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Η ΕΥΦΥΙΑ είναι γοητευτική, και η έξυπνη σχεδίαση του απόλυτου 
crossover πόλης το αποδεικνύει. Το Nissan QASHQAI συνδυάζει 
εντυπωσιακή εμφάνιση με άριστη αεροδυναμική, προσφέροντας 
ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΟΔΗΓΙΚΗ ΑΠΟΛΑΥΣΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΙΑΔΡΟΜΗ.

*Διατίθενται ανάλογα με την έκδοση
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ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΜΙΑ 
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ.
Το Nissan Intelligent Mobility επαναπροσδιορίζει την έννοια της αυτοκίνησης 
και της ενσωμάτωσής της στην καθημερινότητά μας. Γιατί το QASHQAI 
διαθέτει μία σειρά ευφυών τεχνολογιών που αυξάνουν το κύρος και την 
αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι. Από το Intelligent Park Assist μέχρι 
το Intelligent Emergency Braking, το Nissan QASHQAI φροντίζει τον οδηγό 
και όσους τον περιβάλλουν.
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Κομψοί 
προβολείς 
LED

Ζάντες 
αλουμινίου

Πίσω φώτα με 
ισχυρή ταυτότητα 
και τρισδιάστατη 
(3D) εντύπωση

Αναγνωρισμένο 
μέλος της 
οικογένειας 
Nissan με την 
χαρακτηριστική 
μάσκα “V-motion”

Κεραία τύπου 
“shark fin” 
(πτερυγίου 
καρχαρία) με 
σύστημα 
πλοήγησης

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΙΚΡΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ.
”Πινελιές” 
πολυτέλειας στην 
κορυφαία έκδοση 
Techna

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΞΥΠΝΟΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ.
Σε εμφάνιση και αίσθηση ξεπερνά κάθε προηγούμενο. Μετά από μία εντυπωσιακή 
στυλιστική αναβάθμιση, με κομψούς προβολείς, ζάντες αλουμινίου και στιβαρή 
σχεδίαση μάσκας και καπό, το QASHQAI είναι πιο προηγμένο και δυναμικό από ποτέ.
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Σπορ, pre-
mium τιμόνι 
σχήματος D

Πανοραμική 
κρυστάλλινη 
οροφή 

Premium δερμάτινα 
καθίσματα Nappa 
με 3D καπιτονέ 
ύφανση 

Ηλεκτρική, οσφυϊκή 
υποστήριξη τεσσάρων 
κατευθύνσεων για 
αυξημένη άνεση

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ.
ΣΤΟΧΟΣ Η 
ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ.
Νιώστε τη σιγουριά του απόλυτου ελέγχου 
πίσω από το σπορ, πολυτελές τιμόνι, και 
χαλαρώστε σε μία ηλιόλουστη καμπίνα 
χάρη στην πανοραμική κρυστάλλινη οροφή 
του QASHQAI.
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ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΛΗΣΗΣ

SAFETY SHIELD ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΠΙΕΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ 
ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

NISSAN ADVANCED DRIVE-ASSIST DISPLAY
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΔΡΑΣΗ ΛΙΓΟΤΕΡΗ 

ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ.
Το σύστημα Advanced Drive-Assist Display του QASHQAI φέρνει όλες τις 

πληροφορίες μπροστά στα μάτια σας - απλά περιηγηθείτε στις διάφορες 
οθόνες χρησιμοποιώντας τα χειριστήρια του τιμονιού.
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Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΟΠΩΣ ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ. Αποκτήστε 
πρόσβαση στη μουσική σας μέσω 
Bluetooth, USB ή συνδεθείτε μέσω 

Apple CarPlay or Android Auto.

NΕΟ NISSANCONNECT
Το νέο “Infotainment” σύστημα του Qashqai έρχεται με νέα συναρπαστικά 
χαρακτηριστικά όπως 3D χάρτες, σύνδεση με Smartphone, φωνητικές εντολές & 
οθόνη αφής 7", την οποία μπορείτε να προσαρμόσετε όπως σας αρέσει.
Το νέο NissanConnect σας επιτρέπει επίσης να διαχειρίζεστε το γνώριμο σε εσάς 
μενού του smartphone σας, μέσω των Apple CarPlay® και Android Auto®.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΜΕΝΟΥ. 
Εμφανίστε στην οθόνη ότι 
χρησιμοποιείτε περισσότερο 
όπως τον ήχο, το ιστορικό 
κλήσεων και τις πληροφορίες 
κίνησης.

*Διατίθεται ανάλογα με 
την έκδοση

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΦΩΝΗΣ. Πατήστε 
το κουμπί ομιλίας που βρίσκεται 
στο τιμόνι και χρησιμοποιήστε 
με ασφάλεια τις φωνητικές εντολές 
για την πλοήγηση, την μουσική & 
τις κλήσεις. 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ. 
Γρήγορη & εύκολη αναζήτηση 
του προορισμού ή των σημείων 
ενδιαφέροντος. 

3D ΧΑΡΤΕΣ. Πλοηγηθείτε παντού 
με 3D χάρτες.

*Διατίθενται ανάλογα με την έκδοση
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INTELLIGENT INTERGRATION ΓΙΑ ΝΑ 
ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΕΝΑΣ ΠΙΟ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ.
Σχεδιάστε την διαδρομή σας με βάση την πραγματική κίνηση (Real Time Traffic), στείλτε 
τη διαδρομή στο αυτοκίνητο ή εντοπίστε τη θέση που έχετε παρκάρει χρησιμοποιώντας 
την εφαρμογή Door to Door Navigation. Το σύστημα πλοήγησης μπορεί να ενημερωθεί 
“Over the Air” μέσω του smartphone σας ή εφόσον υπάρχει διαθέσιμο εξωτερικό WiFi 
Hotspot. Οι ενημερώσεις είναι δωρεάν για 5 χρόνια.

PREMIUM ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ. Δείτε τον 
ακριβή χρόνο για τον προορισμό σας πριν ξεκινήσετε 
χάρη στο Real Time Traffic και αποφασίστε για την 
καλύτερη διαδρομή που θα ακολουθήσετε. 

ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΑΡΤΗ. Αναβαθμίστε τους 
χάρτες “over The Air” ή κατεβάστε τους μέσω USB για 
να κρατήσετε το σύστημά σας ενημερωμένο. Με το 
Νέο NissanConnect, οι αναβαθμίσεις χαρτών και το 
Premium Traffic είναι δωρεάν για τα πρώτα 5 χρόνια.

ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕΣΩ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Ή ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ. Στείλτε 
τον προορισμό στο αυτοκίνητο και σχεδιάστε τη 
διαδρομή σας πριν ξεκινήσετε. 

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΠΟΡΤΑ - ΠΟΡΤΑ. Η εφαρμογή στο 
κινητό σας επιτρέπει να πλοηγηθείτε από το 
σημείο που έχετε παρκάρει, μέχρι τον τελικό 
σας προορισμό. 

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΑΠΟ 
ΤΗΝ TOMTOM

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΗΓΗΣΗΣ. Κατεβάστε την εφαρμογή 
πλοήγησης Door-to-Door στο Smartphone σας 
και αποκτήστε πρόσβαση σε όλους τους χάρτες 
από το νέας γενιάς NissanConnect με την οθόνη 
πολλαπλής αφής.

* Διατίθενται ανάλογα με 
την έκδοση
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ΚΡΑΤΗΣΤΕ 
ΘΕΣΗ.

Mε ενιαία σχεδίαση και φινίρισμα από 
υψηλής ποιότητας δέρμα Nappa με 

μαλακό 3D καπιτονέ, τα καθίσματα του 
Nissan QASHQAI προσφέρουν αντοχή, 

άνεση και πολυτέλεια.
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ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΗ ΘΕΑ. 
Κρατήστε ανοιχτούς τους ορίζοντες - Υπάρχει πάντα περιθώριο για 
κάτι περισσότερο. Αναδιπλώστε ένα πίσω κάθισμα ή δημιουργήστε 
ένα τελείως επίπεδο πάτωμα για να μεταφέρετε ογκώδη εξοπλισμό, 
και χρησιμοποιήστε τους έξυπνους αποθηκευτικούς χώρους για 
διατήρηση της τάξης.

Το σύστημα οργάνωσης 
χώρου αποσκευών της 
Nissan με ρυθμιζόμενα 
ράφια και διαχωριστικά 
προσφέρει ένα μεγάλο 
εύρος συνδυασμών. 

430L ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

860L ΜΕ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
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ΒΛΕΠΕΤΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΥΡΩ ΣΑΣ 
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΝΕΑ ΟΠΤΙΚΗ. 
Το παρκάρισμα και οι ελιγμοί είναι ‘παιχνίδι’ όταν έχετε ένα έξτρα ζευγάρι ‘μάτια’. 
Το Nissan Intelligent Around-View Monitor χρησιμοποιεί τέσσερις κάμερες που 
προσφέρουν μία πανοραμική απεικόνιση του QASHQAI σας με δυνατότητα 
επιλογής διαίρεσης οθόνης σε ‘παράθυρα’ που εστιάζουν μπροστά, πίσω και στο 
κράσπεδο για να έχετε ακόμα καλύτερη εικόνα των πραγμάτων. Θα είστε σίγουροι 
ότι το αυτοκίνητο χωράει στον επιλεγμένο χώρο και κάθε ελιγμός θα είναι 
απλούστερος και πιο ακριβής. 

ΕΛΙΓΜΟΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ.
Σε Drive πρόγραμμα, η οθόνη σας δίνει 
μία εμπρός και μία πανοραμική άποψη, 
επομένως ξέρετε πού να σταματήσετε 

– χωρίς να απομακρυνθείτε.

ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΙΣΩ ΣΑΣ.
Σε όπισθεν πορεία (R), μπορείτε 
να βλέπετε τι υπάρχει ακριβώς 

από πίσω σας.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΟΥΣ 
ΤΡΟΧΟΥΣ ΣΑΣ.
Σε Drive ή Όπισθεν (R), 
πιέζοντας το μπουτόν 
στην κάμερα μπορείτε να 
αντικαταστήσετε την 
πανοραμική άποψη με μια 
πλευρική. Μεγάλη βοήθεια 
για να βλέπετε πόσο έχετε 
πλησιάσει στο κράσπεδο.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΤΕ 
ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ.

Ελέγξτε την θέση σας από ψηλά. 
Η κάμερα σας προσφέρει μία 

πανοραμική εικόνα της περιοχής 
γύρω από το αυτοκίνητο για να 
ξέρετε επακριβώς τη θέση που 

βρίσκεστε πριν προχωρήσετε 
στην επόμενη κίνηση. 
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ΧΕΡΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΟΤΑΝ ΤΟ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ 
ΧΑΛΑΡΩΣΤΕ, ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΜΟΝΟΙ. 
Το Nissan Intelligent Mobility προάγει την οδηγική εμπειρία στο επόμενο επίπεδο. Φέρνει 
εσάς και το QASHQAI σας πιο κοντά μέσω των τεχνολογιών Intelligent Driving που 
προσφέρουν μεγαλύτερη σιγουριά και ικανότητα ελέγχου. Μετατρέπει την οδήγηση σε 
πιο συναρπαστική εμπειρία και βελτιώνει την καθημερινή επαφή σας με το δρόμο.

INTELLIGENT PARK ASSIST WITH REAR CROSS-TRAFFIC ALERT
Αναθέστε στο QASHQAI τους ελιγμούς διεύθυνσης σε στενούς χώρους 
στάθμευσης, ενώ το Rear Cross-Traffic Alert σας προειδοποιεί για οχήματα 
που πλησιάζουν ενώ κάνετε όπισθεν.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ 
ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑ

ΚΑΘΕΤΟ 
ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ H’ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ 

ΤΗΝ ΟΠΙΣΘΟΠΟΡΙΑ
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
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*Το ProPILOT είναι διαθέσιμο σε περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Το ProPILOT είναι τεχνολογία Προηγμένης Βοήθειας
Οδήγησης (Advanced Driver Assist technology) αλλά δεν μπορεί να αποτρέψει συγκρούσεις. Το ProPILOT είναι 
σχεδιασμένο αποκλειστικά για αυτοκινητόδρομους με διαχωριστικές μπάρες στο ενδιάμεσο και για οδήγηση με την 
προσοχή του οδηγού στο δρόμο και τα χέρια στο τιμόνι (Eyes on/Hands On). Είναι ευθύνη του οδηγού να παραμένει 
σε επιφυλακή, να οδηγεί με ασφάλεια και να είναι σε θέση να ανακτήσει τον έλεγχο του οχήματος οποιαδήποτε 
χρονική στιγμή.

ProPILOT, Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ 
ΠΙΟ ΕΞΥΠΝΗ ΟΔΗΓΗΣΗ, ΜΕ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ
Ετοιμαστείτε, ρυθμίστε… απολαύστε. Με το Nissan ProPILOT* μπορείτε να απαλλαγείτε από το 
άγχος της οδήγησης καθώς το Qashqai αναλαμβάνει τον έλεγχο των “μικρών πραγμάτων”. Απλά 
ελέγξτε τις συνθήκες του δρόμου, ενεργοποιήστε το και απολαύστε τη διαδρομή σας. Μετατρέπει 
τις καθημερινές σας διαδρομές στον αυτοκινητόδρομο, στις καλύτερες στιγμές της ημέρας.

ΣΑΣ ΒΟΗΘΑ ΝΑ ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΛΩΡΙΔΑΣ 
Καταγράφει τις γραμμές των λωρίδων και σας βοηθάει στο στρίψιμο του τιμονιού 
έτσι ώστε να σας κρατάει στο κέντρο.

ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΙ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ
Προσαρμόζει την ταχύτητα του αυτοκινήτου σας για να διατηρεί ασφαλή απόσταση 
σύμφωνα με την ροή και την κίνηση.

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ ΣΕ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
Ανάλογα την κίνηση, μπορεί να ακινητοποιήσει τελείως το Qashqai σας και έπειτα 
να το επαναφέρει στην κατάλληλη ταχύτητα, όταν η κυκλοφορία αρχίζει και πάλι να 
αποκαθίσταται.

*Διαθέσιμο ανάλογα με την έκδοση
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INTELLIGENT EMERGENCY 
BRAKING WITH PEDESTRIAN 
RECOGNITION 
Το QASHQAI φροντίζει εσάς – 
και τους γύρω σας. Εάν 
υπάρχουν αντικείμενα ή πεζοί 
στο δρόμο σας, το σύστημα θα 
σας προειδοποιήσει και θα σας 
βοηθήσει να μειώσετε ταχύτητα 
εφόσον κριθεί απαραίτητο.

INTELLIGENT LANE 
INTERVENTION
Προσοχή! Το σύστημα σας 
προειδοποιεί εάν ανιχνεύσει 
τάση παρέκκλισης από 
τη λωρίδα κυκλοφορίας 
χωρίς φλας.

INTELLIGENT AUTO HEADLIGHTS 
Οι προβολείς του QASHQAI φωτίζουν έξυπνα το 
δρόμο, καθώς ενεργοποιούνται αυτόματα όταν 
σκοτεινιάσει, ή όταν βρίσκεστε σε τούνελ ή 
υπόγειο πάρκινγκ – ενώ απενεργοποιούνται 
αυτόματα όταν σταματάτε. Το AFS ελέγχει την 
κατανομή φώτων για να βελτιώσει την ορατότητά 
σας στο σκοτάδι. Σε δρόμο με στροφές, 
προσαρμόζει το πλέγμα φωτισμού στην καμπή και 
σε ένα σταυροδρόμι φωτίζει την κατεύθυνση που 
έχετε επιλέξει – αριστερά ή δεξιά.

ΧΕΡΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΟΤΑΝ ΤΟ ΘΕΛΕΤΕ 
ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΣΑΣ ΣΤΑ 
ΔΥΣΚΟΛΑ. 
Οι τεχνολογίες Intelligent Driving της Nissan επαγρυπνούν 
και είναι πάντα σε ετοιμότητα για να σας προφυλάξουν 
από προβλήματα.
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ΒΛΕΠΕΤΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΓΥΡΩ ΣΑΣ 
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. 
Οι τεχνολογίες Intelligent Driving της Nissan χρησιμοποιούν προηγμένα συστήματα 
ραντάρ για να παρακολουθούν συνεχώς τη δραστηριότητα γύρω σας, ελέγχοντας την 
κυκλοφορία και βοηθώντας σας να διαχειρίζεστε απροσδόκητες καταστάσεις.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ. Το σύστημα σας 
κρατά ενήμερους για το τελευταίο 
όριο ταχύτητας, ανιχνεύοντας 
οδικά σήματα κατά τη διάρκεια 
του ταξιδιού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΥΦΛΟΥ 
ΣΗΜΕΙΟΥ. Αυξήστε την ορατότητά 
σας: το σύστημα σας προειδοποιεί 
εάν υπάρχουν οχήματα στα τυφλά 
σημεία διαγώνια πίσω από το 
αυτοκίνητο.
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INTELLIGENT ENGINE BRAKE. Αυτή η τεχνολογία 
προσθέτει φρένο κινητήρα και μειώνει το φορτίο 
όταν στρίβετε ή φρενάρετε. Ελαχιστοποιώντας 
τη συχνότητα και την προσπάθεια που συνήθως 
απαιτείται στο φρενάρισμα, κάνει την οδήγηση 
ευκολότερη και πιο άνετη.

ΟΔΗΓΗΣΤΕ ΣΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 
ΜΕ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ 
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ 
ΔΡΟΜΟΥ.
Ευέλικτο με άμεση απόκριση, ευκολοδήγητο και 
ασφαλές: το QASHQAI υπόσχεται μία απολαυστική 
οδήγηση χάρη στις τεχνολογίες Ελέγχου Πλαισίου 
(Chassis Control) της Nissan.

INTELLIGENT 4X4. Εντός ή εκτός δρόμου, 
η τεχνολογία τετρακίνησης του QASHQAI 
μεγιστοποιεί την πρόσφυση των ελαστικών. 
Χρησιμοποιώντας έναν υπολογιστή και 
αισθητήρες, το έξυπνο σύστημα μετρά την 
ολίσθηση των τροχών και κατανέμει άμεσα 
ροπή έως 50% στους πίσω τροχούς.

INTELLIGENT RIDE CONTROL. Για ομαλή 
εκτός δρόμου οδήγηση. Το σύστημα 
αυτό εφαρμόζει ελαφρά πίεση πέδησης 
για να εξομαλύνει τις ανωμαλίες του 
οδοστρώματος και διασφαλίζει οδική 
άνεση στο ταξίδι.
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DIESEL ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ

(PS)

ΚΙΝΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
(L/100KM)

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ CO2
 (L/100KM)

ΚΥΚΛΟΣ 
ΠΟΛΗΣ

ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΚΤΟΣ 
ΠΟΛΗΣ

ΜΙΚΤΟΣ 
ΚΥΚΛΟΣ ΜΙΚΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

1.5 dCi 115 2WD 6-τάχυτο 
μηχανικό 4,2 - 4,7* 3,5 - 3,9* 3,8 - 4,2* 102 - 110*

1.5 dCi 115 2WD Αυτόματο 
DCT 4,5 - 4,7* 3,8 - 4,1* 4,0 - 4,2* 106 - 113*

1.7 dCi 150 2WD 6-τάχυτο 
μηχανικό 5,3 - 5,7* 4,2 - 4,3* 4,6 - 4,8* 123 - 127*

1.7 dCi 150 4WD 6-τάχυτο 
μηχανικό 6,1 - 6,3* 4,4 - 4,6* 5,1 - 5,2* 135 - 138*

1.7 dCi 150 4WD Αυτόματο 
M-CVT 6,6 - 6,8* 4,9 - 5,3* 5,5 - 5,8* 145 - 154*

ΒΕΝΖΙΝΗ ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ

(PS)

ΚΙΝΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
(L/100KM)

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ CO2
 (L/100KM)

ΚΥΚΛΟΣ 
ΠΟΛΗΣ

ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΚΤΟΣ 
ΠΟΛΗΣ

ΜΙΚΤΟΣ 
ΚΥΚΛΟΣ ΜΙΚΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

1.3 DIG-T 140 2WD 6-τάχυτο 
μηχανικό 6,6 - 7,0* 4,5 - 5.0* 5,3 - 5,7* 122 - 130*

1.3 DIG-T 160 2WD 6-τάχυτο 
μηχανικό 6,6 - 7,0* 4,6 - 5.0* 5,3 - 5,7* 122 - 130*

1.3 DIG-T 160 2WD Αυτόματο 
DCT 6,7 - 7,3* 4,6 - 4.9* 5,4 - 5,8* 123 - 131*

1.3L ΝΕΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ. Διαθέσιμος στα 140 ή 160 PS,  
ο νέος μας κινητήρας είναι σχεδιασμένος και κατασκευασμένος για 
να μεγιστοποιεί την οδηγική απόλαυση, ενώ βελτιώνει την ενεργειακή 
απόδοση έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στα νέα Ευρωπαϊκά πρότυπα.

ΟΔΗΓΗΣΤΕ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ
ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ 
ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΑΣ.
Αποκτήστε καλύτερο έλεγχο της οδήγησής σας χάρη στην τεχνολογικά 
αναβαθμισμένη απόδοση του νέου κινητήριου συνόλου του Qashqai. Πλήρως 
σχεδιασμένο για να σέβεται το περιβάλλον, μειώνει τα λειτουργικά κόστη,  
ενώ παράλληλα προσδίδει ακόμα περισσότερη δύναμη και ροπή για πιο  
ομαλή απόκριση, καλύτερη επιτάχυνση και πιο γρήγορα προσπεράσματα.

*Οι καταναλώσεις l/km και CO2 παρέχονται από εργαστηριακές μετρήσεις σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και αποσκοπούν στη σύγκριση 
μεταξύ των οχημάτων. Τα στοιχεία μπορεί να μην ανταποκρίνονται στις πραγματικές συνθήκες οδήγησης. Ο προαιρετικός εξοπλισμός, η 
συντήρηση, η οδηγική συμπεριφορά και οι καιρικές συνθήκες ενδέχεται να επηρεάσουν τα επίσημα αποτελέσματα. Τα στοιχεία των οχημάτων 
που σημειώνονται με (*) προσδιορίζονται βάσει της μέτρησης WLTP και προσαρμόζονται στα ισοδύναμα στοιχεία NEDC για χάρη της σύγκρισης.



ELEGANCE PACK ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΙΝΕΤΣΑ ΣΤΟ ΤΑΞΙΔΙ. 
Ντύστε το QASHQAI σας με κομψότητα και φινέτσα. Ξεκινήστε την επιλογή αξεσουάρ με ένα 
σετ στιλάτων διακοσμητικών μπροστά και πίσω. Βάλτε την προσωπική σας σφραγίδα στο 
QASHQAI επιλέγοντας δίχρωμες ζάντες αλουμινίου, φωτιζόμενα προστατευτικά εισόδου ή 
φώτα υποδοχής. Τέλεια. Το QASHQAI σας αντανακλά την προσωπικότητά σας.

19" χρωμιωμένες ζάντες WIND
τύπου diamond cut σε dark grey

19" ζάντες IBISCUS 
glossy black

Πίσω μαύρο προστατευτικό 
Διατίθεται και σε pearl white

Χρωμιωμένα 
καλύμματα 
καθρεπτών

Χρωμιωμένα 
καλύμματα 
καθρεπτών

ELEGANCE PACK
Προστατευτικό 
προφυλακτήρα, χρωμιωμένο 
Διατίθεται και σε piano black

ELEGANCE PACK
Προστατευτικό 
προφυλακτήρα, χρωμιωμένο
Διατίθεται και σε piano black

CROSS OVER PACK
Εμπρός διακοσμητική ποδιά, ασημί 
Διατίθεται και σε piano black

CROSS OVER PACK
Πίσω διακοσμητική ποδιά, ασημί 
Διατίθεται και σε piano black

Παιδικό κάθισμα Πλαϊνό σκαλοπάτιΔίχρωμες ζάντες 19" Black & White Προστατευτικό κάλυμμα χώρου αποσκευών Προστατευτικά εισόδου, φωτιζόμενα Μαύρο ελαστικό πατάκι, βελούδινες μοκέτες, 
luxury υφασμάτινα πατάκια

CROSSOVER PACK ΕΠΙΒΛΗΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΣΤΥΛ ΣΑΣ. 
Δεν υπάρχει στυλ χωρίς ουσία. Τονίστε το χαρακτήρα του QASHQAI σας με ένα σετ 

εμπρός και πίσω διακοσμητικών ενθέτων σε συνδυασμό με ζάντες αλουμινίου 19" ιντσών 
και εξοπλίστε το με πρακτικά αξεσουάρ όπως ένα ανθεκτικό παιδικό τραπεζάκι.

*Διατίθενται ανάλογα με την έκδοση
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D

B
A

C

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣΖΑΝΤΕΣ

16" ΑΤΣΑΛΙΝΕΣ 17" ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

18" ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 19" ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΧΡΩΜΑΤΑ

VIVID BLUE - M - RCA CHESTNUT BRONZE - M - CAN PEARL WHITE - M - QAB WHITE - S - 326

SATIN SILVER - M - KY0 GREY - M - KAD NIGHT SHADE - M - GAB PEARLESCENT BLACK - M - Z11

MAGNETIC RED - M - NAJ

A: Μεταξόνιο 2646MM
B: Συνολικό μήκος: 4394MM

C: Συνολικό πλάτος: 1806MM

D: Συνολικό ύψος: 1590MM

 

BLACK PART LEATHER, PART CLOTH, 
MONOFORM STYLE SEATS

BLACK PREMIUM NAPPA LEATHER, 
MONOFORM STYLE SEATS

PLUM PREMIUM NAPPA LEATHER, 
MONOFORM STYLE SEATS

TECHNA OPTION 1: OPTION 2:

BLACK CLOTH, MONOFORM STYLE SEATS BLACK PART LEATHER, PART CLOTH, 
MONOFORM STYLE SEATS

N-CONNECTA OPTION:

BLACK CLOTH BLACK CLOTH

ENERGY ACENTA

ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 360° 
Ενσωματώνουμε την ποιότητα από το πρώτο κιόλας στάδιο, 

προσεκτικά, με σκοπό να κάνουμε το κάθε αυτοκίνητο πιο άνετο 
και ανθεκτικό μέσα από καινοτόμο σχεδίαση, ευφυή τεχνολογία και 

μελετημένες λεπτομέρειες, εμπνευσμένες από εσάς. 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
Συνεργαζόμαστε με ευφυή συστήματα οδήγησης που σας παρέχουν 

συνεχή υποστήριξη για να αποφεύγετε τις κακοτοπιές και να βιώνετε 
μία πιο τολμηρή και γεμάτη αυτοπεποίθηση οδηγική εμπειρία κάθε 

μέρα. Το Around View Monitor χρησιμοποιεί 4 κάμερες που αναπαράγουν 
μία πανοραμική εικόνα του αυτοκινήτου και του περιβάλλοντος.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ 
Πιέζουμε τα αυτοκίνητά μας στο όριο για να μπορούμε να εγγυηθούμε τις 

καθημερινές επιδόσεις και αξιοπιστία τους. Διανύουμε εκατομμύρια 
χιλιόμετρα σε δοκιμές προ-παραγωγής ανοίγουμε και κλείνουμε πόρτες και 

καπό χιλιάδες φορές την ημέρα και χρησιμοποιούμε αληθινή ηφαιστειακή 
στάχτη από την Ιαπωνία για να δοκιμάσουμε τη αντοχή των παραθύρων.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ.

Είναι προτεραιότητα σε κάθε δραστηριότητά μας, στο εργαστήριο 
ή στο στούντιο σχεδίασης, στο εργοστάσιο και στα καταστήματα 

των εμπόρων μας, ακόμα και στις σχέσεις μας μαζί σας. Η συνεχής 
προσπάθεια είναι τρόπος ζωής για εμάς. Επειδή ό,τι δημιουργούμε 

είναι προϊόν εμπειρίας. Το ονομάζουμε Ποιότητα Nissan.

ΣΤΗ NISSAN,

ΕΣΤΙΑΖΟΥΜΕ 
ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ.
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ΤΟ NISSAN QASHQAI ΣΑΣ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:
3-ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

12-ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Η Επέκταση Εγγύησης Nissan σας προσφέρει την ευκαιρία να επεκτείνετε την εγγύηση 
3 Ετών/100.000 km για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή χιλιομετρική κάλυψη. Επιλέξτε 
τη σύμβαση που ταιριάζει καλύτερα στη χρήση που θα κάνετε. Σε περίπτωση 
επισκευής, θα χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια ανταλλακτικά Nissan και θα 
τοποθετούνται από εκπαιδευμένους τεχνικούς της Nissan. Για μεγαλύτερη ξεγνοιασιά, 
υπάρχει δυνατότητα παροχής και της Ευρωπαϊκής οδικής βοήθειας 24/7.

NISSAN ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

ΣΤΗ NISSAN, ΕΣΕΙΣ ΕΙΣΤΕ Η 
ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΜΑΣ 

Εσείς πυροδοτείτε τη φαντασία μας. Εσεις 
τροφοδοτείτε την εφευρετικότητα μας. 
Εσείς μας προκαλειτε να αλλάζουμε τους 
κανόνες και να καινοτομούμε. Και στη Nissan, 
καινοτομία δεν σημαίνει μόνο προσθήκες και 
επεκτάσεις. Σημαίνει ότι ξεπερνάμε τα όρια 
και αμφισβητούμε το κατεστημένο. Σημαίνει 
ότι δημιουργούμε πρωτοποριακές λύσεις για 
να ικανοποιήσουμε τις πιο απαιτητικές και 
ρεαλιστικές επιθυμίες σας. Στη Nissan, 
σχεδιάζουμε αυτοκίνητα, αξεσουάρ και 
υπηρεσίες που ξεφεύγουν από τα 
καθιερωμένα – κάνοντας το πρακτικό 
συναρπαστικό και το αντίθετο για να σας 
προσφέρουμε καθημερινά μία απολαυστική 
οδηγική εμπειρία.
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Ακολουθήστε μας σε:
Γενική Αντιπροσωπεία Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε. Λ. Αθηνών 169, 104 

47 Αθήνα Τηλ. 210 3479700 Μοναστηρίου 177-179, 54627 
Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310 551930

Έγινε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθότητα του περιεχομένου αυτού του εντύπου την εποχή 
εκτύπωσης (Νοέμβριος 2019). Το έντυπο παρουσιάζει πρωτότυπα οχήματα που εκτίθενται σε σαλόνια αυτοκινήτου. Σύμφωνα 
με την πολιτική της εταιρείας για συνεχή βελτίωση των προϊόντων της, η Nissan International διατηρεί το δικαίωμα να 
προχωρήσει σε αλλαγές ως προς τις προδιαγραφές και τα αυτοκίνητα που περιγράφονται και παρουσιάζονται σ’ αυτή την 
έκδοση. Οι επίσημοι έμποροι Nissan θα ενημερωθούν για τις μετατροπές αυτές το συντομότερο δυνατό. Παρακαλούμε 
βεβαιωθείτε ότι ο τοπικός σας επίσημος έμπορος Nissan γνωρίζει τα νέα δεδομένα. Λόγω των περιορισμών των μεθόδων 
εκτύπωσης που χρησιμοποιούνται, τα χρώματα που εμφανίζονται σ’ αυτό το έντυπο ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρά από τις 
πραγματικές αποχρώσεις της βαφής και των υλικών της ταπετσαρίας που χρησιμοποιούνται. Διατηρούμε όλα τα δικαιώματα. 
Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναπαραγωγή αυτού του εντύπου χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Nissan International.

Αυτό το έντυπο έχει τυπωθεί σε χαρτί χωρίς χλώριο – QASHQAI 2019BG – Τυπωμένο στη EU 
Δημιουργία DESIGNORY, France - Παραγωγή eg+ worldwide, France – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

www.nissan.gr

Σφραγίδα Επίσημου Εμπόρου :

Intelligent Mobility μας καθοδηγεί σε ό,τι κάνουμε. Χρησιμοποιούμε νέες 
τεχνολογίες για να μετατρέψουμε τα αυτοκίνητα από απλά εργαλεία 
οδήγησης σε συνεργάτες. Μαζί τους το ταξίδι είναι πιο άνετο, συνδεδεμένο 
και συναρπαστικό. Είτε πρόκειται για ημιαυτόνομα αυτοκίνητα, ή για 
αυτοκινητόδρομους στους οποίους φορτίζετε το ηλεκτροκίνητο όχημά 
σας καθοδόν, όλα αυτά τα στοιχεία βρίσκονται στο πολύ κοντινό μέλλον. 
Και είναι ένα μέλλον που ήδη παίρνει σχήμα στο Nissan που οδηγείτε σήμερα.
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https://www.nissan.gr/vehicles/new-vehicles/new-qashqai.html
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