worldwide, Francúzsko – tel.: +33 1 49 09 25 35.
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