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2007. gadā, radot Qashqai, Nissan radīja krosoveru 
segmentu. Cilvēkiem visā pasaulē iepatikās tā 
piedāvātais hečbeka kompaktums un apvidus 
automobiļa praktiskums, tādējādi tas ieviesa jaunas 
tendences automobiļu tirgū, krosoveriem ātri 
iekarojot popularitāti visā pasaulē.

Tagad ir laiks iepazīties ar pilnīgi jauno Nissan Qashqai. 
Tas ir vēl pašapzinīgāks un vēl lieliskāk aprīkots, un, 
pateicoties jaunajām drošības tehnoloģijām un 
palīgsistēmām, kuru mērķis ir maksimāli pasargāt 
ikvienu, tas ir arī vēl drošāks.

Iepazīstiet jaunās paaudzes Nissan Qashqai! Papildus 
citām aizraujošām lietām tas piedāvā arī elektrisku 
piedziņu un labāko no Nissan Inteliģentās mobilitātes 
tehnoloģijām* pavisam jaunā veidolā un ir pieejams 
ar izsmalcinātu divu toņu krāsu gammu.**

Lai kur arī Jūs dotos, dodieties tur ar stilu!

Nissan Qashqai 
pilnīgi jaunā līmenī

Attēliem un aprakstiem ir ilustrējoša nozīme. Dažos gadījumos attēlos 
redzami automobiļi, kuriem ir no Latvijas tirgus atšķirīgas specifikācijas; tie 
neattēlo konkrētu automobiļa modeli, aprīkojuma līmeni vai piedāvājumu. 
Parādītās iezīmes var nebūt pieejamas vai var nebūt pieejamas standarta 
aprīkojumā, vai var būt pieejamas vienīgi kā izvēles aprīkojums.

*Iezīmes var nebūt pieejamas vai var nebūt pieejamas standarta aprīkojumā, 
vai var būt pieejamas vienīgi kā izvēles aprīkojums par papildu maksu.
**Pieejama kā izvēles aprīkojums.
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Attēlotās un aprakstītās iezīmes var nebūt pieejamas vai var nebūt pieejamas standarta aprīkojumā, vai var būt pieejamas vienīgi kā izvēles 
aprīkojums par papildu maksu.
*HD ekrāns ar 1280 x 768 pikseļu izšķirtspēju.

A B C D

12,3" pilnībā digitāls 
informācijas panelis

9" HD NissanConnect
displejs*

10,8" projicējošais 
displejs

Sēdekļi ar optimizētu 
jostas daļas atbalstu

Funkcionalitāte nekad nav bijusi tik vilinoša
Novērtējiet kvalitāti, ko nodrošina 12,3" pilnībā digitālais informācijas panelis, 10,8" 
projicējošais displejs un 9" HD NissanConnect ekrāns ar moderniem savienojamības 
pakalpojumiem: visi trīs lielie ekrāni darbojas nevainojamā sinhronizācijā, lai padarītu 
braukšanu drošāku, skaidrāku un optimizētāku...
Ērti atlaidieties ergonomiski veidotajos sēdekļos ar optimizēto jostas daļas atbalstu! 
Izbaudiet augstākās kvalitātes materiālus, kvalitatīvo automobiļa salona apdari un 
papildaprīkojumā pieejamos autovadītāja un priekšējā pasažiera sēdekļus ar masāžas 
funkciju! Jaunais Qashqai nav vienkārši uzlabots, tas ir īsts atklājums!
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Nissan vienmēr ir jaunu drošības tehnoloģiju radīšanas 
priekšgalā. Jaunais Qashqai piedāvā modernākās Nissan 
Inteliģentās mobilitātes tehnoloģijas. Tās uzmanīgi vēro 
ceļu un Jūsu apkārtni, lai Jūs pasargātu un padarītu katru 
Jūsu braucienu kaut nedaudz vieglāku.

Jūs nedrīkstat paļauties tikai un vienīgi uz autovadītāja palīgsistēmām. Dažas 
funkcijas var nedarboties visos apstākļos un situācijās. Ir spēkā ātruma un cita 
veida ierobežojumi. 

Noteikumus un nosacījumus saistībā ar Nissan tehnoloģijām Jūs varat uzzināt, 
sazinoties ar savu Nissan dīleri.

Ar skaidrāku skatu uz priekšu
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ProPILOT ar Navi-Link ir tikai viena no daudzajām 
Nissan Inteliģentās mobilitātes tehnoloģijām, kas 
pieejama jaunajā Nissan Qashqai.

*ProPILOT ir pieejams ierobežotam automobiļu klāstam un tikai versijām ar 
automātisko pārnesumkārbu. ProPILOT ir moderna autovadītāja braukšanas 
palīgsistēmu tehnoloģija, taču tā nevar novērst sadursmju iespējamību. 
ProPILOT ir paredzēts tikai braukšanai "acis vaļā / rokas uz stūres" režīmā pa 
autoceļiem (ceļiem, kurus nodala barjeras). Navi-Link sistēma atpazīst ceļa 
zīmes, taču tā var neatpazīt un nenolasīt visas ceļa zīmes visos apstākļos. 
Autovadītājam ir jāievēro visas ceļa zīmes uz ceļa un jāievēro ceļu satiksmes 
noteikumi. Autovadītāja atbildība ir saglabāt modrību, ievērot atļauto 
braukšanas ātrumu, braukt droši, atbilstoši laika un ceļa apstākļiem, un spēt 
jebkurā brīdī pārņemt automobiļa vadību. Lai iepazītos ar pilnīgu informāciju, 
lūdzu, skatiet lietotāja rokasgrāmatu! 

ProPILOT ar Navi-Link. Brauciet ar lielāku mieru 
un bez stresa! Uzlabotā ProPILOT* sistēma ar 
Navi-Link tehnoloģiju ne tikai notur Jūsu automobili 
savas braukšanas joslas vidū un iepriekš iestatītā 
attālumā no priekšā braucošā transportlīdzekļa, 
bet izmanto arī iebūvētās TomTom® navigācijas 
sistēmas kartes, lai paredzētu Jūsu ceļā esošus 
līkumus, krustojumus, nobrauktuves un citas 
vietas, un attiecīgi pielāgojas, lai braukšana būtu 
pārdomātāka un daudz mierīgāka. Tā var pat 
nolasīt ceļa zīmes Jūsu ceļā un atbilstoši pielāgot 
iestatīto braukšanas ātrumu, kā arī automātiski 
izslēgt dzinēju, stāvot sastrēgumos vai krustojumos, 
un tad atkal atsākt braukt, kad satiksmes 
kustība atjaunojas.

Izbaudiet braukšanu!

1.lapa    |    2.lapa
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Jūs nedrīkstat paļauties tikai un vienīgi uz autovadītāja palīgsistēmām. 
Dažas funkcijas var nedarboties visos apstākļos un situācijās. Ir spēkā 
ātruma un cita veida ierobežojumi.
Lai uzzinātu noteikumus un nosacījumus saistībā ar Nissan tehnoloģijām, 
lūdzu, sazinieties ar savu Nissan dīleri!

Pirmo reizi Eiropā jaunais Qashqai ir aprīkots 
ar adaptīvo tālo gaismu palīgsistēmu. Tā sadala 
tālās gaismas 12 individuāli kontrolētos 
segmentos, kurus var automātiski deaktivizēt, 
lai nodrošinātu maksimālu redzamību, bet 
neapžilbinātu tuvojošos transportlīdzekļus.

Drošība ar plašāku skatu 
uz apkārtni

INTELIĢENTĀ KRUĪZA KONTROLE nodrošina drošu 
distanci uz šosejas. Tā mēra attālumu līdz priekšā 
braucošajam automobilim, kontrolējot ātruma 
uzņemšanu un bremzēšanu, lai automātiski saglabātu 
piemērotu distanci atbilstoši automobiļa ātrumam.

INTELIĢENTĀ PRIEKŠĒJĀS SADURSMES RISKA 
BRĪDINĀJUMA SISTĒMA uzmana situāciju divu Jums 
priekšā braucošo transportlīdzekļu attālumā. Kad 
sistēma konstatē pēkšņu palēninājumu automobiļa 
priekšā, tā atskaņo un parāda brīdinājumu par 
braukšanas ātruma samazināšanu.

INTELIĢENTĀ ĀRKĀRTAS BREMZĒŠANAS SISTĒMA 
pamana objektus un aktivizē bremzes, ja, braucot 
nelielā ātrumā, pastāv sadursmes risks ar kādu 
citu automobili, gājēju vai velosipēdistu. Palīgsistēma 
krustojumos vēl vairāk uzlabo drošību, palīdzot 
izvairīties no sadursmēm un liekām nepatikšanām.

AUTOMĀTISKĀ BREMZĒŠANAS SISTĒMA, BRAUCOT 
ATPAKAĻGAITĀ, palīdz Jums bez raizēm braukt 
atpakaļgaitā. Ja aiz Jūsu automobiļa tiek konstatēts 
kāds objekts, sistēma automātiski aktivizē bremzes, 
lai izvairītos no iespējamas sadursmes.

INTELIĢENTĀ „AKLĀS” ZONAS PALĪGSISTĒMA tiek 
aktivizēta pirms braukšanas joslas maiņas, ja Jūsu 
automobiļa „aklajā” zonā tiek konstatēts kāds 
cits transportlīdzeklis. Ja Jūs turpināt manevru, 
sistēma mazliet aktivizē bremzes, lai palīdzētu Jums 
atgriezties savā braukšanas joslā.

Drošība ir jaunā Qashqai centrā. Visas Qashqai 
versijas ir aprīkotas ar drošības tehnoloģijām, 
kas ir radītas, rūpējoties par to, lai apkārtējie 
būtu pasargāti, un Jums būtu mierīgs prāts. 

ADAPTĪVĀ TĀLO GAISMU PALĪGSISTĒMA

1.lapa    |    2.lapa
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Konstrukcijas un dzinēja optimizācija ir vieni no galvenajiem 
jaunā Qashqai izstrādes elementiem, lai nodrošinātu izcilu 
braukšanas sniegumu, kā arī degvielas patēriņa efektivitāti.

Jaunā platforma nodrošina uzlabotu manevrētspēju un 
komfortu. Spēcīgāka konstrukcija nodrošina uzlabotu dinamisko 
sniegumu un drošību, savukārt plaši izmantotie alumīnija 
virsbūves paneļi samazina automobiļa svaru, lai nodrošinātu 
mazāku CO2 izmešu apjomu.

Arī zem automobiļa dzinēja pārsega ir atrodami dažādi uzlabojumi. 
Jaunā 1,3 litru vieglā hibrīda versijas piedziņa ietver litija jonu 
akumulatoru, kas uzglabā bremzēšanas laikā atgūto enerģiju, lai 
samazinātu izmešu daudzumu un uzlabotu dzinēja iedarbināšanas/
apturēšanas funkcionalitāti. Tā ir pieejama gan ar 6 pakāpju 
manuālo pārnesumkārbu, gan ar automātisko pārnesumkārbu.

Aizraujoša braukšana

MANUĀLĀ 
PĀRNESUMKĀRBA, 

2WD, 
VIEGLĀ HIBRĪDA 

VERSIJA,
140 ZS

AUTOMĀTISKĀ 
PĀRNESUMKĀRBA, 

2WD/4WD, 
VIEGLĀ HIBRĪDA 

VERSIJA,
158 ZS

Tilpums 1,3 l ar 12 V, vieglā 
hibrīda versija

1,3 l ar 12 V, vieglā 
hibrīda versija

Jauda 103 kW pie 5000 apgr./min. 116 kW pie 5500 apgr./min.

Griezes moments 240 Nm pie 1600 apgr./min. 270 Nm pie 1750 apgr./min.

Degvielas sistēma Tiešās iesmidzināšanas Tiešās iesmidzināšanas

Transmisija 6 pakāpju manuālā 
pārnesumkārba

Automātiskā 
pārnesumkārba

Emisiju standarts Euro 6d full Euro 6d full

CO2 izmešu apjoms* 145 – 150 g/km 144 – 153 g/km / 
153 – 163 g/km

*Oglekļa dioksīda izplūdes skaitliskie lielumi ir iegūti pēc WLTP kritērijiem no pārbaudēm 
laboratorijā saskaņā ar ES likumiem un ir paredzēti salīdzinājuma veikšanai starp 
automobiļiem. Šīs pārbaudes īstenotas, izmantojot WLTP merīšanas procedūras. Šie skaitļi 
var neatspoguļot reālos braukšanas rezultātus. Šos rezultātus var ietekmēt automobiļa 
papildaprīkojums, tehniskā apkope, braukšanas stils, laika un braukšanas apstākļi.
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PAR 20 MM VAIRĀK 
VIETAS AIZMUGURĒ SĒDOŠO CEĻGALIEM,

504 L BAGĀŽAS NODALĪJUMA 
IETILPĪBA

PAR 28 MM VAIRĀK 
VIETAS PLECIEM,

PAR 15 MM 
VAIRĀK VIETAS 
AUGSTUMA ZIŅĀ,

504 L

*Pieejamas, sākot no N-Connecta aprīkojuma līmeņa.
**Aprīkojums un iezīmes ir atkarīgas no automobiļa modeļa versijas un aprīkojuma līmeņa un 
ir pieejamas kā standarta aprīkojums vai kā izvēles aprīkojums par papildu maksu.

SALĪDZINOT AR IEPRIEKŠĒJĀS PAAUDZES QASHQAI

SALĪDZINOT AR IEPRIEKŠĒJĀS PAAUDZES QASHQAI

SALĪDZINOT AR IEPRIEKŠĒJĀS 
PAAUDZES QASHQAI

Jaunais Qashqai apvieno plašu automobiļa salonu ar kompaktu, 
pilsētai ideāli piemērotu eksterjeru ērtai manevrēšanai. Pasažieri 
var izbaudīt komfortu, ko nodrošina viens no savā klasē plašākajiem 
saloniem, ērta iekāpšana un izkāpšana un ērtāka bērnu sēdeklīša 
uzstādīšana, pateicoties aizmugures sānu durvju 85° leņķa 
atvērumam, kā arī pārdomātām niansēm, piemēram, divām USB 
pieslēgvietām* aizmugurē sēdošo pasažieru ērtībām. Apvienojumā 
ar ietilpīgu bagāžas nodalījumu, Jūs varat ērti kopā ar ģimeni vai 
draugiem un visu viņu bagāžu doties, kur vien sirds kāro.

Jaunā Qashqai konkurētspējīgās bagāžas telpas ietilpība ļauj 
ikvienam, kurš tajā brauc, paņemt līdzi visu nepieciešamo. 
Apgaismojums, 12 V pieslēgvieta un bagāžas telpas izturīgie 
apdares materiāli nodrošina maksimālas ērtības, savukārt 
bagāžas panelis ļauj bagāžu novietot droši, bet nolokāmie 
aizmugurējie sēdekļi nodrošina vēl plašākas iespējas, piedāvājot 
vēl lielāku bagāžas ietilpību. Ar 16 bagāžas telpas kombinācijām, 
jaunais Qashqai piedāvā nepārspējamas ērtības.**

Vietas pietiks visiem un visam

Pārsteidzoša ietilpība
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*Tikai automobiļiem ar jumta reliņiem.

Aprīkojums un iezīmes ir atkarīgas no automobiļa modeļa versijas 
un aprīkojuma līmeņa un ir pieejamas kā standarta aprīkojums vai 
kā izvēles aprīkojums par papildu maksu.

PRIEKŠPUSES APDARE

SĀNU APDARE

AIZMUGURES APDARE

ELEGANCE PACK, CHROME AKSESUĀRU KOMPLEKTS
Priekšpuses apdare – KE6106U0CR
Sānu apdare – KE7606U0CR
Aizmugures apdare – KE7916U0CR

TOWING PACK AKSESUĀRU KOMPLEKTS
A: Horizontāls, noņemams sakabes āķis – KE5006U510 

Maks. vilktspēja – 1800 kg.
B: TEK, 13 tapas – KE5056U012 

TEK, 7 tapas – KE5056U002

PROTECTION PACK AKSESUĀRU KOMPLEKTS

C: Automobiļa salona paklājiņi, Luxury – KE7456UN0A
D: Abpusējs bagāžas nodalījuma ieliktnis – KE9656U0S0

EXPLORER PACK AKSESUĀRU KOMPLEKTS
E: Bagāžas turētājs ar Easyfix sistēmu – KE7306U510

Jumta šķērsstieņi ar Easyfix sistēmu – KE7326U510*
F: Velosipēda turētājs – KB73880010

Jumta bagāžas kaste ar ātras nostiprināšanas sistēmu:
Mazā jumta bagāžas kaste – KE734380BK
Vidējā jumta bagāžas kaste – KE734480BK
Lielā jumta bagāžas kaste – KE734630BK

Slēpju turētājs – 4 līdz 6 slēpju pāriem:
4 slēpju pāriem – KS73850002
6 slēpju pāriem – KE73899996

TRUNK KIT AKSESUĀRU KOMPLEKTS
G: Turētājs – KE9646U510
H: Bagāžas nodalījuma sliekšņa aizsarguzlika – 

KE9676U000

Padariet to vēl labāku
visos aspektos!

Nissan aksesuāri ļauj Jums personalizēt un pielāgot savu jauno 
Qashqai, padarot to vēl komfortablāku un spējīgāku. Pielāgojiet to, 
izvēloties Nissan ekskluzīvo, hromēto Elegance Pack eksterjera 
aksesuāru komplektu, izvēlieties aksesuārus, kas pasargās Jūsu 
automobiļa bagāžas nodalījumu no netīrumiem, dubļiem un 
ūdens, vai pievienojiet sakabes āķi, lai dotos aizraujošos ģimenes 
piedzīvojumos! Nissan aksesuāru klāstā Jūs atradīsiet arī visu 
nepieciešamo, lai varētu pārvadāt velosipēdus, slēpes, snovborda 
dēļus un citas lietas. Mūsu bagāžas turētāji, jumta bagāžas kastes 
un citi aksesuāri bagāžas pārvadāšanai ir īpaši izstrādāti tā, lai tie 
būtu parocīgi, droši un izturīgi.

Padariet katru braucienu patīkamāku,
gudrāku un vieglāku!
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A: Kopējais garums: 4,425 M
B: Garenbāze: 2,666 M
C : Kopējais platums: 1,835 M
D: Kopējais augstums: 1,625 M

IZMĒRI

TEKNA+
Papildus Tekna aprīkojumam:
• Stikla jumts ar jumta reliņiem
• 19" vieglmetāla diski
• Sēdekļi ar Nappa ādas apdari un 

masāžas funkciju
• 10 Bose skaļruņi
• u. c.

TEKNA
Papildus N-Connecta aprīkojumam:
• 18" vieglmetāla diski
• Projicējošais displejs
• Pilni LED lukturi
• ProPILOT ar Navi-Link
• Elektriski vadāmas bagāžas 

nodalījuma durvis ar brīvroku funkciju
• u. c.

Neapšaubāma izvēle – Qashqai
APRĪKOJUMA LĪMEŅI

Krāsas
QASHQAI VIRSBŪVES KRĀSAS

Silver – M – KY0 Ink Blue – M – RBN Burgundy – M – NBQ

Solid Red – S – Z10 Solid White – S – 326Sunset Red – M – NBV

VISIA
• LED priekšējie lukturi
• Aizmugurējie automobiļa stāvvietā 

novietošanas sensori
• Automātiskie lukturi
• Elektriski vadāmi un apsildāmi sānu 

spoguļi
• Manuālā gaisa kondicionēšanas 

sistēma
• Inteliģentā kruīza kontrole
• u. c.

ACENTA
Papildus Visia aprīkojumam: 
• 17" vieglmetāla diski
• Atpakaļskata kamera
• 8" NissanConnect ekrāns
• Divu zonu gaisa kondicionēšanas 

sistēma
• Inteliģentā atslēga
• Apsildāmi priekšējie sēdekļi
• Apsildāma stūre
• Apsildāms vējstikls
• Bezvadu lādētājs
• u. c.

N-CONNECTA
Papildus Acenta aprīkojumam:
• 18" ar dimantu griezti vieglmetāla diski
• Pilns digitālais TFT displejs
• 9" HD NissanConnect ekrāns
• Apkārtskata monitors ar kustīgu 

objektu noteikšanas sistēmu
• Tonēti stikli
• Īpašs apgaismojums
• u. c.

11 AUTOMOBIĻA VIRSBŪVES KRĀSAS P – perlamutra, M – metāliska, S – tīrtoņa.

Magnetic Blue – P – RCFPearl White – P – QABCeramic Grey – P – KBY Black – M – Z11

Grey – M – KAD

Divu toņu – Ceramic Grey ar 
Black Metallic jumtu – XFU

Divu toņu – Pearl White ar 
Black Metallic jumtu – XDF

Divu toņu – Magnetic Blue ar 
Black Metallic jumtu – XFV

5 DIVU TOŅU KRĀSAS

Divu toņu – Sunset Red ar 
Black Metallic jumtu – XEY

Divu toņu – Black Metallic ar 
Grey jumtu – XDK
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Nissan Inteliģentā mobilitāte izvirza Jūs vadībā. Automobiļos, kas lieliski papildina Jūs, 

tā palīdz Jums labāk redzēt un vairāk sajust, reaģējot kopā ar Jums un dažkārt pat 

Jūsu vietā. Nissan Inteliģentās mobilitātes mērķis ir labāka nākotne, virzot mūs pretī 

drošākai, ilgtspējīgākai un aizraujošākai pasaulei.

Sekojiet Nissan Qashqai:

Ir ieguldītas visas iespējamās pūles, lai nodrošinātu, ka šīs brošūras saturs ir precīzs tās publicēšanas brīdī (2021. gada februārī). Šajā 
brošūrā izmantoti automobiļu prototipi, kas tikuši izstādīti automobiļu izstādēs. Saskaņā ar uzņēmuma nostāju attiecībā uz produktu 
pilnveidošanu Nissan Europe patur tiesības jebkurā laikā mainīt šajā brošūrā minētās specifikācijas un atainotos automobiļus. Nissan 
dīleri tiks informēti par šādām izmaiņām pēc iespējas īsākā laikā. Lai saņemtu aktuālāko informāciju, lūdzu, sazinieties ar savu Nissan 
dīleri! Saistībā ar poligrāfiskās drukas ierobežojumiem šajā brošūrā redzamās krāsas var nedaudz atšķirties no faktiskajām automobiļa 
virsbūves un salona apdares materiālu krāsām. Visas tiesības aizsargātas. Šīs brošūras pilna vai daļēja reproducēšana bez rakstiskas 
Nissan Europe atļaujas ir aizliegta. 

Šīs brošūras izgatavošanā ir izmantots papīrs, kas nav balināts ar hloru – MY21 Qashqai brošūra, 02/2021 – Drukāta ES. 
Autors: “DESIGNORY”, Francija, ražotājs: “eg+ worldwide”, Francija – tālr.: +33 1 49 09 25 35.

Uzziniet vairāk par jauno Nissan Qashqai:
www.nissan.lv
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https://www.nissan.lv/automobili/jauni-automobili/qashqai/sazinasimies.html
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