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Μία μοναδική 
"εξηλεκτρισμένη" εμπειρία, 
τώρα χωρίς την ανάγκη για 
φόρτιση. Είναι η τεχνολογία 
του Nissan QASHQAI με 
e-POWER
Το 2007, το Qashqai ανακάλυψε τα crossover. 
Ο κόσμος το αγάπησε επειδή συνδύαζε την 
συμπαγή μορφή του με την πρακτικότητα ενος 
SUV. Γνωρίστε το καινούργιο Nissan Qashqai. 
Πιο έξυπνο, πιο ασφαλές, πιο συμπαγές και 
τώρα με 2 συναρπαστικούς κινητήρες.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ e-POWER

Με τη νέα τεχνολογία e-POWER, το Qashqai 
σας προσφέρει την εμπειρία μιας μοναδικής, 
ηλεκτρικής και χωρίς την ανάγκη για φόρτιση 
κίνησης. Προσφέρει μια πιο αθόρυβη, πιο γρήγορη 
και πιο αποτελεσματική οδήγηση στην πόλη σε 
σύγκριση με τα παραδοσιακά υβριδικά.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ HYBRID

Με αυτόν τον προηγμένο βενζινοκινητήρα, 
το Qashqai παρέχει μειωμένες εκπομπές CO2 
χωρίς να μειώνεται η οδηγική απόλαυση. 
Υποβοηθούμενο από ηλεκτρική ισχύ άμεσης 
απόκρισης και διαθέσιμο σε εκδόσεις με κίνηση 
στους 2 και στους 4 τροχούς, χρησιμοποιεί μια 
μπαταρία ιόντων λιθίου που φορτίζεται εν 
κινήσει με ενέργεια που ανακτάται κατά το 
φρενάρισμα.

Οι εικόνες και οι περιγραφές είναι ενδεικτικές. Σε κάποιες περιπτώσεις, 
οι φωτογραφίες απεικονίζουν χαρακτηριστικά που δεν διατίθενται 
στην εγχώρια αγορά και δεν αντιπροσωπεύουν κάποιο συγκεκριμένο 
μοντέλο, έκδοση ή προσφορά. Τα χαρακτηριστικά που φαίνονται 
ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα γενικά ή διαθέσιμα στην βασική 
έκδοση ή μόνο ως προαιρετικά.
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Ένας νέος τρόπος έκφρασης
Το Qashqai φέρνει ένα νέο όραμα στον σχεδιασμό 
των crossover με "μυώδεις" αναλογίες, ζωηρά 
χρώματα & διχρωμίες*, εξαιρετικό φωτισμό LED*, 
ράγες οροφής χαμηλού προφίλ και επιβλητικές 
ζάντες αλουμινίου 20"*.

V-Motion γρίλια (έκδοση e-POWER)* Πίσω φώτα LED*

Δίχρωμη οροφή*Ζάντες αλουμινίου20’’*

*Τα εικονιζόμενα χαρακτηριστικά διατίθενται ανάλογα με την έκδοση, ή ως βασικά ή ως προαιρετικά 
(με επιπλέον χρέωση).
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Απολαύστε μία συναρπαστική και χωρίς 
ανάγκη φόρτισης στη πρίζα "εξηλεκτρισμένη" 
εμπειρία οδήγησης με το QASHQAI e-POWER.
Συνεχίστε να οδηγείτε απρόσκοπτα, χωρίς την ανάγκη φόρτισης στη πρίζα! Η 
μοναδική τεχνολογία e-POWER της Nissan προσφέρει απόκριση και αθόρυβη 
απόδοση από έναν ηλεκτρικό κινητήρα με μπαταρία που επαναφορτίζεται από 
έναν βενζινοκινητήρα με χαμηλή κατανάλωση καυσίμου. Οι τροχοί κινούνται 
αποκλειστικά από έναν ηλεκτροκινητήρα, χωρίς την έγνοια της επαναφόρτισης. 
Εσείς απολαμβάνετε στο έπακρο την αίσθηση της ηλεκτροκίνησης, με την άνεση 
που θα περιμένατε από έναν βενζινοκινητήρα, αλλά με τα πλεονεκτήματα της 
καλύτερης οικονομίας καυσίμου και των χαμηλότερων εκπομπών ρύπων*.

ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ e-PEDAL
Απολαύστε την εμπειρία ενός πιο διαισθητικού τρόπου οδήγησης. 
Το e-Pedal step είναι μοναδικό για τη Nissan και σας δίνει την επιλογή 
να επιταχύνετε και να επιβραδύνετε αποτελεσματικά, μόνο με το 
πεντάλ γκαζιού, σε ταχύτητες άνω των 10 χλμ./ώρα. Και με το πεντάλ 
του φρένου να βρίσκεται πάντα στη γνωστή θέση για πιο απότομο 
φρενάρισμα και ακινητοποίηση. 

*Η σύγκριση έγινε ανάμεσα στο Nissan Qashqai e-Power N-Connecta και το Nissan Qashqai Hybrid 158ps 
XTronic N-Connecta.
**Nissan Qashqai Hybrid 158ps XTronic N-Connecta: κατανάλωση καυσίμου (l/100 km): χαμηλή: 7,9, μεσαία: 6,1, 
υψηλή: 5,4, εξαιρετικά υψηλή:6,9, συνδυασμένη: 6,4, Συνδυασμένες εκπομπές CO2 (g/km): 145. Nissan Qashqai 
e-Power N-Connecta: κατανάλωση καυσίμου συνδυασμένη (l/100 km): 5.3. Συνδυασμένες εκπομπές CO2 (g/
km): 120. Το όχημα έχει έγκριση τύπου σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ χρησιμοποιώντας την πιο 
ρεαλιστική διαδικασία δοκιμής WLTP. Επομένως, οι τιμές NEDC δεν είναι διαθέσιμες για αυτό το όχημα.

190ps
Άμεση ισχύς & 
επιτάχυνση

Έως

20%*
βελτιστοποίηση 
καυσίμου σε 
συνδυασμένο 
κύκλο οδήγησης**

HYBRID

Οι τροχοί κινούνται από 
τον βενζινοκινητήτα και 

από τον ηλεκτροκινητήτα

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

ΒΕΝΖΙΝΟ-
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟ-
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ INVERTER

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

E-POWER

Οι τροχοί κινούνται μόνο 
από τον ηλεκτροκινητήρα

100% EV

Οι τροχοί κινούνται μόνο 
από τον ηλεκτροκινητήρα
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Εκλεπτυσμένος σχεδιασμός και σαγηνευτική λειτουργικότητα
Τα πάντα στο εσωτερικό του Nissan Qashqai φαίνονται προηγμένα και εκλεπτυσμένα. Από το τιμόνι 
μέχρι την κεντρική του κονσόλα, όλα έχουν σχεδιαστεί εργονομικά για απόλυτη οδηγική άνεση. Η 
βελτιωμένη ορατότητα της οθόνης και η απρόσκοπτη ενσωμάτωση της τεχνολογίας σας βοηθούν να 
παραμένετε σε εγρήγορση και εστιασμένοι σε οποιαδήποτε συνθήκη οδήγησης.

Εκτιμήστε την ευκρίνεια της ευρείας Head-up 10.8" οθόνης*, της πλήρως ψηφιακής οθόνης 12,3"* στον 
πίνακα οργάνων και της οθόνης HD 12,3"* με προηγμένες υπηρεσίες NissanConnect. Οι τρεις μεγάλες 
οθόνες συνεργάζονται άψογα για μια ασφαλέστερη, καθαρότερη και πιο βελτιωμένη εμπειρία οδήγησης. 

Γρήγορη ασύρματη φόρτιση (15W)* Επιλογέας e-POWER*

Σχεδιασμένο με το πρωτόκολλο φόρτισης Qi & βελτιστοποιημένο για συσκευές πιστοποιημένες με Qi.**

*Τα εικονιζόμενα χαρακτηριστικά διατίθενται ανάλογα με την έκδοση, ή ως βασικά ή ως προαιρετικά
(με επιπλέον χρέωση).
**Για μη πιστοποιημένες QI συσκευές, η απόδοση της ασύρματης φόρτισης ενδέχεται να είναι περιορισμένη.
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Ο προσωπικός σας χώρος δεν ήταν 
ποτέ πιο προσωπικός
Χαλαρώστε στα εργονομικά σχεδιασμένα καθίσματα με 
βελτιστοποιημένη οσφυϊκή υποστήριξη. Απολαύστε υλικά 
υψηλής ποιότητας και καθίσματα μασάζ* οδηγού και συνοδηγού. 
Υπάρχει ένας νέος κεντρικός αερόσακος που θα σας διατηρήσει 
ακόμη πιο ασφαλείς. Το Νέο Qashqai δεν είναι απλώς βελτιωμένο. 
Είναι μια αποκάλυψη.

*Τα εικονιζόμενα χαρακτηριστικά διατίθενται ανάλογα με την έκδοση, ή ως βασικά ή ως προαιρετικά 
(με επιπλέον χρέωση).

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΕΡΟΣΑΚΟΣ

Χώρος για όλους.
Το Νέο Qashqai συνδυάζει ένα ευρύχωρο εσωτερικό με ένα συμπαγές, φιλικό 
προς την πόλη, εξωτερικό για εύκολη ευελιξία. Οι επιβάτες κάθονται άνετα 
στη μεγαλύτερη καμπίνα, με χώρο μεταξύ των καλύτερων στην κατηγορία 
του, εύκολη πρόσβαση και ευκολότερη τοποθέτηση παιδικού καθίσματος, 
χάρη στο άνοιγμα 85° των πίσω θυρών και επιπλέον προσεγμένες μικρές 
πινελιές, όπως τις δύο θύρες USB* για τους πίσω επιβάτες. 
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*Τα εικονιζόμενα χαρακτηριστικά διατίθενται ανάλογα με την έκδοση, 
ή ως βασικά ή ως προαιρετικά (με επιπλέον χρέωση).

Ηλεκτρική πίσω θύρα Handsfree

504L ΧΩΡΟΣ 
ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

1593L ΜΕ ΑΝΑΔΙΠΛΩΜΕΝΑ 
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

Απρόσμενος χώρος αποσκευών
Με έως 1593L χώρου αποσκευών σημαίνει πως το Νέο 
Qashqai είναι έτοιμο να κουβαλήσει οτιδήποτε χρειάζεστε. 
Δύο πατώματα χώρου αποσκευών (και τα δύο με μία πλευρά 
εύκολη στο καθάρισμα), προσφέρουν 16 διαφορετικές 
επιλογές διαμόρφωσης του χώρου, για μέγιστη ευελιξία 
ανεξάρτητα από το φορτίο σας. Έξυπνες λειτουργίες όπως 
το ηλεκτρικό άνοιγμα handsfree της πίσω θύρας* και το 
ευρύ άνοιγμα των πίσω θυρών σας κάνουν τη ζωή πιό 
εύκολη, ώστε να μπορείτε να αξιοποιήσετε στο έπακρο 
τις πολύτιμες μέρες σας.

Σελίδα 1    |    Σελίδα 2
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*Δεν πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στις λειτουργίες διευκόλυνσης οδήγησης. Κάποιες λειτουργίες πιθανόν να μην λειτουργήσουν κάτω από κάποιες 
συνθήκες. Τηρείτε πάντα τα όρια ταχύτητας και τους υπόλοιπους κανόνες οδικής κυκλοφορίας.

Το Nissan Qashqai, με τη σουίτα τεχνολογιών ενεργητικής και 
παθητικής ασφάλειας, έχει επιτύχει βαθμολογία ασφάλειας 
5 αστέρων EuroNCAP.

INTELLIGENT CRUISE CONTROL: Κρατάει αποστάσεις. 
Υπολογίζει την απόσταση από το προπορευόμενο 
όχημα, ελέγχει την επιτάχυνση και την επιβράδυνση, 
έτσι ώστε να διατηρεί την κατάλληλη απόσταση 
μέσα στην προκαθορισμένη ταχύτητα.

EMERGENCY LANE KEEPING: Μια πλήρης σειρά 
τεχνολογιών που θα σας βοηθήσουν να αποφύγετε 
την ακούσια έξοδο από την λωρίδα σας. Σας διατηρεί 
στο κέντρο της λωρίδας, είτε στρίβοντας το τιμόνι, 
είτε φρενάροντας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

INTELLIGENT FORWARD COLLISION WARNING: 
Παρακολουθεί έως δύο οχήματα μπροστά σας. Όταν 
το σύστημα εντοπίσει μια απότομη επιβράδυνση 
μπροστά σας, σας δίνει μια ηχητική και οπτική 
προειδοποίηση για επιβράδυνση.

INTELLIGENT EMERGENCY BRAKE: Παρακολουθεί τη 
γύρω περιοχή μπροστά από το αυτοκίνητο για 
οχήματα και πεζούς, βοηθώντας στην αποφυγή ή τη 
μείωση των ζημιών που προκαλούνται από συγκρούσεις.

Η ασφάλεια στο επίκεντρο
Κάθε Qashqai είναι εξοπλισμένο με προηγμένες 
τεχνολογίες ασφάλειας*, σχεδιασμένες για να κοιτούν 
τον δρόμο, να κρατούν τους πάντες ασφαλείς και να 
παρέχουν ηρεμία.

Νιώστε την ασφάλεια
Το Nissan Qashqai είναι το πρώτο αυτοκίνητο της Nissan 
στην Ευρώπη με τεχνολογία Adaptive Driving Beam*. 
Χωρίζει την υψηλή δέσμη σε 12 μεμονωμένα τμήματα, 
απενεργοποιώντας αυτόματα τα τμήματα που θα 
μπορούσαν να θαμπώσουν τους διερχόμενους οδηγούς. 
Μέγιστη ορατότητα για εσάς, μέγιστη ασφάλεια για 
όσους βρίσκονται γύρω σας.
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*Τα εικονιζόμενα χαρακτηριστικά διατίθενται ανάλογα με την έκδοση, ή ως βασικά ή ως προαιρετικά (με επιπλέον χρέωση).

**Το ProPILOT είναι διαθέσιμο σε περιορισμένο αριθμό οχημάτων και μόνο σε εκδόσεις με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων. Το ProPILOT είναι μια Προηγμένη 
τεχνολογία Υποστήριξης του Οδηγού (Advanced Driver Assist - ADA) αλλά δεν μπορεί να αποτρέψει τις συγκρούσεις. Το ProPILOT προορίζεται αποκλειστικά 
για αυτοκινητόδρομους (δρόμος που χωρίζεται από διαχωριστικές μπάρες) και απαιτεί από τον οδηγό να διατηρεί τον έλεγχο του οχήματός του (μάτια στο 
δρόμο/χέρια στο τιμόνι). To Navlink υποστηρίζει αναγνώριση σημάτων οδικής κυκλοφορίας αλλά ενδέχεται να μην αναγνωρίζει / διαβάζει όλα τα σήματα υπό 
όλες τις συνθήκες. Ο οδηγός οφείλει να προσέχει τα σήματα και να συμμορφώνεται με τον ΚΟΚ. Είναι ευθύνη του οδηγού να παραμένει σε επιφυλακή, να 
οδηγεί με ασφάλεια και να είναι σε θέση να πάρει τον έλεγχο του οχήματός του, ανά πάσα στιγμή.

Δεν πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στις λειτουργίες διευκόλυνσης οδήγησης. Κάποιες λειτουργίες πιθανόν να μην λειτουργήσουν κάτω από κάποιες 
συνθήκες. Τηρείτε πάντα τα όρια ταχύτητας και τους υπόλοιπους κανόνες οδικής κυκλοφορίας.

Εμπρόσθια κάμερα: Συνδυασμός 
εμπρός και επάνω θέασης για 

τέλειο παρκάρισμα.

Περιμετρική θέαση: 
Ψηφιακή θέα 360°.

Δεξιά πλευρική κάμερα: 
Δείτε το κράσπεδο.

Κάμερα οπισθοπορίας: 
Δείτε τι υπάρχει πίσω σας.

Δύσκολη θέση; Κανένα πρόβλημα
Αν δεν σας αρέσει το παρκάρισμα, θα λατρέψετε το Νέο 
Qashqai. Το νέο ψηφιακό υψηλής ανάλυσης Around View 
Monitor* σας προσφέρει θέα 360° του αυτοκινήτου σας, με 
δυνατότητα επιλογής εστίασης στη μπροστινή, πίσω και 
πλαΐνή πλευρά, για να σας βοηθήσει να παρκάρετε με 
αυτοπεποίθηση και έλεγχο. Προσθέστε και τις 4 κάμερες 
υψηλής ευκρίνειας για καθαρότερη προβολή του εξωτερικού 
περιβάλλοντος σε χαμηλή ταχύτητα και σε κατάσταση 
στάθμευσης για πιο ασφαλή αίσθηση.

ProPILOT με NAVI-Link**
Το Νέο Nissan Qashqai διαθέτει την τελευταία έκδοση ProPILOT*, διασφαλίζοντας άνετη και χαλαρή οδήγηση 
σε αυτοκινητόδρομους. Το νέο λογισμικό βοηθά στην εξομάλυνση της κίνησής σας και σας κρατάει ασφαλείς 
στην λωρίδα σας, διατηρώντας την ιδανική απόσταση από το προπορευόμενο όχημα, ανεξαρτήτως κλίσης. 
Το NAVI-Link είναι συνδεδεμένο με το σύστημα πλοήγησης TOM TOM του Qashqai, για να προβλέπει πιθανές 
αλλαγές στα όρια ταχύτητας, στροφές, εξόδους και πολλά άλλα, προσαρμόζοντας την ταχύτητά σας ομαλά 
και απαλά για να σας κρατήσει τον έλεγχο. Μπορεί ακόμη να ακινητοποιεί και να ξεκινάει το όχημά σας σε 
περίπτωση βεβαρυμένης κυκλοφορίας, βοηθώντας εσάς και τους επιβάτες σας να παραμένετε ασφαλείς και 
άνετοι, ακόμα και σε απαιτητικές συνθήκες οδήγησης.
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Σαρώστε τον κωδικό 
για να λάβετε τώρα 
την εφαρμογή 
NissanConnect Services 
και συνδέστε την με το 
νέο σας Nissan.

Απρόσκοπτη συνδεσιμότητα
Η νέα οθόνη αφής 12.3" HD (5) του Nissan Qashqai είναι η πύλη σας στο 
NissanConnect, μέσω διαισθητικής πλοήγησης, προηγμένης τεχνολογίας και 
άλλων λειτουργιών. Το Qashqai σάς επιτρέπει να ελέγχετε μια σειρά λειτουργιών 
μέσω φωνητικών εντολών, για άνεση  και ευκολία. Η εφαρμογή NissanConnect για 
smartphone, σας προσφέρει μια αυξανόμενη γκάμα υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένης της αποστολής ταξιδιωτικών πλάνων στο δικό σας Nissan 
Qashqai. Όταν βρίσκεστε μέσα στο αυτοκίνητό σας, συνδέστε το τηλέφωνό σας 
για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τις αγαπημένες εφαρμογές σας, χάρη στο 
Apple CarPlay® (6) και το Android Auto ™ (6). Και όπου κι αν βρίσκεστε, οι υπηρεσίες 
NissanConnect σας ενημερώνουν για την κατάσταση του αυτοκινήτου σας.

(1) Το Apple CarPlay® και το Android Auto είναι διαθέσιμα χωρίς χρέωση, ανάλογα με το μοντέλο και/ή την έκδοση. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε 
επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο έμπορο Nissan ή επισκεφτείτε το www.nissan.gr

(2) Οι δωρεάν υπηρεσίες (Nissan on Google Assistant, Driving History & Analysis, Nissan Help & Assistance, Breakdown Assistance) είναι διαθέσιμες χωρίς χρέωση για περίοδο 7 ετών, 
ανάλογα με το μοντέλο και/ή την έκδοση. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο έμπορο Nissan ή επισκεφτείτε το www.nissan.gr

(3) Οι λειτουργίες Maps & Live Traffic, Remote Control Services, Smart Alerts είναι διαθέσιμες χωρίς χρέωση για περίοδο 3 ετών. Μετά το πέρας της περιόδουν επιφέρονται
χρεώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο έμπορο Nissan ή επισκεφτείτε το www.nissan.gr

(4) Η λειτουργία In-Car WiFi επιφέρει χρέωση. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο έμπορο Nissan ή επισκεφτείτε το www.nissan.gr

Για τη χρήση των υπηρεσιών NissanConnect είναι απαραίτητη η δημιουργία λογαριασμού με username και password. Για τη χρήση της δωρεάν εφαρμογής NissanConnect 
είναι απαραίτητη η χρησιμοποίηση κινητού smartphone συμβατό με λειτουργικό iOS or Android και κάρτα SIM με διαθέσιμα δεδομένα και σύνδεση σε πάροχο δικτύου. Όλες 
οι υπηρεσίες εξαρτώνται από την κάλυψη δικτύου του παρόχου. Η χρήση του NissanConnect on-board internet είναι δυνατή μέσω ασύρματης σύνδεσης ίντερνετ. Τα πακέτα 
δεδομένων υπόκεινται στους όρους χρήσης του παρόχου (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα της εκάστοτε χώρας). Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε 
με τον πλησιέστερο έμπορο Nissan ή επισκεφτείτε το www.nissan.gr

(5) Τα εικονιζόμενα χαρακτηριστικά διατίθενται ανάλογα με την έκδοση, ή ως βασικά ή ως προαιρετικά (με επιπλέον χρέωση).

(6) Το Apple CarPlay είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc και όλων των θυγατρικών της. Το Android Auto και το σήμα Android Auto είναι είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.

(7) Οι εφαρμογές Amazon, Alexa και όλα τα σχετικά σήματα είναι εμπορικά σήματα της Amazon.com, Inc. ή των θυγατρικών της.

(8) Η εφαρμογή in-built Alexa  είναι διαθέσιμη στην Αγγλία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ισπανία και την Ιταλία.

Η ανταπόκριση και η χρήση εξαρτώνται από το σήμα της περιοχής. Για ιδανική χρήση, διασφαλίστε πως βρίσκεστε σε περιοχή μα καλό σήμα.

Η σύνδεση του κινητού με το NissanConnect πρέπει να γίνεται μόνο όταν το όχημα είναι παρκαρισμένο με ασφάλεια. Η χρήση του συστήματος πρέπει να γίνεται πάντα σε 
συνάρτηση με τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας. Οι οδηγοί πρέπει να χρησιμοποιούν το σύστημα μόνο όταν είναι ασφαλές. Οι χρήστες πρέπει να γνωρίζουν την πιθανή 
διάσπαση από την οδήγηση καθώς χρησιμοποιούν την τεχνολογία hands-free, που μπορεί να επιφέρει απώλεια του ολικού ελέγχου του οχήματος.

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ GOOGLE 
ASSISTANT & ALEXA(5)(7)

Χρησιμοποιήστε τις δυνατότητες 
του NissanConnect για να 

ελέγχετε το όχημά σας από 
απόσταση με φωνητική εντολή, 

χρησιμοποιώντας το In-built 
Alexa(8) ή το Google Assistant

Χωρίς χρέωση (2)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ NISSAN CONNECT
Χρησιμοποιήστε την 

εφαρμογή NissanConnect 
Services για να αποκτήσετε 
πρόσβαση στις Υπηρεσίες 
απομακρυσμένου ελέγχου, 
στις Έξυπνες ειδοποιήσεις 

και πολλά ακόμα.

Χωρίς χρέωση για 3 χρόνια (3)

IN-CAR WIFI
Χρησιμοποιήστε το 

αυτοκίνητό σας ως Wi-Fi 
hotspot για να συνδεθείτε 

στο ίντερνετ καθώς 
κινήστε. Φύγαμε!

Παρέχεται με χρέωση (4)

ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ 
APPLE CARPLAY® & 

ANDROID AUTO™ (1)(5)

Συνδέστε το smartphone 
σας, αποκτήσετε πρόσβαση 

σε ότι αγαπάτε, όπως 
μουσική και μηνύματα, 

καθώς οδηγείτε.

Χωρίς χρέωση (1)

Προτείνεται αυθεντικό καλώδιο
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ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ 

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΟ ΕΜΠΟΡΟ NISSAN

ELEGANCE PACK CHROME

A:  Εμπρός διακοσμητικό – KE6106U0CR
B: Πλαΐνό διακοσμητικό – KE7606U0CR
C:  Πίσω διακοσμητικό - KE7916U0CR

TOWING PACK*
D: Αφαιρούμενος κοτσαδόρος - KE5006U510

Μέγιστο βάρος 1800kg
E:  TEK 13 επαφών - KE5056U012

TEK 7 επαφών - KE5056U002

PROTECTION PACK
F:  Luxury πατάκια δαπέδου - KE7456UN0A

Luxury πατάκια δαπέδου e-POWER - KE7456UN0B
G: Κάλυμμα χώρου αποσκευών διπλής όψης – KE9656U0S0

EXPLORER PACK**
H: Μπάρες οροφής με σύστημα Easyfix – KE7306U510

Εγκάρσιες μπάρες με σύστημα Easyfix – KE7326U510
I:  Σύστημα μεταφοράς ποδηλάτων - KB73880010

Μπαγκαζιέρα οροφής - Quick fix
Μικρή - KE734380BK
Μεσαία - KE734480BK
Μεγάλη - KE734630BK

Σχάρα μεταφοράς σκι - 2 έως 6 ζευγάρια
2 ζευγάρια - KS73850001
4 ζευγάρια - KS73850002
6 ζευγάρια - KE73899996

TRUNK KIT
J:  Οργάνωση χώρου αποσκευών – KE9646U510
K:  Προστατευτικό χώρου αποσκευών – KE9676U000

Κάνετε κάθε διαδρομή πιό 
όμορφη, πιό έξυπνη και 
πιό εύκολη.
Τα αξεσουάρ Nissan σάς βοηθούν να 
εξατομικεύσετε και να σχεδιάσετε το Νέο 
Qashqai, να το κάνετε ακόμα πιο άνετο ή ακόμα 
πιο ικανό. Προσαρμόστε το Νέο σας Qashqai με 
το chrome Exterior Elegance pack, προστατεύστε 
τον χώρο αποσκευών από βρωμιά, λάσπη και νερό 
ή προσθέστε κοτσαδόρο για συναρπαστικές 
οικογενειακές περιπέτειες. Και αν χρειάζεται να 
μεταφέρετε ποδήλατα, σκι, σνόουμπορντ ή απλά 
περισσότερα πράγματα, τα ράφια, τα κιβώτια και 
άλλοι μεταφορείς φορτίου είναι ειδικά 
σχεδιασμένοι για να ταιριάζουν με έξυπνο, 
ασφαλή και ανθεκτικό τρόπο.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
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 
τον τύπο εγγύησης που ταιριάζει καλύτερα 
στη χρήση που θα κάνετε. Κάλυψη με γνήσια 
ανταλλακτικά NISSAN από έμπειρους τεχνικούς 
της NISSAN.

*Η δυνατότητα ρυμούλκησης ποικίλλει ανάλογα με τις προδιαγραφές του οχήματος 
**Μόνο για οχήματα με μπάρες οροφής

Τα εικονιζόμενα χαρακτηριστικά διατίθενται ανάλογα με την έκδοση, ή ως
βασικά ή ως προαιρετικά (με επιπλέον χρέωσ
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A
B C

D

A: Συνολικό μήκος: 4,425M

B: Μεταξόνιο 2,665M

C: Συνολικό πλάτος: 1,835M

D: Συνολικό ύψος: 1,625M

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΖΑΝΤΕΣ

TECHNA
Αλουμινίου 19"

ACENTA e-POWER / 
N-CONNECTA 

Αλουμινίου 18"

ACENTA
Αλουμινίου 17"

ENERGY
Ατσάλινη 17"

TECHNA+
Αλουμινίου 20"

TECHNA+
Μερικώς 

δερμάτινα 
Premium***

TECHNA
Μερικώς συνθετικό 

γκρι δέρμα 
& ύφασμα

N-CONNECTA
Ύφασμα

ENERGY - ACENTA
Ύφασμα

ΧΡΩΜΑΤΑ

11 ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ P: Πέρλα - M: Μεταλλικό - S: Απλό

Grey - M- KADBlack -M- Z11Ceramic Grey -P- KBY

Silver -M- KY0 Burgundy -M- NBQ Solid Red -S- Z10 Solid White -S- 326Fuji Sunset Red -M- NBV

Magnetic Blue -P- RCFPearl White -P- QAB

Two Tone Ceramic Grey 
& Black Metallic Roof

Two Tone Pearl White 
& Black Metallic Roof

Two Tone Magnetic Blue 
& Black Metallic Roof

5 ΔΙΧΡΩΜΙΕΣ

Two Tone Fuji Sunset Red 
& Black Metallic Roof

Two Tone Black Metallic 
& Grey Roof

TECHNA+
• Ο εξοπλισμός Techna+
+ Ζάντες αλουμινίου 20"
+ Μασάζ καθίσματος οδηγού & συνοδηγού
+ Ηχοσύστημα Bose με 10 ηχεία
+ Πλήρως μαύρα δερμάτινα καθίσματα 

NAPPA 
+ Αυτόματη ρύθμιση καθρεπτών κατά την 

όπισθεν

TECHNA
• Ο εξοπλισμός N-Connecta+
+ Ζάντες αλουμινίου 19"
+ Head-Up display
+ Φώτα Full LED 
+ Ασύρματος φορτιστής κινητού (15W)
+ ProPILOT με Navi-Link
+ ProPILOT Park**
+ Άνοιγμα πόρτας χώρου αποσκευών με 

λειτουργία Handsfree 

ENERGY
• Φώτα LED
• Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω
• Θερμαινόμενοι καθρέπτες
• Μηχανικός κλιματισμός

ACENTA
• Ο εξοπλισμός Energy+
+ Ζάντες αλουμινίου 17"
+ Ζάντες αλουμινίου 18" (στις εκδόσεις με 

e-Power)
+ Κάμερα οπισθοπορίας
+ Οθόνη αφής 8" 
+ Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός
+ Έξυπνο κλειδί (i-key)

N-CONNECTA
• Ο εξοπλισμός του Acenta+ 
+ Ζάντες αλουμινίου 18"
+ Οθόνη αφής 12.3"
+ Οθόνη 12.3" στον πίνακα οργάνων
+ Around View Monitor

με Moving Object detection
+ Φιμέ τζάμια
+ Ατμοσφαιρικός φωτισμός (κεντρική 

κονσόλα)

***Μερικώς δερμάτινα/Μερικώς PVC καθίσματα.

*Διαθέσιμο μόνο στις εκδόσεις Hybrid
**Διαθέσιμο μόνο από την έκδοση Techna e-Power
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www.nissan.gr
Ακολουθήστε μας σε: Facebook, Twitter και Youtube. 
Έγινε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθότητα του περιεχομένου αυτού του εντύπου κατά το χρόνο 
εκτύπωσης. Το έντυπο ενδέχεται να 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, τον εξοπλισμό και τα αυτοκίνητα που περιγράφονται και παρουσιάζονται σε αυτή την έκδοση 
χωρίς προειδοποίηση. Οι επίσημοι έμποροι Nissan ενημερώνονται για τις αλλαγές αυτές. Λόγω των περιορισμών των μεθόδων 
εκτύπωσης που χρησιμοποιούνται, τα χρώματα που εμφανίζονται σε αυτό το έντυπο ενδέχεται να διαφέρουν από τις πραγματικές 
αποχρώσεις της βαφής και των υλικών της ταπετσαρίας που χρησιμοποιούνται. Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναπαραγωγή 
αυτού του εντύπου χωρίς την έγγραφή συγκατάθεση της Nissan International. Τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 
διατηρούνται από τις εταιρείες του ομίλου Nissan.
Αυτό το έντυπο έχει τυπωθεί σε χαρτί χωρίς χλώριο – MY22 QASHQAI BROCHURE 09/2022 - Τυπωμένο στην EU Δημιουργία DESIGNORY, 
France - Παραγωγή eg+ worldwide, France – Tel.: +33 1 49 09 25 35
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https://www.nissan.gr/vehicles/new-vehicles/Qashqai.html
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