QASHQAI

Піднімаємо QASHQAI
на новий рівень
У 2007 році світ побачив Qashqai, який став
одним із засновників сегменту кросоверів.
Люди закохалися в це поєднання компактності
хетчбека з практичністю позашляховика.
Він став справжнім законодавцем моди,
а кросовери швидко завоювали
популярність у світі.
А зараз пропонуємо вашій увазі цілковито
новий Nissan Qashqai. Ще впевненіший та
краще оснащений, новий Qashqai став
безпечнішим завдяки новим технологіям
безпеки* та системам допомоги водію*, що
спрямовані на забезпечення максимального
захисту кожного.
Куди б не привело вас життя, варто
подорожувати зі стилем.

Зображення та описи наведені для довідки. У деяких випадках на
фото зображені автомобілі у версіях для інших країн, що не
відображають конкретну модель, комплектацію чи пропозицію.
Показане оснащення може бути не доступне взагалі, не доступне
у складі стандартної комплектації або доступне тільки як опція.
*Доступне оснащення залежить від версії і може входити до
стандартної комплектації або пропонуватися виключно як опція
(за доплату).

Нова форма вираження
Qashqai пропонує нове бачення дизайну кросовера з мускулястими
пропорціями, палітрою насичених кольорів, що включає пропоновані 		
як опція двоколірні варіанти*, яскраве світлодіодне освітлення*,
стильні алюмінієві рейлінги на даху.*
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Світлодіодні
фари*

Світлодіодні
задні ліхтарі*

Вигравіювана
назва моделі
Qashqai*

Двоколірний
кузов*

*Доступне оснащення залежить від версії і може входити до стандартної комплектаці
або пропонуватися виключно як опція (за доплату).

Дослідження у сфері вдосконалення
Усе в салоні нового Qashqai викликає відчуття досконалості.
Сучасності. Нового рівня. Сучасний стиль та преміальні матеріали
довкола викликають відчуття простору. Ергономічний дизайн керма,
органів керування та консолі гарантують цілковитий комфорт під час
руху, а покращена видимість екрана та бездоганна інтеграція
технологій забезпечують відчуття впевненості, пильності та
готовності до керування.

Бездротовий зарядний пристрій
потужністю 15 Вт*

Поліпшена ергономіка керма

*Доступне оснащення залежить від версії і може входити до стандартної комплектації
або пропонуватися виключно як опція (за доплату).

Функціональність ще ніколи не була настільки звабливою
Оцініть чіткість зображення проекційного дисплея* діагоналлю 10,8’’, що виводить зображення на вітрове скло,
повністю цифрової панелі приладів діагоналлю 12,3’’ та дисплея NissanConnect* діагоналлю 9’’ стандарту HD**
з підтримкою високотехнологічних підключених сервісів. Три великі екрани працюють разом з ідеальною
синхронізацією задля більш безпечної, чіткішої та оптимізованої керованості.
ПРОЕКЦІЙНИЙ ДИСПЛЕЙ* ДІАГОНАЛЛЮ 10,8’’ З ВИВЕДЕННЯМ ЗОБРАЖЕННЯ НА ВІТРОВЕ СКЛО. Завдяки
можливості бачити критично важливу інформацію, не відриваючи очей від дороги, цей великий проекційний
дисплей, що виводить зображення без жодних спотворень, підвищує рівень безпеки та комфорту водіння.
ПОВНІСТЮ ЦИФРОВА ПАНЕЛЬ ПРИЛАДІВ* ДІАГОНАЛЛЮ 12,3’’ Дисплей високої роздільної здатності пропонує
широкі можливості для налаштування відповідно до настрою чи потреб водія. Відображення всієї інформації в
одному місці сприяє підвищенню безпеки. На вибір доступні звичайний режим огляду з традиційними круглими
циферблатами або режим покращеної видимості зі збільшеною центральною зоною дисплея.
ПОКРАЩЕНА ВИДИМІСТЬ

Головний екран

Режим навігації

Системи допомоги водію
*Доступність оснащення залежить від версії
(може входити до стандартної комплектації або пропонуватися
виключно як опція за доплату).
**Сенсорний екран діагоналлю 9’’ стандарту HD доступний тільки
у версії N-Connecta та комплектаціях вищого рівня.

Ваш особистий простір ще ніколи
не був настільки особистим
Розслабляйтесь на сидіннях ергономічного дизайну з
оптимізованою опорою для попереку. Насолоджуйтесь
преміальними матеріалами, якісним оздобленням усього салону
та сидіннями водія і переднього пасажира з функцією масажу.
Тут з’явилась нова центральна подушка безпеки, щоб ви
почувалися ще краще захищеними. Новий Qashqai – не просто
удосконалена версія. Це відкриття.

ЦЕНТРАЛЬНА ПОДУШКА БЕЗПЕКИ

Простір для кожного. І навіть більше
Новий Qashqai поєднує просторий інтер’єр з компактним
екстер’єром, який буде зручним в умовах міста завдяки
покращеній маневреності. Пасажири автомобіля
насолоджуються комфортом збільшеного салону,
що за рівнем простору належить до кращих у своєму сегменті.
Кут відкривання задніх дверей, що становить 85°, полегшує
встановлення дитячого крісла, до того ж автомобіль отримав
ряд продуманих деталей на кшталт двох USB–роз’ємів*
для пасажирів заднього ряду сидінь. Крім того, напрочуд
місткий багажний відсік дає змогу з комфортом подорожувати
з родиною чи друзями на будь-які відстані, насолоджуючись
збільшеним простором.

НА 20 ММ БІЛЬШИЙ ПРОСТІР ДЛЯ НІГ
У ПОРІВНЯННІ З ПОПЕРЕДНІМ ПОКОЛІННЯМ

НА 28 ММ БІЛЬША ШИРИНА НА РІВНІ ПЛЕЧЕЙ
У ПОРІВНЯННІ З ПОПЕРЕДНІМ ПОКОЛІННЯМ

*Доступність оснащення залежить від версії.

ОБ’ЄМ БАГАЖНОГО
ВІДДІЛЕННЯ 504 Л

Кришка багажного відсіку з електроприводом з функцією
безконтактного відкривання

Несподівано місткий багажник
Збільшений багажний відсік нового Qashqai готовий
перевезти практично все, що може вам знадобитися. 		
Дві полиці багажного відсіку (обидві – двосторонні, одна
сторона легко і повністю миється) пропонують 16 варіантів
конфігурації багажного відсіку для максимальної зручності
транспортування будь-яких вантажів. Продумані функції,
такі як кришка багажного відсіку з електроприводом з
функцією безконтактного відкривання* та великий кут
відкривання задніх дверей, максимально полегшують
завантаження й розвантаження, тож ви не будете
марнувати свій цінний час.
Доступність оснащення залежить від версії (може входити до стандартної
комплектації або пропонуватися виключно як опція за доплату).

Безпека понад усе
Кожен новий Qashqai оснащений передовими технологіями
безпеки, що стежать за дорогою, дбають про безпеку всіх
пасажирів та гарантують вам максимальний душевний спокій.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КРУЇЗ-КОНТРОЛЬ підтримує задану
вами дистанцію. Він визначає відстань до автомобіля
попереду і контролює прискорення та уповільнення,
автоматично підтримуючи достатню дистанцію
слідування в межах заданої вами швидкості.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО
ЗАГРОЗУ ФРОНТАЛЬНОГО ЗІТКНЕННЯ відстежує до
двох автомобілів попереду. У разі виявлення
раптового уповільнення автомобіля попереду
система за допомогою звукових та візуальних
сигналів попереджає про необхідність пригальмувати.
СИСТЕМА ПРЕВЕНТИВНОГО УТРИМАННЯ У СМУЗІ РУХУ
комплекс технологій, який допоможе запобігти
випадковому зміщенню за межі власної смуги. В
екстреній ситуації система допомагає утримувати
автомобіль у смузі руху шляхом втручання у рульове
управління або застосування гальм.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА ЕКСТРЕНОГО ГАЛЬМУВАННЯ
відстежує наявність транспортних засобів і пішоходів
перед автомобілем, допомагаючи уникати зіткнень або
пом’якшувати їх наслідки.

Ви не повинні покладатися виключно на функції систем допомоги водієві. За певних
умов та обставин різні функції можуть не працювати. Застосовуються обмеження
швидкості та інші обмеження.

Пролийте світло на безпеку
Новий Qashqai – один із перших автомобілів у своєму		
сегменті, оснащений системою адаптивного дальнього світла*.
Ця система ділить пучок дальнього світла на 12 окремих
сегментів, автоматично вимикаючи ті з них, що можуть
засліпити водіїв інших транспортних засобів. Завдяки цьому
досягається максимальна видимість для вас та максимальна
безпека інших учасників дорожнього руху.

*Доступність оснащення залежить від версії.

Вузький майданчик? Жодних проблем
Якщо ви ненавидите паркуватися, новий Qashqai вам сподобається. 		
Новий цифровий монітор кругового огляду* високої роздільної здатності
забезпечує круговий огляд зони довкола автомобіля і дає змогу перемикатися
між режимами відображення з фокусуванням на ділянках попереду, позаду
або з боку бордюру, посилюючи відчуття впевненості й контролю під час
паркування. 4 камери високої роздільної здатності забезпечують чіткіше
відображення ділянок довкола під час маневрування з малою швидкістю
та в ході паркування, дозволяючи почуватися безпечніше.
Задня камера бачить
все, що відбувається
безпосередньо позаду.

Камера з правого боку
дає змогу
бачити бордюр.

У режимі кругового огляду
на 360° під час маневрування
відображається
віртуальний вид з висоти
пташиного польоту.

Передня камера
забезпечує комбінований
вид спереду і зверху
для ідеального
паркування.

*Доступність оснащення залежить від версії.

Продумана внутрішня будова
У ході розробки нового Qashqai основні зусилля були спрямовані на
оптимізацію конструкції та двигуна з метою покращення ходових якостей та
зниження витрати пального. Нова платформа пропонує видатну маневреність
та комфорт. Жорсткіша конструкція забезпечує покращені динамічні
характеристики та рівень безпеки, тоді як використання великої кількості
алюмінієвих панелей кузова дозволило знизити вагу задля економії пального.

АЛЮМІНІЄВІ ПАНЕЛІ ДВЕРЕЙ І КАПОТА
Легші алюмінієві панелі дверей і капота
сприяють зниженню ваги та, як наслідок,
зменшенню викидів CO2.

УДОСКОНАЛЕНА ПІДВІСКА
В новому Qashqai
встановлюється підвіска 		
Multi-Link, яка забезпечує 		
високий комфорт і можливість
водіння в динамічному стилі з
покращеною маневреністю.

Безпека й технічний
стан автомобіля
Звіт Vehicle Health
Report поінформує вас
про стан вашого
автомобіля.

Надійний зв’язок з вашим світом
Новий сенсорний екран* діагоналлю 9’’ стандарту HD у Nissan
Qashqai – ваш портал до NissanConnect: він забезпечує доступ
до інтуїтивно зрозумілої навігації, передових технологій та
багатьох інших можливостей. Наш додаток для смартфона
пропонує можливість користування численними службами,
перелік яких постійно розширюється, зокрема, ви можете
надсилати маршрути поїздок у ваш новий Nissan Qashqai.

Навігація та водіння

Зв’язок

Зручність і комфорт

Діставайтесь до пункту
призначення за
допомогою служби
Door-to-Door Navigation,
надсилаючи маршрут
безпосередньо зі свого
смартфона у навігаційну
систему вашого
автомобіля. Служба
Driving History & Analysis
дає змогу переглядати в
додатку NissanConnect
Services інформацію про
подолану відстань,
кількість поїздок тощо.

Під’єднайте свій
пристрій на базі Android
чи iOS для користування
зручними
комунікаційними
можливостями.
Слухайте свою
улюблену музику,
користуйтеся
додатками для обміну
повідомленнями та
іншими програмами,
щоб залишатися в курсі
подій та розважатися.**

Користуйтеся службами
дистанційного
керування, такими як
служба дистанційного
замикання/відмикання
дверей Remote Door
Lock/Unlock, служба
дистанційного
керування звуковими/
світловими сигналами
Remote Horn/Lights та
служба пошуку
автомобіля My Car
Finder, за допомогою
додатка NissanConnect
Services. А якщо вам
знадобиться допомога,
служба підтримки
Nissan Assistance
доступна одним
натисканням кнопки.

Відскануйте код, щоб
завантажити додаток
NissanConnect Services
вже зараз та підключити
його до вашого нового
Nissan.

*Сенсорний екран діагоналлю 9’’ стандарту HD доступний тільки
у версії N-Connecta та комплектаціях вищого рівня.
**Підключати мобільний телефон для користування NissanConnect
можна тільки за умови, що автомобіль припаркований у безпечному
місці. При користуванні системою слід завжди дотримуватися правил
дорожнього руху. Водії повинні користуватися системою тільки за
умови, що це безпечно. Користувачі повинні пам’ятати, що система
гучного зв’язку може відволікати від ситуації на дорозі та негативно
впливати на можливості повноцінного контролю над автомобілем.

Інтелектуальність. Інтуїтивність.
Інформативність.
Сівши в автомобіль, підключіть свій телефон, щоб користуватися своїми
улюбленими додатками за допомогою технологій Apple CarPlay®		
та Android Auto®.(1)

СЕРВІСИ NISSAN CONNECT
Використовуйте додаток NissanConnect
Services для доступу до служб дистанційного
керування Remote Control, інтелектуальних
сповіщень Smart Alerts тощо.
Безкоштовне користування сервісом
протягом 3 років.(2)

ANDROID AUTO® ТА БЕЗДРОТОВИЙ
APPLE CARPLAY®
Підключіть свій смартфон для отримання
доступу до вашої музики, текстових
повідомлень та інших улюблених додатків
під час поїздок.
Безкоштовна служба.(1)
Для оптимальної ефективності радимо використовувати
оригінальний кабель від виробника.

(1) Apple CarPlay ® та Google Android Auto® працюють за наявності офіційного додатка Android Auto® чи Apple CarPlay ® у смартфоні власника. Компанія ТОВ «Ніссан
Мотор Україна» не відповідає за доступність офіційного додатка Android Auto® чи Apple CarPlay ® в Україні.
(2) Термін безкоштовного користування сервісами Maps & Live Traffic, Remote Control Services та Smart Alerts становить 3 роки. Термін безоплатного користування
сервісами Driving History & Analysis, Nissan Help & Assistance становить 7 років (залежно від моделі та/або комплектації).
Для користування сервісами NissanConnect Services ви повинні мати обліковий запис користувача NissanConnect Services та зареєструватися й увійти до NissanConnect
Services з використанням свого імені користувача і паролю. Для користування безкоштовним додатком NissanConnect Services вам потрібен смартфон під керуванням
сумісної версії операційної системи iOS чи Android та SIM-карта з підтримкою послуги передачі даних, а також договір про користування мобільним зв’язком між вами та
вашим постачальником послуг мобільного зв’язку. Функціонування сервісів залежить від покриття мережі мобільного зв’язку.
Підключати мобільний телефон для користування NissanConnect можна тільки за умови, що автомобіль припаркований у безпечному місці. При користуванні системою
слід завжди дотримуватися правил дорожнього руху. Водії повинні користуватися системою тільки за умови, що це безпечно. Користувачі повинні пам’ятати, що система
гучного зв’язку може відволікати від ситуації на дорозі та негативно впливати на можливості повноцінного контролю над автомобілем.

Зробіть кожну поїздку
яскравішою, продуманішою
та легшою

Зробіть його ще кращим з
будь-якого погляду
ХРОМОВАНИЙ ПАКЕТ СТИЛІЗАЦІЇ
ЕКСТЕР’ЄРУ ELEGANCE

D

E

F

G

A: Передня накладка – KE6106U0CR
B: Бокова накладка – KE7606U0CR
C: Задня накладка – KE7916U0CR
ПАКЕТ ОСНАЩЕННЯ ДЛЯ БУКСИРУВАННЯ
D: Горизонтальний знімний тягово-зчіпний пристрій –
KE5006U510
Максимальна допустима маса причепа – 1800 кг
E: Комплект для підключення електрообладнання
причепа (13-контактний) – KE5056U012
Комплект для підключення електрообладнання
причепа (7-контактний) – KE5056U002

C: ЗАДНЯ НАКЛАДКА

Аксесуари Nissan допоможуть вам персоналізувати й
підкреслити стиль нового Qashqai, зробити його ще
комфортнішим або розширити його можливості.		
Додайте унікальності своєму новому Qashqai за допомогою
хромованого пакета стилізації екстер’єру Elegance,
захистіть багажний відсік від бруду, багнюки й води
або встановіть тягово-зчіпний пристрій, щоб усією сім’єю
вирушити назустріч захопливим пригодам. А якщо вам
знадобиться перевезти велосипеди, лижі, сноуборди чи
просто більше речей, наші безпечні та надійні багажники,
бокси й інші системи транспортування ретельно
продуманої конструкції задовольнять усі ваші потреби.

ПАКЕТ ОСНАЩЕННЯ ДЛЯ ЗАХИСТУ
F: Преміальні підлогові килимки – KE7456UN0A
G: Двосторонній килимок багажного відсіку –
KE9656U0S0
ПАКЕТ EXPLORER
H: Багажник даху з системою Easyfix – KE7306U510
Поперечини з системою Easyfix – KE7326U510*
I: Кріплення для велосипедів – KB73880010
Багажний бокс – Quick Fix
Малий – KE734380BK
Середній – KE734480BK
Великий – KE734630BK

H

I

J

K

Кріплення для лиж – від 2 до 6 пар
2 пари – KS73850001
4 пари – KS73850002
6 пар – KE73899996
ПАКЕТ ОСНАЩЕННЯ БАГАЖНОГО ВІДСІКУ
J: Внутрішня перегородка – KE9646U510
K: Захисна накладка на поріг багажного відсіку –
KE9676U000
B: БОКОВА НАКЛАДКА

*Тільки для автомобілів з рейлінгами на даху.
Доступне оснащення залежить від версії і може входити до
стандартної комплектації або пропонуватися виключно як
опція за доплату.

A: ПЕРЕДНЯ НАКЛАДКА

ВАРІАНТИ КОМПЛЕКТАЦІЙ

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ

VISIA
• Світлодіодні фари
• Задні датчики паркування
• Функція автоматичного увімкнення
світлових приладів, дзеркала з
електроприводом та підігрівом
• Система кондиціонування повітря з
ручним керуванням

• Оснащення комплектації Visia
+ 17-дюймові легкосплавні диски
+ Камера заднього виду
+ Дисплей NissanConnect діагоналлю 8’’
+ Двозонний клімат-контроль
+ Підігрів керма і передніх сидінь
+ Ключ I-Key

TEKNA+

TEKNA
• Оснащення комплектації N-Connecta
+ Повністю цифрова панель приладів
діагоналлю 12,3’’
+ Проекційний дисплей
+ Бездротовий зарядний пристрій
потужністю 15 Вт
+ Кришка багажного відсіку з
електроприводом з функцією
безконтактного відкривання
+ Сидіння зі вставками з екошкіри
+ Панорамний скляний дах

N-CONNECTA

ACENTA

• Оснащення комплектації Acenta
+ 18-дюймові легкосплавні диски
+ Дисплей NissanConnect діагоналлю 9’’
стандарту HD
+ Передні та задні датчики паркування
+ Монітор кругового огляду з системою
розпізнавання рухомих об’єктів
+ Фонова підсвітка
+ Тонування задніх вікон

•
+
+
+

Оснащення комплектації Tekna
19’’ легкосплавні диски
Сидіння зі шкіри преміум-якості
Передні сидіння з електроприводом
регулювання і функцією масажу
+ Аудіосистема BOSE® з 10 динаміками
+ Розширена система I-Key з функцією
пам’яті налаштувань сидіння водія та
зовнішніх дзеркал

P: з ефектом «перламутр» - M: з ефектом «металік» - S: однотонна емаль

Сірий перламутр -PKBY

Білий перламутр -PQAB

Лазурний перламутр
-P- RCF

Чорний -M- Z11

Темно-сірий -M- KAD

Сріблястий -M- KY0

Синій Ink Blue -MRBN

Бордовий -M- NBQ

Червоний Fuji Sunset -MNBV

Червоний -S- Z10

Лазурний перламутр з
чорним дахом - XFV

Чорний металік із темносірим дахом - XDK

Червоний металік
Fuji Sunset з чорним
дахом - XEY

Білий -S- 326

5 ДВОКОЛІРНИХ ВАРІАНТІВ

Сірий перламутр з
чорним дахом - XFU

КОЛІСНІ ДИСКИ

VISIA
17 ’’, сталеві

11 КОЛЬОРІВ КУЗОВА

Білий перламутр з
чорним дахом - XDF

МАТЕРІАЛИ ОЗДОБЛЕННЯ

ACENTA
17 ’’, легкосплавні

N-CONNECTA/TEKNA
18’’, легкосплавні

TEKNA +
19’’, легкосплавні

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ
A:

Загальна довжина: 4425 МM

B:

Колісна база: 2665 ММ

C:

Загальна ширина: 1835 ММ

D:

Загальна висота: 1625 ММ

VISIA – ACENTA
Тканина – G
D

B
A

C

N-CONNECTA
Тканина – G

TEKNA
Сидіння з тканини зі
вставками з екошкіри
синьо-чорного кольору – B

ОПЦІЯ ДЛЯ TEKNA
Сидіння з тканини зі
вставками з екошкіри
світло-сірого кольору – K

TEKNA+
Сидіння зі шкіри
преміум-якості – B

В NISSAN

Ми зосереджені
на якості

Вона відіграє ключову роль в усьому, чим ми займаємося –
і в лабораторії, і в дизайнерській студії, на заводі і в наших
дилерських центрах, а також у наших стосунках з вами. Ми
пробуємо, повторюємо і пробуємо знову. Адже в основі
всього, що ми робимо, лежить досвід.
Ми називаємо її Якість Nissan.

Всеосяжний процес
Ми закладаємо якість від самого початку, ще на етапі ретельної
розробки кожного автомобіля, щоб інноваційний дизайн, інтелектуальні
технології та продумані деталі, створені з урахуванням ваших потреб,
забезпечували підвищений комфорт і покращену надійність.

Безпека
Створюючи наші інтелектуальні системи керування, ми працюємо над
тим, щоб вони постійно дбали про вас і допомагали уникати неприємних
несподіванок, дозволяючи впевнено почуватися за кермом день за
днем. Наш монітор кругового огляду використовує 4 камери, які дають
змогу бачити ваш автомобіль та його оточення в режимі віртуального
виду з висоти пташиного польоту.

Надзвичайна надійність
Ми випробовуємо наші автомобілі на межі їхніх можливостей, щоб
гарантувати ефективність і надійність у ході повсякденної експлуатації.
Ми долаємо мільйони кілометрів у ході тестів передсерійних зразків,
відкриваємо і закриваємо двері й капоти тисячі разів на день та
використовуємо справжній вулканічний пил з Японії для перевірки
стійкості вікон.

ЯК КЛІЄНТИ NISSAN, ВИ
РОЗКРИВАЄТЕ НАШІ
НАЙКРАЩІ РИСИ.
Ви розбурхуєте нашу уяву. Ви стимулюєте
нашу винахідливість. Ви надихаєте нас на
зміну правил та інновації. Для Nissan інновації
– не просто доповнення і розширення: це
вихід за усталені межі для зміни статус-кво.
Це розробка несподіваних рішень, здатних
задовольнити ваші найбільш неймовірні та
максимально прагматичні побажання. У
Nissan ми проєктуємо автомобілі, аксесуари
та служби, які руйнують стереотипи. Завдяки
цьому практичні риси викликають справжній
захват, захоплюючі особливості стають
практичними, а ви отримуєте змогу щодня
насолоджуватися ще яскравішими емоціями.

РАЗОМ З NISSAN QASHQAI
ВИ ОТРИМУЄТЕ:
ГАРАНТІЮ НА НОВИЙ АВТОМОБІЛЬ
НА ТЕРМІН 3 РОКИ АБО 100 000 КМ
(Залежно від того, що настане раніше)

Стратегія інтелектуальної мобільності Nissan дозволяє вам триматися на крок попереду.
В автомобілях, які є продовженням вас самих і допомагають вам бачити і відчувати більше,
реагуючи разом з вами, а іноді навіть замість вас. Стратегія інтелектуальної мобільності
Nissan спрямована на створення кращого майбутнього, вона рухає нас до більш
безпечного, стабільного та вражаючого світу.
Пориньте глибше у світ вражень від нового NISSAN QASHQAI:
www.nissan.ua

Стежте за Nissan Qashqai у Facebook, Twitter та на Youtube.
Для забезпечення правильності вмісту цієї брошури на момент підписання до друку було вжито всіх можливих заходів.
Ця брошура містить зображення моделей-прототипів, що демонструвалися на автосалонах. Згідно з політикою компанії щодо
постійного удосконалення продуктів ТОВ «Ніссан Мотор Україна» зберігає за собою право в будь-який час змінювати технічні
характеристики та специфікації автомобілів, описаних й показаних у цій брошурі. Дилери Nissan будуть якомога швидше
поінформовані про такі зміни. Для отримання актуальної інформації зверніться до місцевого дилера Nissan.
З огляду на технологічні обмеження використовуваного друкарського процесу кольори у цій брошурі можуть незначно відрізнятися
від фактичних кольорів лакофарбового покриття та матеріалів оздоблення інтер’єру.
Усі права збережено. Повне або часткове відтворення цієї брошури без письмового дозволу ТОВ «Ніссан Мотор Україна» заборонене.

