
QASHQAI



ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІСТЬ — у всьому, — це підтверджує 
вишуканий ретельно продуманий дизайн популярного 
міського кросовера. Nissan QASHQAI поєднує в собі 
неперевершений зовнішній вигляд з ефективною 
аеродинамікою, що дарує насолоду під час захоплюючої 
подорожі чарівними вулицями МІСТА.



БУДЬТЕ У ГАРМОНІЇ ІЗ СУЧАСНІСТЮ
ПЕРЕМІСТІТЬСЯ В НОВУ ЕРУ
Концепція Nissan Intelligent Mobility — це переосмислення того, як ми 
живемо, їздимо та як наші автомобілі вписуються у наше життя. 
Щодо QASHQAI, йдеться про набір інтелектуальних технологій, 
завдяки яким ви почуватиметеся більш спокійно та впевнено за 
кермом. Використовуючи інтелектуальні системи, зокрема допомоги 
при паркуванні та екстреного гальмування, Nissan QASHQAI турбується 
про вас і тих, хто навколо.

КОНЦЕПЦІЯ



Сучасні 
світлодіодні 
фари

Стрімкий 
дизайн 
легкосплавних 
дисків

Сучасний дизайн 
задніх ліхтарів 
з 3D ефектом

Характерна ознака 
сімейства Nissan у 
вигляді «V-подібної 
решітки радіатора»

Антена 
«плавник акули», 
з навігаційною 
системою

ПЕРШОКЛАСНИЙ АПГРЕЙД
Преміальні елементи 
оздоблення топової 
версії 

СУЧАСНИЙ ПРОДУМАНИЙ ДИЗАЙН
QASHQAI ніколи не виглядав краще. Завдяки ряду стильних рішень, 
включаючи дизайн фар, легкосплавні диски та сучасний дизайн решітки радіатора 
і капота, QASHQAI виглядає більш витонченим та динамічним, ніж будь-коли.

220 mm 218 mm 210 mm 210 mm



НАЛАШТУВАННЯ 
ДО РІВНЯ 
ДОСКОНАЛОСТІ
Високоякісне рульове колесо спортивного 
типу забезпечує впевненість при керуванні 
автомобілем QASHQAI, а панорамний скляний 
дах наповнює салон світлом.

Спортивне 
D-подібне 
рульове колесо 
преміум класу 

Панорамний 
скляний дах

Високоякісні 
шкіряні сидіння 
Nappa з об’ємною 
підбивкою

Поперекова підтримка 
з регулюванням в 4-х 
напрямках для – 
підвищеного комфорту

ВИЩИЙ РІВЕНЬ ЯКОСТІ ТА КОМФОРТУ

220 mm218 mm210 mm210 mm



АВТОМАТИЧНА 
ІДЕНТИФІКАЦІЯ 

АБОНЕНТА

КОМПЛЕКС 
АКТИВНОЇ
БЕЗПЕКИ

АУДІОСИСТЕМА ВИБІР КОЛЬОРУ

НАВІГАЦІЯ ІЗ 
ЗАЗНАЧЕННЯМ 

ПОВОРОТІВ

РЕЖИМ
КЕРУВАННЯ

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ДИСПЛЕЙ NISSAN
БІЛЬШЕ ДІЙ – МЕНШЕ ВІДВОЛІКАНЬ 

Удосконалений багатофункціональний дисплей NISSAN QASHQAI містить 
всю необхідну інформацію безпосередньо перед вами – просто переключайтеся між екранами 

за допомогою органів керування, що знаходяться на рульовому колесі. Дуже зручно.

КОНЦЕПЦІЯ

СИСТЕМА 
МОНІТОРИНГУ 

ТИСКУ В ШИНАх 

ДАТЧИКИ
ДИСПЛЕЯ 

ПАРКУВАННЯ



АУДІОСИСТЕМА 
ПРЕМІУМ-КЛАСУ BOSE
Прислухайтесь до чистого звуку вашої системи 
Bose Premium Sound System: якість звуку з джерел, 
розміщених як спереду, так і ззаду. 
Вісім високоякісних динаміків, що розташовані по всьому 
салону автомобіля Nissan QASHQAI, заповнюють його 
глибоким і чистим звуком.

КОНЦЕПЦІЯ

Куди б не завела вас дорога, система звуку Bose 
обере правильний саундтрек для поїздки.



ЗАМОВТЕ 
ТАКІ СИДІННЯ

Вони по-справжньому гарні: спроектовані  
в дизайні моноформа і виготовлені 

з високоякісної шкіри тонкої виділки (Nappa) 
з м’якою об’ємною підбивкою, ці сидіння 

Nissan QASHQAI забезпечують тривалий, 
розкішний комфорт.



ЗНАЧНІ МОЖЛИВОСТІ
Залишайтеся відкритими для пропозицій – завжди є місце для 
більшого. Складіть заднє сидіння або зробіть підлогу рівною, щоб 
розмістити громіздкий вантаж, і використовуйте спеціально 
передбачені місця для багажу, щоб запобігти безладу.

Розроблена компанією Nissan 
система, що передбачає 
використання регульованого 
положення поличок та перегородок, 
пропонує різноманітні варіанти 
розміщення багажу.

Дуже зручними є ковшоподібне 
відділення для рукавичок, місце 
для телефону, USB та розетки 12 В, 
а також підсклянники на двох.

ВІДКРИЙ СВІТ НАВКОЛО
ЗОВСІМ НОВА ПЕРСПЕКТИВА
Паркування та маневрування стає легкою справою, коли ви маєте додаткову пару очей.
Інтелектуальна  система кругового огляду використовує чотири камери, які надають 
віртуальне зображення вашого QASHQAI «з висоти пташиного польоту» з можливістю 
вибору окремо виду спереду, ззаду та збоку, щоб надати ще кращу «картинку». Ви 
обов’язково впишетеся у вибране місце, а кожен ваш рух буде більш простим і точним. 

218 mm 216 mm



КОНЦЕПЦІЯ

ТОЧНО ПОПЕРЕДУ
В режимі Drive на дисплей 

виводиться зображення як виду 
спереду, так і зверху, отже ви 

знаєте, коли треба пригальмувати – 
щоб не було надто пізно.

ЗНАННЯ СИТУАЦІЇ          
ПОЗАДУ АВТО

У режимі руху назад дисплей 
допомагає побачити, що 

знаходиться безпосередньо за 
вами, а зображення виду зверху 

допомагає роздивитися малі 
об’єкти, що можуть бути приховані 

під вікном.

БЕРЕЖІТЬ КОЛЕСА
У режимі руху вперед або 
назад ви можете натиснути 
кнопку камери, щоб 
переключитися з виду 
зверху на вид збоку.
Це допомагає зрозуміти, 
наскільки близько 
знаходиться бордюр.

ПОВНЕ ЗОБРАЖЕННЯ
Ця камера, що розташована 

внизу бокового дзеркала 
заднього виду біля водія, 

допомагає доповнити 
віртуальне зображення 

360 градусів «з висоти 
пташиного польоту», 

незалежно від напрямку 
руху – вперед або назад.

ПІДТРИМАЄ ВАС, КОЛИ ВИ ЗАхОЧЕТЕ
МОЖЕТЕ РОЗСЛАБИТИСЯ, 
ТОМУ ЩО ВИ НЕ ОДИН
Концепція Nissan Intelligent Mobility підіймає на новий рівень ваш досвід 
керування автомобілем. Інтелектуальні технології керування автомобілем 

зближують вас з вашим QASHQAI, що надає вам більше 
впевненості в процесі керування. Це перетворює 
водіння на здобуття підбадьорюючого досвіду, а 

дорога здається кращим місцем, де хочеться 
бути щодня.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА ДОПОМОГИ ПРИ ПАРКУВАННІ ТА СИСТЕМА 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ПЕРЕхРЕСНИЙ РУх ПОЗАДУ 
Нехай QASHQAI бере на себе обов’язки кермування для паркування в тісних 
місцях – і нехай система попередження про перехресний рух позаду 
попереджає вас про наближення транспорту, коли ви рухаєтеся назад.

ПАРАЛЕЛЬНЕ ПАРКУВАННЯ ПАРКУВАННЯ БІЛЯ УЗБІЧЧЯ
СИСТЕМА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО 

ПЕРЕхРЕСНИЙ РУх ПОЗАДУ
СИСТЕМА ВИЯВЛЕННЯ

РУхОМИх ОБ’ЄКТІВ

218 mm216 mm



КОНЦЕПЦІЯ

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ 
РЯДНОСТІ РУхУ.
Прокидайтеся! Ця система 
попереджатиме вас, якщо 
ви почнете зміщуватися за 
межі смуги руху, не 
увімкнувши відповідно 
покажчик повороту.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА 
ЕКСТРЕНОГО ГАЛЬМУВАННЯ. 
QASHQAI турбується про вас 
і про тих, хто навколо. Якщо на 
вашому шляху є якісь об’єкти, 
ця система попередить вас.
Вона навіть допоможе вам 
зменшити швидкість у разі 
необхідності.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ФАРИ АВТОМОБІЛЯ З НОВОЮ 
СИСТЕМОЮ АДАПТИВНОГО ОСВІТЛЕННЯ (AFS). 
Сучасні фари QASHQAI, автоматично вмикаються, 
коли стає темно або коли ви в’їжджаєте в тунель чи 
на підземну автостоянку, та автоматично 
вимикаються, коли ви зупиняєтесь. Система AFS 
контролює розподіл світла, щоб покращити 
видимість у нічний час. На звивистій дорозі вона 
змінить спрямованість світла для кращої видимості в 
повороті, а на перехресті вона освітить вибраний 
напрямок руху – ліворуч або праворуч.

ПІДТРИМАЄ ВАС, КОЛИ ВИ ЗАхОЧЕТЕ
СИСТЕМИ 
АКТИВІЗУЮТЬСЯ В 
РАЗІ НЕОБхІДНОСТІ
Впроваджені компанією Nissan інтелектуальні 
технології керування автомобілем завжди напоготові 
та активізуються, коли треба уникнути неприємностей.



КОНЦЕПЦІЯ

КРАЩЕ ОЦІНЮЄ НАВКОЛИШНЮ СИТУАЦІЮ
ВІДЧУВАЄ РУх І ПОПЕРЕДЖАЄ ВАС
Впроваджені компанією Nissan інтелектуальні методи керування автомобілем використовують 
вдосконалену технологію радіолокації, яка дозволяє постійно відстежувати навколишню ситуацію, 
«бачити» рух транспортних засобів та допомагає вам у несподіваних ситуаціях.

СИСТЕМА РОЗПІЗНАВАННЯ 
ДОРОЖНІх ЗНАКІВ. Ця система 
тримає вас у курсі щодо 
існуючих обмежень швидкості 
руху, розпізнаючи дорожні знаки 
під час руху.

СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ «СЛІПИх 
ЗОН». Покращує ваше бачення: 
система надає попередження в 
разі виявлення транспортних 
засобів у «сліпих зонах» по 
діагоналі за автомобілем.



КОНЦЕПЦІЯ

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА 
ГАЛЬМУВАННЯ ДВИГУНОМ. Ця 
технологія використовує гальмування 
двигуном наприклад при виконанні 
поворотів або перед зупинкою. 
Зменшення зусиль, які зазвичай 
потрібні, щоб загальмувати автомобіль, 
полегшує керування автомобілем і 
робить його більш комфортним.

КЕРУЙТЕ АВТОМОБІЛЕМ
ЯК ПРОФЕСІОНАЛ
ЗАСЛУГОВУЄ НА ДОВІРУ, 
ТРИМАЄ ДОРОЖНЮ 
СИТУАЦІЮ ПІД 
КОНТРОЛЕМ
Гнучкий і приємний в керуванні, поступливий , зі швидкою 
реакцією, і при цьому – безпечний: QASHQAI стимулює водіння 
завдяки впровадженим компанією Nissan технологіям 
керування шасі.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА ПРИВОДУ 4X4. 
В умовах бездоріжжя чи на дорозі 
технологія приводу 4x4 в QASHQAI 
максимально збільшує силу зчеплення з 
дорогою. Використовуючи комп’ютер та 
датчики, інтелектуальна система вимірює 
пробуксовку коліс та миттєво розподіляє 
на задні колеса до 50% крутного моменту.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА 
РЕГУЛЮВАННЯ ПЛАВНОСТІ хОДУ. Не 
бійтеся нерівностей дороги. Ця система 
застосовує підгальмовування, щоб 
зменшити коливання кузова і 
забезпечити комфортну плавність їзди.



КОНЦЕПЦІЯКЕРУЙТЕ АВТОМОБІЛЕМ ЯК ПРОФЕСІОНАЛ
ВДОСКОНАЛЮЙТЕ СВОЮ 
МАЙСТЕРНІСТЬ
Виберіть ефективність турбонаддуву бензинового двигуна або високу продуктивність 
силової передачі дизельного двигуна, розміри якого зменшено з метою економії палива 
та зниження викидів CO2.

ДИЗЕЛЬНІ ТА БЕНЗИНОВІ СИЛОВІ УСТАНОВКИ. Варіант бензинового 
двигуна DIG-T 115 або дизельного двигуна 1.6 dCi з трансмісією Xtronic 
CVT або MT забезпечують плавне прискорення та оптимальне 
заощадження палива, або виберіть найбільш потужний в лінійці 
бензиновий двигун 2.0 з Xtronic CVT, що забезпечує максимальну 
динаміку.

ДИЗЕЛЬНИЙ 
ДВИГУН

ПОТУЖНІСТЬ
(к.с.)

ПРИВІД ТРАНСМІСІЯ ВИТРАТИ ПАЛИВА
(л/100 км)

МІСЬКИЙ РЕЖИМ ЗАМІСЬКИЙ РЕЖИМ ЗМІШАНИЙ РЕЖИМ

1.6 dCi 130 2WD CVT 5.3 4.4 4.7

1.6 dCi 130 4WD MT 5.7 4.5 4.9

БЕНЗИНОВИЙ 
ДВИГУН

ПОТУЖНІСТЬ
(к.с.)

ПРИВІД ТРАНСМІСІЯ ВИТРАТИ ПАЛИВА
(л/100 км)

МІСЬКИЙ РЕЖИМ ЗАМІСЬКИЙ РЕЖИМ  ЗМІШАНИЙ РЕЖИМ

1.2 DIG-T 115 2WD MT 6.6 5.1 5.6

1.2 DIG-T 115 2WD CVT 6.5 5.2 5.6

2.0  144 2WD  CVT 9.2 5.5 6.9 

2.0  144 4WD  CVT 9.6 6.0 7.3 



ПАКЕТ ЕЛЕГАНТНІСТЬ
Наповніть ваш QASHQAI елегантністю та вишуканістю. Розпочніть вибір 
аксесуарів із застосуванням стильних оздоблювальних елементів для 
передньої та задньої частин автомобіля. Потім додайте акцентів чорного 
кольору. Персоналізуйте свій QASHQAI двокольоровими легкосплавними 
дисками, ілюмінуючими накладками на пороги або вітальним світлом. 
Чудово. Тепер QASHQAI підкреслює вашу особистість.

19”-диски WIND, хромовані
Алмазна різка, темно-сірий 
колір

19”-диски IBISCUS глянцево-
чорного кольору

Вставки чорного кольору
Можна також застосувати 
перлинно-білий колір

ПАКЕТ ЕЛЕГАНТНІСТЬ 
Хромоване оздоблення 
заднього бамперу
Також доступне в глянцево-
чорному виконанні

ПАКЕТ ЕЛЕГАНТНІСТЬ
Хромоване оздоблення 
переднього бамперу
Також доступне в глянцево-
чорному виконанні

ПАКЕТ КРОСОВЕР
Передня декоративна накладка, 
срібляста
Також доступне в глянцево-
чорному виконанні

ПАКЕТ КРОСОВЕР
Задня декоративна накладка, 
срібляста
Також доступне в глянцево-чорному 
виконанні

Дитяче крісло Захисні накладки на пороги, з підсвічуванням 19” диски двокольорові – чорний та білий Дитячий столик Вітальне світло Чорні гумові килимки, велюрові килимки, 
розкішні текстильні килимки

ПАКЕТ КРОСОВЕР
Стиль визначають індивідуальні особливості. Надайте індивідуальності 
своєму QASHQAI за допомогою стильних накладок на передній і задній 

бампери, що стилізують форму кузова автомобіля у поєднанні з 
19-дюймовими легкосплавними дисками, та завершіть використанням 

зручних аксесуарів, таких як стійкий дитячий столик.
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ІНТЕР’ЄР ВИКОНАНИЙ З ЧОРНОЇ ШКІРИ, 
ЧАСТКОВО – ТКАНИНИ,
СИДІННЯ ТИПУ МОНОФОРМА

ІНТЕР’ЄР ВИКОНАНИЙ З ВИСОКОЯКІСНОЇ 
ЧОРНОЇ ШКІРИ NAPPA,
СИДІННЯ ТИПУ МОНОФОРМА

ІНТЕР’ЄР ВИКОНАНИЙ З ВИСОКОЯКІСНОЇ 
ШКІРИ NAPPA КОЛЬОРУ СЛИВИ,
СИДІННЯ ТИПУ МОНОФОРМА 

TEKNA ОПЦІЯ 1: ОПЦІЯ 2:

ЧОРНА ТКАНИНА ЧОРНА ТКАНИНА

VISIA ACENTA

ОЗДОБЛЕННЯ СИДІНЬ

РОЗМІРИКОЛЕСА

16”
СТАЛЕВІ

17” 
ЛЕГКОСПЛАВНІ

18” 
ЛЕГКОСПЛАВНІ

19” 
ЛЕГКОСПЛАВНІ 
(АКСЕСУАР)

КОЛЬОРИ

ЯСКРАВО-СИНІЙ - M - RCA КАШТАНОВО-БРОНЗОВИЙ - M - CAN ПЕРЛИННО-БІЛИЙ - M - QAB БІЛИЙ - S - 326

АТЛАСНО-СРІБЛЯСТИЙ - M - KY0 ТЕМНО-СІРИЙ - M - KAD ТЕМНО-ФІОЛЕТОВИЙ - M - GAB ЧОРНИЙ - M - Z11

СИНІЙ - M - RBN ТЕМНО-ЧЕРВОНИЙ - M - NAJ ЯСКРАВО-ЧЕРВОНИЙ - S - Z10

A: Колісна база: 2646 мм
B: Загальна довжина: 4394 мм
C: Загальна ширина: 1806 мм
D: Загальна висота: 1590 мм



ЗАМКНЕНИЙ ПРОЦЕС (360°)
Завдяки вам ми закладаємо якість з самого початку, ретельно 

осмислюючи кожен автомобіль, щоб зробити його більш комфортним та 
довговічним, впроваджуючи інноваційний дизайн, інтелектуальні 

технології та продумані деталі.

БЕЗПЕКА
Ми працюємо з нашими інтелектуальними системами водіння, щоб постійно 

піклуватися про вас і допомагати вам уникати будь-яких невдач, набувати 
день за днем більш рішучого і впевненого водійського досвіду. Наш монітор 
кругового огляду використовує 4 камери, щоб надавати вам віртуальне 

зображення обстановки поблизу вашого автомобіля «з висоти пташиного 
польоту».

НАДЗВИЧАЙНА НАДІЙНІСТЬ
Ми доводимо наші автомобілі до стану, що гарантує їх повсякденну роботу та 

надійність. Ми проїжджаємо мільйони кілометрів під час передпродажних 
випробувань, тисячі разів на день відкриваємо та закриваємо дверцята та капот 

моторного відділення автомобіля, і навіть використовуємо справжній вулканічний пил 
з Японії для перевірки стійкості вікон.

ОСТАТОЧНИЙ ДОКАЗ |  (відгуки клієнтів)
Наше зобов’язання щодо якості найкраще демонструєте саме ви. Шукайте відгуки, 

огляди та рейтинги в Інтернеті або дізнавайтеся, що говорять про Nissan в огляді Reevoo. 
Це найкращий ресурс, що дозволяє порівнювати транспортні засоби та отримувати 

реальні відповіді від справжніх власників, яким ви можете довіряти. 
https://www.nissan.co.uk/vehicles/new-vehicles/qashqai/customer-reviews.html

НАБУВАННЯ МАЙСТЕРНОСТІ 
НА ПІДСТАВІ ДОСВІДУ.

У компанії Nissan ми все робимо з урахуванням потреб споживача. Кожна 
наша дія та прийняте рішення зроблені з особливою обережністю, точністю 

та якістю, тому що в кінцевому підсумку це робиться заради вас. Від розробки 
концепції до створення автомобіля, від тестування до опублікування інформації 

в ЗМІ, від обслуговування клієнтів до відповідальності. Забезпечення якості 
кожної, навіть найменшої, деталі.

У КОМПАНІЇ NISSAN 

ОСОБЛИВУ УВАГУ МИ 
ПРИДІЛЯЄМО 
ЯКОСТІ



НАШЕ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ. ВАШ ДОСВІД

Програма «ВИ + NISSAN»

Ви надихаєте нас на більше. Ви прово-
куєте нашу винахідливість. Ви надихаєте 
нас змінювати правила та впроваджувати 
інновації. А в Nissan інновації – це не 
просто додавання та розширення; це 
перетинання межі з метою перебудови 
статуса-кво. Йдеться про розробку нес-
подіваних рішень для задоволення ваших 
химерних і найбільш прагматичних бажа-
нь. У Nissan ми розробляємо автомобілі, 
аксесуари та види сервісу, що долають 
стереотипи – створюючи дещо дійсно 
захоплююче та цікаве для практичного 
застосування, щоб щодня пропонувати 
вам ще більш захоплюючий досвід водіння.

МОДЕЛЬ
NISSAN QASHQAI

ПРОПОНУЄ ВАМ:

ГАРАНТІЯ: 3 РОКИ / 100 000 КМ 
ПРОБІГУ

МІЖСЕРВІСНИЙ ІНТЕРВАЛ ДЛЯ 
QASHQAI З ДИЗЕЛЬНИМ ДВИГУНОМ –  
1 РІК АБО 20 000 КМ ПРОБІГУ 

МІЖСЕРВІСНИЙ ІНТЕРВАЛ ДЛЯ 
QASHQAI З БЕНЗИНОВИМ ДВИГУНОМ – 
1 РІК АБО 15 000 КМ ПРОБІГУ



КОНЦЕПЦІЯ

Було зроблено все можливе, щоб переконатись, що зміст цієї публікації є правильним на час її надходження до друку.

Ця брошура виготовлена із застосуванням прототипів транспортних засобів, виставлених на автосалонах. 
Відповідно до політики компанії, яка постійно вдосконалює свою продукцію, компанія ТОВ «Ніссан Мотор 
Україна» залишає за собою право у будь-який час вносити зміни до специфікацій, характеристик та у 
транспортні засоби, описані та показані в цій брошюрі. Деяке обладнання та комплектації можуть відрізнятися 
залежно від ринку. Дилерам компанії Nissan буде надіслана якомога швидше інформація про будь-які такі 
модифікації. Будь-ласка, зверніться до місцевого дилера компанії Nissan, щоб отримати найновішу інформацію. 
Через недосконалість використовуваних процесів друку показані в цій брошурі кольори можуть дещо 
відрізнятися від фактичних кольорів фарби та використовуваних матеріалів інтер’єру.

Всі права захищені. Повторне відтворення цієї брошури в повному обсязі або її частини без письмового дозволу
компанії ТОВ «Ніссан Мотор Україна» заборонено.

Концепція Intelligent Mobility (Інтелектуальна мобільність) керує всім, що ми 
робимо. В компанії Nissan ми використовуємо нові технології для перетворення 
звичайних транспортних засобів на автомобілі. Це робить поїздку більш 
стабільною, забезпеченою засобами зв’язку та захоплюючою.

Відвідайте наш веб-сайт за адресою: www.nissan.ua


