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INTELIGJENCA është e mrekullueshme, dhe Crossover-i i mençur 
me ridizajnimin e sofistikuar e dëshmon këtë. Nissan QASHQAI 
i ri me kombinimin e pamjes mahnitëse dhe aerodinamikën 
efikase ofrojnë knaqësinë e ngasjes urbane në më të mirën e 
saj.

 



NDRYSHIM I OPINIONIT
HYNI NË NJË NIVEL TJETËR
Mobiliteti inteligjent i Nissan ridefinon mënyrën e ngasjes duke e integruar 
makinën në jetën tonë. QASHQAI i ri me teknologjinë e mençur të jep më 
shumë kontroll dhe të bën të ndihesh më sigurt prapa timonit. Nga sistemi 
inteligjent për parkim e deri tek sistemi inteligjent për frenim emergjent,.
Nissan QASHQAI i ri kujdeset për ju dhe njerëzit rreth jush.

 



Drita LED 
të 
hatashme

Një formë e 
re e fellneve 
të aluminit

Dritë e re dalluese 
e pasme me efekt 
3D

Amblemë e re e 
Nissan me grilën 
në formën V

Antenë e 
radios 
„Shark”

PËRMIRËSIMI I DETAJEVE MINIMALE
Pajisje shtesë për 
modelet Tekna +

DIZAJN TËRHEQËS
DIZAJN I MENÇUR
Ai kurrë nuk dukej më i mirë përderisa kënaqësia e ngasjes asnjëherë nuk ka 
qenë më e mirë. QASHQAI i ri është më i sofistikuar dhe më dinamik se kurrë 
më parë me një sërë freskimesh elegante, duke përfshirë dizajnin e ri joshës 
të dritave, një formë të re të fellneve prej alumini si dhe një grilë dhe mbulesë 
të fuqishme përpara.

  

220 mm 218 mm 210 mm 210 mm



KUALITET DHE 
REHATI LUKSOZE
Ndihuni të sigurt dhe nën kontroll me timonin 
më të sofistikuar sportiv derisa QASHQAI juaj do 
të shkëlqejë përmes kulmit të ri panoramik 
duke mundësuar dritën të lundrojë në 
ambientin tuaj.

Timon sportiv 
dhe i 
sofistikuar në 
formë D

Kulmi i 
xhamit 
panoramik

Ulëse premium 
me lëkurë 3D

Mbështetje 4 
pikëshe e belit për 
rehati edhe më 
shumë mbështetje

PRESTIGJ, KUALITET DHE KONFOR

  

220 mm218 mm210 mm210 mm



CALLER ID SIGURIA NË VOZITJE AUDIO PËRZGJEDHJA E 
NGJYRAVE

NAVIGACIONI MODI I KONTROLIT MATËS I PRESIONIT 
TË GOMAVE

KONTROLLI I 
SENSORËVE TË 

PARKIMIT

NDIHMA E AVANCUAR NGA NISSAN
MË SHUMË VEPRIM, MË I VEÇANTË

Ekrani i ri i avancuar për ‘drive-assist’ ju ofron të gjitha informatat e rëndësishme para 
syve tuaj - lehtë i përdorshëm përmes butonëve në timon.

 



3 LETA 
BREZPLAČNA
POSODOBITEV

Gëzoni tingujt e sistemit Bose Premium Sound: 
një eksperiencë gjithëpërfshirëse si para dhe 
mbrapa. QASHQAI vjen me tetë altoparlantë të 
avancuar dhe të dizajnuar posaçërisht për të 
duke ofruar tone të thella dhe të sakta.

MapCareTM është një shërbim 
që lejon një përditësim falas të 
hartave çdo vit gjatë 3 viteve 
të para pas blerjes së 
automjetit. Për më shumë 
informacion, kontaktoni 
koncesionerin tuaj më të afërt.
https://www.nissan.si/dealer-
locator.html

Kudo që të shkoni, sistemi i ri audio nga Bose 
gjithmonë do të jetë shoqërues i shkëlqyeshëm 
muzikor.

FTOJENI NË BOTËN TUAJ
Me NissanConnect, QASHQAI i ri do të jetë miku më i mirë i telefonit 
tuaj të mençur. Me ndërfaqen e re grafike, më intuitive, mund të hyni 
drejtpërdrejt në muzikën tuaj, lajmet në Facebook, Tweets ose këshilla 
nga TripAdvisor. Paketa bazë e aplikacioneve është e lirë për tre vitet e 
para dhe sistemi i navigimit të Nissan gjithashtu ofron thirrje pa duar 
me Bluetooth, rishikim audio, lidhje digjitale (DAB +) dhe lidhje iPod / 
USB *.

* Karakteristikat dhe shërbimet e disponueshme janë në dispozicion vetëm në vende të caktuara në Evropë dhe për disa modele Nissan



ZËRE NJË VEND
Janë ulëset më të mira që me dizajnin e tyre të 

prizmave të maskuara e të buta 3D ju mbërthejnë 
në komoditetin e qëndrueshëm dhe luksoz të 

Nissan QASHQAI të ri. 



MBROJTJA E BAGAZHIT
Gjithmonë ka hapësirë për më shumë. Flijoni ulësen e pasme ose krijoni 
një fund të sheshtë për sende të mëdha. Përdorni një sërë vendesh të 
vogla për të shmangur çrregullimet.

Sistemi i bagazheve 
Nissan me rafte dhe 
fioka të rregullueshme 
ofron një sërë 
konfiguracionesh. 
Veçanërisht të 
përshtatshme janë kutia 
me dorezë, mbajtësi i 
telefonit me prizë USB / 
12V dhe mbajtësja e 
dyfishtë e pijeve.

430L HAPËSIRË

860L ME ULËSET E 
PRAPME TË FLIJUARA

SHIKO TË GJITHA ANËT MË MIRË
NJË PERSPEKTIVË KREJTËSISHT E RE
Parkimi dhe manovrimi janë të lehta me një palë sy shtesë. Nissan ‘Intelligent Around View 
Monitor’, përmes katër kamerave, krijon një vështrim virtual të QASHQAI-t tuaj nga lartë, me 
një ekran dyshe të rregullueshëm për pamje përpara dhe mbrapa. Tani, ju mund të parkoni 
automjetin tuaj në vendin e dëshiruar sepse çdo lëvizje do të jetë më e thjeshtë dhe më e 
saktë.

218 mm 216 mm



NATYRA E HUND♪7S
Ndërsa shohim përpara, shfaqet pamja 
e përparme dhe e lartë. Në këtë mënyrë 
ju gjithmonë do të dini se sa larg mund 

të shkoni.

SHIH GJITHÇKA MBRAPA
Gjatë kthimit, pamja e pasme tregon atë që 

është drejtpërdrejt pas automjetit dhe pamja
nga sipër ju lejon të shihni edhe objektet më të 

vogla që mund të jenë nën dritare.

KURSENI RROTAT TUAJA
Kur lëvizni përpara ose 
mbrapa, mund ta ndryshoni 
pamjen nga lart me një 
pamje anësore. Kështu, ju 
mund të shihni se sa afër jeni 
në raport me trotuarin.

PAMJE E PLOTË
Kamera nën pasqyrën e 

jashtme në anën e shoferit 
plotëson një vështrim virtual 

prej 360 ° nga lart, si gjatë 
ngasjes përpara dhe mbrapa.

NDIHMË KURDO QË KENI NEVOJË
MËSO, MOS NGURRO
 ‘Nissan Intelligent Mobility’ ju sjell një nivel krejtësisht tjetër të përvojës në drejtimin e 
makinës. Përdorimi i teknologjive inteligjente do t’ju sjell më pranë QASHQAI-t tuaj dhe ju do 
të ndiheni më të sigurt, pasi do të keni gjithçka nën kontroll. Vozitja do të bëhet një përvojë 
më e këndshme dhe rruga do të bëhet një pjesë më e mirë e jetës së përditshme.

SISTEMI INTELIGJENT ME NDIHMËN PËR PARKIM TË VETURËS
Lëreni QASHQAI-n tuaj të ri të marrë kontrollin e hapësirave të ngushta të parkimit, dhe në rastin e 
lëvizjes mbrapa, sistemi do t’ju lajmëroj për automjetet e ardhshme tërthorazi

PARKIM  
ANËSOR 

PARKIM I 
PASËM 

ALARMUES PËR VETURAT NË RRUGË GJATË 
DALJES NGA PARKINGU

NJOHJA E LËVIZJEVE 
MBRAPA

 

218 mm216 mm



MBËSHTETJE QË JU DUHET
JU NDIHMON KUR TË 
KENI NEVOJË
Teknologjitë inteligjente Nissan janë gjithmonë të 
gatshme për të ju ardhur në ndihmë.

* Njohja e këmbësorëve do të jetë e disponueshme shumë shpejtë apo pas lansimit. Për më shumë informacion, kontaktoni koncesionerin tuaj të autorizuar më të afërt.

TEJKALIM SHIRITI  
Zgjohu! Ky sistem do t’ju 
paralajmëroj nëse makina 
fillon të lëvizë jashtë shiritit 
pa dhënë shenjë.

FRENIMI INTELIGJENT 
EMERGJENT* 
QASHQAI i ri kujdeset për ju 
dhe njerëzit përreth jush. 
Nëse ka objekte ose 
këmbësorë në rrugën tuaj, 
sistemi do t’ju paralajmërojë 
për këtë. Nëse është e 
nevojshme, ai gjithashtu do
t’ju ndihmojë të reduktoni 
shpejtësinë.

DRITAT AUTOMATIKE
INTELIGJENTE ME NJE SISTEM TË RI
Dritat joshëse të QASHQAI-t të ri aktivizohen 
automatikisht në terene të errëta ose kur 
futeni në tunel, dhe automatikisht çaktivizohen 
kur ndalet automjeti. Sistemi AFS kontrollon 
drejtimin e dritës për shikueshmëri edhe më të 
madhe gjatë natës. Në kthesa, ndryshon 
modelin e ndriçimit dhe në kryqëzim ndriçon 
drejtimin e zgjedhur kur jepni shenjë majtas 
ose djathtas.



SHIKON GJITHANDEJ
KUJDESI GJATË LËVIZJES
Teknologjitë inteligjente të vozitjes së Nissan përdorin teknologji të përparuar të radarit për të monitoruar 
vazhdimisht zhvillimet rreth jush. Monitorimi i trafikut ju ndihmon të reagoni në situata të papritura.

NJOHJA E SHENJAVE TË TRAFIKUT 
Sistemi ju mban të informuar për 
kufirin e fundit të shpejtësisë duke 
identifikuar shenjat e 
komunikacionit në lëvizje.

KUJDESI PËR  
KËNDIN E VDEKUR 
Sistemi ju paralajmëron nëse ka 
një automjet në pozitë diagonale 
në këndin e vdekur.

 



FRENIMI INTELIGJENT ME MOTOR 
Kjo teknologji shton frenimin me motor dhe 
zvogëlon ngarkesën në kthesë ose frenim. 
Duke zvogëluar frekuencën dhe forcën e 
frenimit, e cila zakonisht kërkohet, udhëtimi 
juaj bëhet më i thjeshtë dhe më komod.

VOZIT PROFESIONALISHT
MOS SAKRIFIKO,
VAZHDO RRUGËN
Është i aftë dhe i shkathët, i këndshëm dhe fleksibil, por edhe 
i sigurt: QASHQAI i ri ofron një eksperiencë vozitjeje të 
fuqishme me teknologjitë e kontrollit të shasisë NISSAN.

SISTEM INTELIGJENT 4X4 
Përgjatë rrugës ose jashtë saj, teknologjia 
4x4 në QASHQAI-in e ri e zvogëlon fuqinë e 
kërkuar të rrotave. Me ndihmën e një 
kompjuteri dhe sensorëve, sistemi bën 
matjen e lakimit të rrotave dhe menjëherë 
shpërndan deri në 50% të fuqisë tek rrotat e 
pasme.

KONTROLLI INTELIGJENT PËR UDHËTIM 
TË REHATSHËM 
Sistemi fillon një frenim të lehtë për të 
parandaluar shqetësimet gjatë vozitjes 
duke ofruar një eksperiencë 
thjeshtësisht të qetë e të rehatshme.

 



VOZIT PROFESIONALISHT
PËRMIRËSO EFIKASITETIN TËND
Zgjidhni efikasitetin e motorit të Benzinës Turbo ose kapacitetin e madh të një motori më të 
madh Dizel me një madhësi të optimizuar për konsum më të ulët të karburantit dhe më pak 
emisioneve të CO2.

MOTORËT E RINJË BENZIN DHE DIESEL 
Zgjedhni motorin DIG-T 115 me benzin ose atë diesel 1.6 dCi me një ndërrues automatik Xtronic 
për nxitim të shtuar dhe konsum optimal të karburantit ose një motor me benzin 1.6 DIG-T me 
ndërruesin e shkëlqyeshëm me 6 shpejtësi për performancë më të mirë dhe konsum ekonomik.

DIZEL 
(L/KM) 
(kushtimisht)

FUQIA 
E MOTORIT

(KM)

TËRHEQJA NDËRRUESI KONSUMI I KARBURANTIT 
(L/100KM)

QYTET RRUGË TË HAPUR KOMBINIM

16" 17" & 18" 19 16" 17" & 18" 19" 16" 17" & 18" 19"

1.5 dCi 110 2WD MT 4.2 4.2 3.6 3.6 3.8 3.8

1.6 dCi 130 2WD MT 5.1 5.1 4.1 4.1 4.4 4.4

1.6 dCi 130 2WD CVT 5.3 5.3 4.4 4.4 4.7 4.7

1.6 dCi 130 4WD MT 5.7 5.7 4.5 4.5 4.9 4.9

BENZIN 
(L/KM) (pogojno)

FUQIA 
E MOTORIT

(KM)

TËRHEQJA NDËRRUESI KONSUMI I KARBURANTIT 
(L/100KM)

QYTET RRUGË TË HAPUR KOMBINIM

16" 17" & 18" 19 16" 17" & 18" 19 16" 17" & 18" 19

1.2 DIG-T 115 2WD MT 6.6 6.6 5.1 5.1 5.6 5.6

1.2 DIG-T 115 2WD CVT 6.5 6.5 5.2 5.2 5.6 5.6

1.6 DIG-T 163 2WD MT 7.4 7.4 4.8 4.8 5.8 5.8



PAKO ELEGANCE PËRMBUSHE VOZITJEN
Pajisni QASHQAI-n tuaj me elegancë dhe finesë. Filloni me një sërë stilizimesh
përpara dhe mbrapa, dhe pastaj shtoni disa thekse të zeza. Personalizojeni
duke përzgjedhur rrota alumini me dy ngjyra, ndriçim në pragje ose ndriçim në
dysheme pranë automjetit.

19-inch WIND  
rrota alumini në formën e 
diamanteve, gri të errët

19-inch rrota alumini IBISCUS  
të zeza me shkëlqim

Pjesa e fundit në të zezë
Gjithashtu në dispozicion në të 
bardhë margaritar

PAKO ELEGANCE
Mbrojtësi i pasëm me 
Krom
Gjithashtu në dispozicion 
në të zezë me shkëlqim

PAKO ELEGANCE
Mbrojtësi para i kufizuar me krom
Gjithashtu në dispozicion në të zezë 
me shkëlqim

PAKO CROSSOVER
Mbrojtësi para i kufizuar me argjend  
Gjithashtu në dispozicion në të zezë 
me shkëlqim

PAKO CROSSOVER
Mbrojtësi i pasëm argjend
Gjithashtu në dispozicion në të zezë 
me shkëlqim

Ulëse për fëmijë Prag i ndriçuar 19-inch fellne me dy ngjyra,
të zezë dhe të bardhë

Tavolinë e fëmijëve Ndriçimi tokësor pranë automjetit Tepiha të zeza të gomës, tepiha të velurit, tepiha 
luksoz

PAKO CROSSOVER KUJDESU PËR STILIN
Çdo stil duhet të ketë përmbajtje. Konfiguro QASHQAI-n duke e 

personalizuar me një sërë mbrojtësesh të përparme dhe të pasme në 
kombinim me rrota prej alumini prej 19 inçësh dhe pajisu me pajisje të 
përshtatshme sikur një ngarkues pa tel për telefon portativ apo edhe 

një tavolinë të fuqishme për foshnje.

 



D

B
A

C

MBULESA PREJ LËKURE TË ZEZË,  
ULËSE MONOFORME

ULËSE PREMIUM ME LËKURË NAPPA,  
ULËSE MONOFORME

TEKNA + OPSION

PJESËRISHT NË LËKURË TË ZEZË 
PJESËRISHT NË PËLHURË, TAPICERIE 
MONOFORME

MBULESA PREJ LËKURE TË PARA TË ZEZË, 
ULËSE MONOFORME

ULËSE PREMIUM ME LËKURË NAPPA,  
ULËSE MONOFORME

TEKNA
OPSIONI 1 OPSIONI 2

PËLHURË E ZEZË, TAPICERI MONOFORME PJESËRISHT NË LËKURË TË ZEZË 
PJESËRISHT NË PËLHURË, TAPICERIE 
MONOFORME

N-CONNECTA OPCIJA

PËLHURË E ZEZË PËLHURË E ZEZË

VISIA ACENTA

ENTERIERI

PËRMASATFELLNET

16-inch JEKLENA 17-inch LITA

17-inch LITA 19-inch LITA

NGJYRAT

E KALTËR VIVIDE – M – RCA E KAFTË CHESTNUT – M – CAN E BARDHË PERLA – M – QAB E BARDHË – S – 326

E HIRI SATIN – M – KY0 E HIRI – M – KAD HIJE E NATËS – M – GAB E ZEZË PERLE – M – Z11

E KALTËR INK – M – RBN E KUQE MAGNETIKE – M – NAJ E KUQE E ZJARRTË – S – Z10

A: gjërësia në mes të dy rrotave: 2646 mm
B: gjatësia totale: 4394 mm
C: gjërësia totale: 1806 mm
D: lartësia totale: 1590 mm

 

 



PROCESI 360°
Që nga fillimi, ne po ndërtojmë mbi cilësi dhe çdo automjet është 

projektuar për të ofruar sa më shumë rehati dhe qëndrueshmëri 
përmes dizajnit inovativ, teknologjive inteligjente dhe detajeve 

specifike si rrjedhojë e frymëzimit nga ju.

SIGURIA
Me sistemet inteligjente të vozitjes, ne duam të kujdesemi për ju gjatë 

gjithë kohës dhe t’ju ndihmojmë të shmangni aksidentet, duke ju bërë 
më të sigurt në drejtimin e përditshëm. Sistemi ynë ‘Around View Monitor’ 

shfaq zonën rreth automjetit me 4 kamera, gjithashtu ofron një pamje 
virtuale të automjetit tuaj dhe efektin e vështrimit nga lartë.

QËNDRUESHMËRI EKSTREME
Ne vazhdimisht testojmë limitet e automjeteve tona për të siguruar 

performancën e tyre të përditshme dhe besueshmërinë. Para se të fillojmë 
prodhimin, ne vozisim miliona kilometra, mijëra herë në ditë hapim e mbyllim 

dyert dhe mbulesat e hapësirave motorike dhe për të provuar 
qëndrueshmërinë e xhamit përdorim hirin e vërtetë vullkanik nga Japonia.

PËR TË PERFEKSIONUAR 
EKSPERIENCËN

Me Nissanin, ne kemi gjithçka në mendjen e klientëve tanë, së 
bashku me gjithçka që bëjmë. Çdo vendim dhe çdo veprim është 

bërë me maturi, saktësi dhe cilësi, pasi në fund të fundit është 
menduar për ju. Nga koncepti në prodhim, nga testimi në 

transparencë, nga shërbimi ndaj klientit ndaj angazhimit. Cilësia 
reflektohet në të gjitha detajet më të vogla.

TEK NISSAN
NE FOKUSOHEMI 
NË KUALITET

 



Me garancion të zgjatur për Nissan, ju mund të zgjasni garancinë tuaj prej 3 vjet / 
100,000 km për një periudhë kohore ose kilometrazh më të gjatë. Zgjidhni kontratën 
që ju përshtatet më së miri. Jini të qetë sepse asistenca pan-evropiane 24/7 është e 
përfshirë (sipas kushteve).

GARANCIONI I ZGJATUR NISSAN

Plani i mirëmbajtjes Nissan është mënyra më e mirë për t’i dhënë Qashqai-t tuaj 
mirëmbajtjen që meriton përderisa bëni kursime në planin afatgjatë. Plani i 
mirëmbajtjes Nissan ofron zgjidhje të lehtë e të përshtatshme dhe ju mundëson 
shpërndarjen e kostos përmes pagesave të ulëta mujore në vend se të paguani të 
gjithë shumën menjëherë.
Kur e çoni automjetin tuaj tek një riparues i autorizuar, ne do të zëvendësojmë pjesë 
dhe lëngje në përputhje me planin e mirëmbajtjes së Nissan dhe do të kryejmë të 
gjitha kontrollet e nevojshme për të siguruar që mos të shqetësoheni nëpër rrugëtimet 
tuaja. Nissan-i i mirëmbajtur ju ofron vozitësve siguri, qëndrueshmëri dhe ekonomi 
me ‘HPM’ (Historinë e Plotë të Mirëmbajtjes) dhe kështu mbron vlerën në rastin e 
rishitjes së mundshme. Plani i mirëmbajtjes Nissan gjithashtu ju siguron se makina 
juaj do të servisohet nga teknikët e kualifikuar dhe me pjesët origjinale të Nissan

PLANI I MIRËMBAJTJES

NISSAN MENDON NË MË TË MIRËN 
PËR JU

Ju e nxisni imagjinatën tonë. Ju përkrahni 
zgjuarsinë tonë. Ju na frymëzoni për të 
ndryshuar rregullat dhe për të krijuar risitë. 
Inovacioni në Nissan nuk është thjeshtë 
shtesa dhe zgjerime por ka të bëjë me 
tejkalimin e kufijve dhe rizbulimin e status 
quo-së. Është
zhvillimi i zgjidhjeve të papritura për të 
përmbushur dëshirat tuaja më të thella dhe 
më pragmatike. Në Nissan, në dizajnojmë 
makina, pajisje dhe ofrojmë shërbime që 
shkojnë përtej normales - ne bëjmë gjëra 
sa praktike aq edhe emocionuese, e kështu 
ju ofrojmë një eksperiencë më të sofistikuar 
lëvizëse çdo ditë.

NISSAN QASHQAI JU OFRON:
3-VITE GARANCI OSE 100,000 KM
GARANCI VJETORE OSE 30,000 KM PËR 
MOTORËT DIESEL
GARANCI VJETORE OSE 20,000 KM PËR 
MOTORËT BENZIN

 



Na ndiqni në:

Ne përpiqemi të sigurojmë që përmbajtja e publikimit të jetë e saktë në kohën e shtypjes (Tetor 2017). Katalogu tregon automjetet 
prototip, të cilat shfaqen në panaire automobilistike. Si pjesë e politikës së zhvillimit të vazhdueshëm të produktit, Nissan Europe 
rezervon të drejtën për të ndryshuar specifikimet dhe automjetet e paraqitura në këtë katalog në çdo kohë. Ne do të njoftojmë 
shitësit e autorizuar të Nissan për këto ndryshimeve sa më shpejt të jetë e mundur. Për informacionin aktual, ju lutemi kontaktoni me 
shitësin tuaj më të afërt të autorizuar të Nissan. Për shkak të kufizimeve teknike në shtypje, ngjyrat në këtë dokument mund të jenë 
paksa të ndryshme nga ngjyra e vërtetë e karrocerisë ose materialet e linjave të brendshme. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara. 
Nuk lejohet të riprodhohet ky katalog tërësisht ose pjesërisht pa lejen me shkrim të Nissan Europe.

Kjo broshurë është shtypur në letër pa klori - broshura QASHQAI MY17 05/2017 - e shtypur në BE.
Dizajni: DESIGNORY, Francë, dhe versioni: p.sh. + në mbarë botën, Francë - Tel .: +33 1 49 09 25 35

Lëvizja Inteligjente udhëzon gjithçka që bëjmë. Në Nissan, ne përdorim 
teknologjitë e reja që bëjnë automjetet më shumë se vetëm mjete 
transportuese. Së bashku ky rrugëtim është më emocionues, më i ndërlidhur 
dhe më i besueshëm. Qoftë ky rrugëtim i së ardhmes me automjete që ndajnë 
një pjesë të vozitjes me ju apo edhe autostradat me aftësinë e mbushjes së 
automjetit tuaj elektrik gjatë lëvizjes, të gjitha këto janë në të ardhmen e afërt. 
Është pikërisht kjo e ardhme që veç po merr formë tek ne në Nissan. 

Vula e shitësit:


