
MOTOR PREVODOVKA COMFORT EDITION COMFORT EDITION+

Štandardná cena 23.890 € 26.790 €

Akčná cena 19.990 € 22.490 €
Štandardná cena 26.790 € 29.690 €

Akčná cena 22.490 € 25.390 €159 - 163 g/km

Zimný balík 

● Vyhrievané predné sedadlá

●Vyhrievané čelné sklo

Balík Look 

●Presklená strecha

●Adaptívne predné LED svetlomety  

SPOTREBA PALIVA

EMISIE CO2 

DIG-T 140

(240 Nm)

6-stupňová manuálna 7.0 - 7.3 l/100 km

158 - 164 g/km

● Multimediálny systém Display Audio 7" s podporou Apple CarPlay® /        llllAndroid 

Auto®1

● Rozpoznávanie dopravných značiek

●Automatické stmavovanie spätného zrkadla

● Upozornenie na vybočenie z jazdného pruhu 

●  Inteligentný systém núdzového brzdenia s rozpoznávaním chodcov

● Predné a zadné parkovacie senzory

● Vyhrievané predné sedadlá

● Vyhrievané čelné sklo

● 17” disky kolies z ľahkých zliatin

● Tmavé sklá zadných bočných okien a okna piatych dverí 

VÝBAVA
COMFORT EDITION                                                                                                                                            COMFORT EDITION+  

         (NAD RÁMEC VÝBAVY ACENTA)                                                                                                                                                                                                                            (NAD RÁMEC VÝBAVY N-CONNECTA)

DIG-T 160

(260 Nm)

7-stupňová automatická 

DCT
7.0 - 7.2 l/100 km

Viac informácií ohľadom príslušenstva na strane 4 (polokožené sedadlo, NissanConnect, Apple CarPlay/Android Auto, atď.) 

Ceny sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené od 04.11.2019 do odvolania. Ceny sú uvedené v EUR a vrátane DPH. Niektoré verzie sú v ponuke iba ako skladové vozidlá, pre bližšie informácie o dostupných verziách sa prosím obráťte na Vášho autorizovaného predajcu Nissan.

Hodnoty spotreby paliva a produkcie emisií sú uvedené v súlade s platnými Európskymi predpismi. Uvedené hodnoty sú v súlade s WLTP. Cyklus WLTP je nový testovací cyklus na zistenie spotreby paliva a produkcie emisií CO2. Porovnávať je možné len hodnoty, ktoré boli testované rovnakou technickou procedúrou. 

Hodnoty namerané v reálnej premávke sa môžu líšiť v závislosti od poveternostných podmienok, štýlu jazdy, zaťaženia vozidla a dodatočne montovaného príslušenstva. Uvedené motorizácie môžu podliehať obmedzeniam dostupnosti v dôsledku zmien v ponuke motorov Nissan. Skontrolujte si dostupnosť a dátum 

dodania u predajcu Nissan.

COMFORT EDITION COMFORT EDITION+

NISSAN QASHQAI ŠPECIÁLNE VERZIE



MOTOR PREVODOVKA VISIA ACENTA N-CONNECTA TEKNA TEKNA+

20.490 € 22.890 € 25.390 € 27.990 €

17.490 € 19.890 € 22.390 € 24.990 €
23.890 € 26.390 € 28.990 € 31.890 €

20.890 € 23.390 € 25.990 € 28.890 €
25.790 € 28.290 € 31.090 € 33.990 €

22.790 € 25.290 € 28.090 € 30.990 €

MOTOR PREVODOVKA VISIA ACENTA N-CONNECTA TEKNA TEKNA+

22.090 € 24.490 € 26.990 € 29.590 €

19.090 € 21.490 € 23.990 € 26.590 €
23.990 € 26.390 € 28.890 € 31.690 €

20.990 € 23.390 € 25.890 € 28.690 €
23.690 € 26.090 € 28.590 € 31.190 € 34.090 €

20.590 € 23.090 € 25.590 € 28.190 € 31.090 €
27.990 € 30.490 € 33.090 € 35.990 €

24.990 € 27.490 € 30.090 € 32.990 €
29.890 € 32.390 € 35.190 € 38.090 €

26.890 € 29.390 € 32.190 € 35.090 €

- 250 €
Červená Biela Fialová Nightshade Atramentová Modrá Strieborná Blade Čierna Šedá Gunmetal Červená Passion Hnedá Chestnut Biela Pearl Modrá Vivid

Z10 326 GAB RBN KY0 Z11 KAD NAJ CAN QAB RCA

Štandardná cena

Akčná cena

FARBY KAROSÉRIE

dCi 150 4x4

(340 Nm)

6-stupňová manuálna 5.9 - 6.1 l/100 km

155 - 160 g/km

dCi 150 4x4 XTRONIC

(340 Nm)
Automatická Xtronic

6.6 - 6.9 l/100 km

174 - 182 g/km

Štandardná cena

Akčná cena
Štandardná cena

Akčná cena

Ceny sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené od 22.11.2019 do odvolania. Ceny sú uvedené v EUR a vrátane DPH. Niektoré verzie sú v ponuke iba ako skladové vozidlá, pre bližšie informácie o dostupných verziách sa prosím obráťte na Vášho autorizovaného predajcu Nissan.

Hodnoty spotreby paliva a produkcie emisií sú uvedené v súlade s platnými Európskymi predpismi. Uvedené hodnoty sú v súlade s WLTP. Cyklus WLTP je nový testovací cyklus na zistenie spotreby paliva a produkcie emisií CO2. Porovnávať je možné len hodnoty, ktoré boli testované rovnakou technickou procedúrou. Hodnoty namerané v reálnej 

premávke sa môžu líšiť v závislosti od poveternostných podmienok, štýlu jazdy, zaťaženia vozidla a dodatočne montovaného príslušenstva. Uvedené motorizácie môžu podliehať obmedzeniam dostupnosti v dôsledku zmien v ponuke motorov Nissan. Skontrolujte si dostupnosť a dátum dodania u predajcu Nissan.

Nemetalické Metalické Perleťové
550 € 650 €

dCi 150

(340 Nm)

6-stupňová manuálna

dCi 115 DCT

(260 Nm)

7-stupňová automatická 

DCT

5.3 - 5.4 l/100 km

138 - 143 g/km

5.5 - 5.7 l/100 km

144 - 149 g/km

Štandardná cena

Akčná cena

NAFTOVÉ MOTORY
SPOTREBA PALIVA

EMISIE CO2 

dCi 115

(260 Nm)

6-stupňová manuálna 5.4 - 5.6 l/100 km

142 - 148 g/km Akčná cena
Štandardná cena

DIG-T 160 DCT

(270 Nm)

7-stupňová automatická 

DCT

7.0 - 7.2 l/100 km

159 - 163 g/km

BENZÍNOVÉ MOTORY
SPOTREBA PALIVA

EMISIE CO2 

DIG-T 140

(240 Nm)

6-stupňová manuálna 7.0 - 7.3 l/100 km

158 - 164 g/km

Štandardná cena

Akčná cena
Štandardná cena

Akčná cena
Štandardná cena

Akčná cena

DIG-T 160

(260 Nm)

6-stupňová manuálna 7.0 - 7.3 l/100 km

158 - 164 g/km

NISSAN QASHQAI
• TECHNOLÓGIA PROPILOT
• ADAPTÍVNE LED SVETLOMETY
• AUDIO SYSTÉM BOSE



• Prémiový audiosystém BOSE, 8 reproduktorov

• Presklená strecha

• Sedadlá čalúnené kožou Nappa s trojrozmerným prešívaním

• Nastavenie pamäte na spätnom zrkadle

• Vyhrievané čelné sklo

• Sedadlo vodiča s pamäťou 

• Špeciálny predný nárazník lakovaný vo farbe karosérie

• Špeciálny zadný nárazník so striebornými lištami

• Lakované bočné lišty so strieborným dizajnovým prvkom

• Strieborne lakované kryty spätných zrkadiel

• 19” disky kolies z ľahkých zliatin

• Čierne čalúnenie stropu

1) Apple CarPlay je aplikácia poskytovaná spoločnosťou Apple Inc. Apple CarPlay má ochrannú známku spoločnosti Apple Inc. Apple CarPlay je kompatibilný iba s iAP2, iPhone 5 alebo novším (Lightning konektor) a iOS 8.3 alebo novším a vyžaduje si USB pripojenie . Zoznam krajín, v ktorých je k dispozícii aplikácia Apple CarPlay nájdete na adrese: 

https://www.apple.com/sk/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay. Android Auto je aplikácia poskytovaná spoločnosťou Google. Android Auto je kompatibilný iba s telefónmi Android verzia 5.0 ( Lollipop ) alebo vyššou a vyžaduje si USB pripojenie. Zoznam krajín, v ktorých je k dispozícii Android Auto, nájdete na: 

https://www.android.com/auto. Nissan nezodpovedá za žiadne škody, straty alebo zranenia vzniknuté v súvislosti s používaním aplikácie Apple CarPlay a Android Auto. Z dôvodov mimo kompetencie spoločnosti Nissan nemusia byť aplikácie Apple CarPlay a Android Auto k dispozícii vo vašej krajine alebo nemusia fungovať so všetkými ich funkciami. 

Spoločnosť Nissan vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za nedostupnosť alebo neúplné funkcie aplikácie Apple CarPlay a / alebo Android Auto vo vašom vozidle.

2) Sada ProPilot je k dispozícii len pre s automatická prevodovkou.

3) Sada Drive Assist je k dispozícii len pre motor 1.5 dCi 115  s manuálnou prevodovkou.

4) Dostupné farby:  Čierna (Z11), Šedá Gunmetal (KAD), Červená Passion (NAJ), Biela Pearl (QAB), Modrá Vivid (RCA)

Bezpečnostný balík (610 €)

• Rozpoznávanie dopravných značiek

• Automatické stmavovanie spätného zrkadla

• Upozornenie na vybočenie z jazdného pruhu 

•  Inteligentný systém núdzového brzdenia s 

rozpoznávaním chodcov

• Predné a zadné parkovacie senzory

Zimný balík (310 €)

• Vyhrievané predné sedadlá

• Vyhrievané čelné sklo

Balík Premium Plus (1 020 €)

• Prémiový audiosystém BOSE®, 8 reproduktorov

• Presklená strecha

• Vyhrievané čelné sklo

Dynamic Pack (900 €)

• Špeciálny predný nárazník lakovaný vo farbe 

karosérie

• Špeciálny zadný nárazník so striebornými lištami

• Lakované bočné lišty so strieborným dizajnovým 

prvkom

• Strieborne lakované kryty spätných zrkadiel

• 19” disky kolies z ľahkých zliatin

• Čierne čalúnenie stropu

Balík ProPilot2 (900 €)

• Asistent pre jazdu v dopravnej zápche

• Inteligentný tempomat

• Inteligentný parkovací asistent

• Upozornenie na prechádzajúce objekty

• Inteligentné rozpoznávanie únavy vodiča

• Systém sledovania mŕtveho uhla

• Inteligentný asistent pre udržanie vozidla v 

jazdnom pruhu

Balík Drive Assist3 (900 €)

• Inteligentný tempomat

• Inteligentný parkovací asistent

• Upozornenie na prechádzajúce objekty

• Inteligentné rozpoznávanie únavy vodiča

• Systém sledovania mŕtveho uhla

• Inteligentný asistent pre udržanie vozidla v 

jazdnom pruhu

Balík Premium  (1400 €)

• Vyhrievané predné sedadlá

• Vyhrievané čelné sklo

• Presklená strecha

• Adaptívne predné LED svetlomety  

VOLITEĽNÁ VÝBAVA

• Aktívne ovládanie podvozku Nissan

• Asistent rozjazdu do kopca

• Náhradná pneumatika (nie je súčasťou Balíka 

Premium, Tekna+)

• Rádio/1CD audio systém,MP3, USB, prípojka pre 

iPod, Bluetooth hands free sada

• 5" TFT displej

• DAB

• 4 reproduktory

• 16" oceľové disky kolies

• LED svetlá na denné svietenie

• Charakteristické zadné LED svetlomety

• Manuálna klimatizácia s peľovým mikrofiltrom

• Tempomat s obmedzovačom rýchlosti

• Systém Stop/Start

• Elektricky nastaviteľné, vyhrievané bočné spätné 

zrkadlá vo farbe karosérie

• Predné a zadné elektrické okná

• Multimediálny systém Display Audio so 7" 

multidotykovým displejom a smartfón 

konektivitou, Apple CarPlay®/Android Auto®1

• Automatické zapínanie svetiel a dažďový senzor

• 6 reproduktorov

• Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča a 

spolujazdca

• 17" disky kolies z ľahkých zliatin

• Predné hmlovky s chrómovaným lemovaním

• Automatická klimatizácia s peľovým mikrofiltrom, 

dvojzónová

• Elektricky sklopné spätné zrkadlá

• Volant a guľová hlavica radiacej páky z mäkkej 

kože

• Automatické prepínanie svetiel 

• Rozpoznávanie dopravných značiek 

• Automatické stmavovanie spätného zrkadla

• Upozornenie na vybočenie z jazdného pruhu

• Inteligentný systém núdzového brzdenia s 

rozpoznávaním chodcov

• Predné a zadné parkovacie senzory

• Panoramatický kamerový parkovací systém 

• Dizajnové sedadlá s pevným operadlom

• 18" disky kolies z ľahkých zliatin

• Tmavé sklá zadných bočných okien a okna 

piatych dverí 

• Vonkajšia anténa Shark

• Strešné nosiče

• Nový NISSANCONNECT so 7" multidotykovým 

displejom a smartfón konektivitou, Apple 

CarPlay®/Android Auto®1

• Inteligentný kľúč so start/stop tlačidlom

• Inteligentný tempomat

• Inteligentný parkovací asistent

• Upozornenie na prechádzajúce objekty

• Systém upozornenia na premávku za vozidlom

•  Inteligentné rozpoznávanie únavy vodiča

• Inteligentný systém sledovania mŕtveho uhla

• Polokožené čalúnenie sedadiel

• Vyhrievané predné sedadlá

• LED svetlomety so systémom adaptívnych 

predných svetlometov 

• 19” disky kolies z ľahkých zliatin

TEKNA
(NAD RÁMEC VÝBAVY N-CONNECTA)

TEKNA+4

(NAD RÁMEC VÝBAVY TEKNA)

VÝBAVA

VISIA ACENTA 
(NAD RÁMEC VÝBAVY VISIA)

N-CONNECTA 
(NAD RÁMEC VÝBAVY ACENTA)


