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Në vitin 2007, Qashqai shpiku corssover-in. 
Njerëzit anë e mbanë botës u dashuruan në 
dizajnin e tij kompakt të kombinuar me 
prakticitetin e një SUV-i. Qashqai nisi trendin e 
crossover-it, që shpejt u bë i preferuari i 
shoferëve anë e mbanë botës.

Ndërsa tani, njoftohuni me Nissan Qashqai-in 
krejtësisht të Ri. Përveç që është më i guximshëm 
dhe më i pajisur, Qashqai i Ri është gjithashtu 
edhe më i sigurt falë teknologjive të reja të 
sigurisë *dhe ndihmave gjatë vozitjes* që rrisin 
sigurinë e të gjithë pasagjerëve.

Pse të mos shkoni me stil kudo që ju çon jeta?

QASHQAI çon lojën 
në tjetër nivel

Fotografitë dhe përshkrimet e shfaqura janë vetëm për ilustrim. Në disa 
raste fotografitë nuk përfaqësojnë automjetet e dedikuara për tregun 
e Kosovës dhe nuk paraqesin një model, pako apo oferte specifike. 
Veçoritë e shfaqura mund të mos jenë në dispozicion ose mund të mos 
jenë në dispozicion si pajisje standarde por me pagesë shtesë.
*Varësisht nga versioni, veçoritë janë në dispozicion si pajisje serike apo 
me një pagesë shtesë.
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*Varësisht nga versioni, veçoritë janë të disponueshme si pajisje serike apo me një pagesë shtesë.

Qashqai me përmasat e tij muskuloze, paletës së pasur me ngjyra, përfshirë 
edhe kombiniet me dy nuanca ngjyrash*, dritave të fuqishme LED*, shinave të 
çatisë nga alumini me profilit të ulët* dhe disqeve 20” të aluminit*, sjell një 
vizion dizajni të ri të crossover-it. 

Mënyrë e re e të shprehurit

A B C D E

Dritat para 
LED

Dritat LED të 
pasme

Shenja 
Qashqai e 

gravuar

Çati me dy 
nuanca**

Disqe Alumini 
20” *







Karikues pa tel 15W*                           Ergonomi e përmirësuar e timonit*.

*Varësisht nga versioni, veçoritë janë të disponueshme si pajisje serike apo me një pagesë shtesë.

Gjithçka në lidhje me pjesën e brendshme të Qashqai të Ri ndihet e 
avancuar. Moderne. Luksoze.Dukja moderne dhe materialet premium 
dominojnë hapësirën. Dizajni ergonomik i timonit, komandave dhe 
konzoles synojnë komoditet të plotë gjatë vozitjes, ndërsa qartësia e 
përmirësuar e ekranit dhe integrimi i përsosur i teknologjisë, ju bëjnë të 
qetë, vigjilentë dhe gati për të vozitur.

Arti i elegancës





*Varësisht nga versioni, veçoritë janë të disponueshme si 
pajisje serike apo me një pagesë shtesë.

** Ekrani me prekje HD 9’’ «është i disponueshëm vetëm për 
pakon N-Connecta dhe më lart.

Faqja fillestare

Ndihmat gjatë vozitjes

Navigacioni

Shijoni qartësinë e ekranit të jashtëzakonshëm head-up prej 10.8” *, instrument tabelës tërësisht 
digjitale prej 12.3’’ dhe ekranit HD prej 9” të sistemit NissanConnect* me shërbime të kyçura të 
avancuara. Tre ekranet e mëdhenj punojnë së bashku në sinkronizim të përsosur për një përvojë më 
të sigurt, më të qartë dhe më të optimizuar të vozitjes.

EKRAN I GJERË HEAD-UP 10.8” *. Falë ekranit “head-up” (kokën lartë) 10,8” informacionet më të 
rëndësishme do të shfaqen në xhamin e përparmë pa pasur nevojë të largoni shikimin nga rruga. Ky 
ekran i madh që projektohet pa shtrembërime e bën vozitjen më të sigurt dhe më të rehatshme.

Ekrani 12.3“ në tabelën e instrumenteve* ka një rezulocuion të lartë me mundësi të shumta të 
konfigurimit bazuar në disponimin ose nevojat e shoferit; njëkohësisht ofron siguri të përmirësuar 
përmes të gjitha informacioneve që shfaqen në një vend të vetëm. Zgjidhni në mes pamjes 
tradicionale të instrumenteve apo pamjes së zgjeruar me ekran qendror më të madh.

Funksionaliteti nuk ka qenë asnjëherë më joshës



*Varësisht nga versioni, veçoritë janë të disponueshme si pajisje serike apo me një pagesë 
shtesë.
** Ulëset e lëkurës Nappa  janë gjysmë lëkurë dhe të disponueshme vetëm në Tekna+

Përzgjedhja e llojit të 
masazhit

AIRBAG-U QENDROR

Relaksohuni në ulëset e dizajnuara ergonomikisht me mbështetje 
të optimizuar  për mesin shpinës. Shijoni materialet premium, 
finalizimet cilësore gjithandej dhe ulëset me masazh* për shofer 
dhe pasagjer. Aty keni edhe një Airbag të ri qendror i cili do të ju 
mbajë edhe më të sigurt. Qashqai i ri nuk është veçse një 
përmirësim. Është një zbulim.

Hapësira juaj personale kurrë nuk ka 
qenë më e personalizueshme

AIRBAG-u QENDROR



Lëkurë Nappa **





*Varësisht nga versioni, veçoritë janë të disponueshme si pajisje serike apo me një pagesë 
shtesë.

+20MM HAPËSIRË PËR GJUNJËT

Qashqai i Ri me hapësirë të bollshme në pjesën e brendshme dhe 
me një pjesë të jashtme kompakte të përshtatur qytetit, bënë 
manovrimin më të lehtë. Pasagjerët janë të ulur në komforin e një 
kabine më të madhe me hapësirë ndër më të mëdhatë në 
segmentin e saj, hyrja në makinë dhe vendosja e ulëseve të 
fëmijëve bëhet më lehtë falë hapjes së derës së pasme 85°, si dhe 
detajet e tjera të vogla të menduara, siç janë: dy porta USB* për 
pasagjerët e ulur prapa. Me rritjen e hapësirës së bagazhit bëhet e 
qartë se: ju mund të merrni familjen apo miqtë tuaj kudo që 
shkoni në komfor të plotë dhe hapësirë të shtuar.

Hapësirë për të gjithë. Edhe shume 
gjëra tjera

NË KRAHASIM  ME GJENERATËN PARAPRAKE

+28MM HAPËSIRË PËR KRAHËT
NË KRAHASIM ME GJENERATËN PARAPRAKE



*Varësisht nga versioni, veçoritë janë të disponueshme si pajisje serike apo me një pagesë 
shtesë.

Dera e bagazhit me hapje/mbyllje elektrike

Hapësia prej 1593L e bënë Qashqai-in e Ri të gatshëm të 
transportoj gjithçka që ju nevojitet. Dy ndarëset e valixheve 
(që të dyja me njërën anë që pastrohet lehtësisht)  
mundësojnë 16 konfigurime të bagazhit për një fleksibilitet 
maksimal pavarësisht ngarkesës suaj. Opsionet e mençura siç 
janë dera elektrike e bagazhit të Nissan-it* dhe dyert e pasme 
me hapje të gjerë, lehtësojnë mundimin e paketimi dhe 
shpaketimi, kështu që ju mund ti shfrytëzoni në maksimum 
ditët tuaja të çmuara.

Vëllim befasues i ngarkimit



VËLLIMI I BAGAZHIT 504L 1593L ME ULËSE TË PALOSURA



Konsumatorët nuk duhet të mbështeten vetëm në opsionet që lehtësojnë vozitjen. Disa veçori 
mund të mos funksionojnë në të gjitha kushtet dhe rrethanat. Duhet të respektohen 
kufizimet e shpejtësisë dhe kufizimet e tjera. Për kushtet e kontratës lidhur me teknologjitë e 
Nissan, ju lutemi kontaktoni dilerin tuaj të Nissan-it ose www.nissan.XX

TEMPOMATI INTELIGJENT mban distancën për ju. Bënë 
matjen e distancën me automjetin para, duke 
kontrolluar përshpejtimin dhe ngadalësimin që në 
mënyrë automatike të mbajë një distancë të 
përshtatshme përcjellëse brenda shpejtësisë së 
përcaktuar nga ju.

SISTEMI INTELIGJENT I PARALAJMËRIMIT TË PËRPLASJES 
FRONTALE përcjellë 
deri në dy automjete para jush. Kur sistemi zbulon 
ngadalësim të papritur para, ju jep një paralajmërim 
zanor dhe vizual për të ngadalësuar.

FRENIM AUTOMATIK GJATË VOZITJES PRAPA ju kthen 
vetëbesimin gjatë vozitjes prapa. Nëse një objekt i 
palëvizshëm zbulohet prapa automjetit tuaj, sistemi 
mund të frenoj automatikisht për të ndihmuar 
shmangien e përplasjes.

MBAJTJA E AUTOMJETIT NË KORSI përbëhet nga një 
gamë teknologjish që ju ndihmojnë ti shmangeni 
lëshimit të paqëllimshëm të korsisë.
Ju mban në qendër të korsisë duke drejtuar timonin 
ose duke frenuar në situatë emergjente.

SISTEMI I FRENIMIT NË RAST EMERGJENCE Monitoron 
hapësirën përreth makinës për automjete dhe 
këmbësorë, duke ndihmuar në shmangien apo 
zvogëlimin e dëmeve në rast të përplasjes.

Çdo Qashqai i Ri është i pajisur me teknologji të avancuara të 
sigurisë, të krijuara për ta përcjellë rrugën, për ti mbajtur gjithë 
të sigurt dhe për të ju siguruar një vozitje maksimalisht të 
relaksuar.

Siguria në qendër të vëmendjes







*Varësisht nga versioni, veçoritë janë të disponueshme si pajisje serike apo me një pagesë 
shtesë.

Qashqai i Ri është makina e parë në Evropë me Teknologji Adaptive 
të Poçit të Dritës*. Kjo teknologji ndan dritat e gjata në 12 elemente 
individuale, duke fikur individualisht ato elemente të cilat mund të 
verbërojnë shoferët ne ardhje. Dukshmëri maksimale për ju, siguri 
maksimale për ata përreth jush.

Fokusi në siguri





*Varësisht nga versioni, veçoritë janë të disponueshme si pajisje serike apo me një pagesë shtesë.

Nëse e urreni parkimin, atëherë do të doni Qashqai e Ri. Monitori i ri digjital 
Around View * me rezolucion të lartë ofron pamje 360 ° të makinës suaj, dhe ofron 
pamje të zmadhuar nga para, nga pas dhe anash për t’ju ndihmuar të parkoni me 
vetëbesim dhe kontroll.
4 kamerat me rezolucion të lartë ofrojnë pamje më të qartë rreth e rrotull 
makinës gjatë vozitjes në shpejtësi të ulëta dhe gjatë parkimit për një ndjenjë më 
të sigurt.

Vend i ngushtë për parkim? Mos u shqetësoni!

Kamera prapa sheh 
se çfarë ndodhet pas 

jush.

Me kamerën anësore 
mjafton të klikoni një 

buton dhe të shihni se 
ku ndodhet trotuari.

Pamja virtuale 360 ° 
nga perspektiva e

e zogut gjatë 
manovrimit.

Kamera para
merr një pamje të 

kombinuar nga pjesa 
para dhe e sipërme 

për një parkim të për-
sosur



*ProPILOT është i disponueshëm vetëm në versionet e caktuara dhe 
vetëm më ndërrues automatik.
ProPILOT është një teknologji e avancuar e ndihmës së shoferit, por 
nuk mund ti parandalojë përplasjet. ProPILOT është menduar vetëm 
për autostrada (rrugë e ndarë me Barriera)
Navilink mbështet detektimin e shenjave të trafikut i cili mund të mos 
detektojë dhe lexojë të gjitha shenjat e trafikut në të gjitha kushtet. 
Shoferi duhet të përcjellë të gjitha shenjat e trafikut dhe t’u bindet 
ligjeve të trafikut.
Është përgjegjësi e shoferëve të qëndrojë vigjilent, të vozisin në 
mënyrë të sigurt dhe të mbajnë nën kontroll automjetin gjatë tërë 
kohës.
Për detaje, ju lutemi shikoni udhëzuesin e përdorimit.

Nissan Qashqai i Ri përdor versionin e fundit të 
ProPILOT, për një  vozitje sigurt dhe të dhe të 
rehatshme. Softueri i ri ofron një vozitje të qetë 
dhe të sigurt në korsinë tuaj, duke ruajtur 
distancën ideale me automjetin para, 
pavarësisht nga pjerrtësia.
NAVI-Link është i lidhur me sistemin e 
navigacionit TOMTOM të Qashqai-t për të ju 
paralajmëruar
për kufizimet e shpejtësisë, për kthesa, daljet 
nga rruga dhe shumë të tjera, duke përshtatur 
shpejtësinë tuaj butësisht për të ju mbajtur nën 
kontroll.  Madje mund të kryej ndalesë 
emergjente apo të ndalet dhe prap të niset 
gjatë trafikut të dendur ashtu që ju edhe 
pasagjerët tuaj të ndiheni gjithmonë të sigurt 
dhe rehat.

PROPILOT me navigacion 
NAVI-Link





AMORTIZIM I PËRMIRËSUAR 

Disa veçori ofrohen vetëm në pako të caktuara të pajisjeve.

*Amortizimi Multi-Link nuk është i disponueshëm për gjitha versionet.

Struktura dhe optimizimi i motorit ka qenë pjesa kyçe e zhvillimit të Qashqai-it të 
Ri për arritjen e një performance të shkëlqyer si dhe efikasitet në konsumin e 
karburantit. Platforma e re ofron zhdërvjelltësi dhe rehati të avancuar. Struktura 
më e fortë ofron përmirësim të performancës dinamike dhe sigurisë, ndërsa 
përdorimi i gjerë i elementeve nga aluminit në karroceri ulë peshën dhe kështu 
edhe konsumin e karburantit.

Edhe më i avancuar në pjesën e brendshme

PLLAKA ALUMINI NË DYER DHE NË KAPAK 
TË MOTORIT 
Panelet e lehta prej alumini në dyer dhe 
kapak të motorit ndihmojnë në uljen e 
peshës dhe njëkohësisht CO2 emetimeteve.

Përveç amortizimit standard të 
përmirësuar, Qashqai i Ri ofrohet me 
amortizim Multi-Link* për më shumë 
komfort, vozitje më sportive dhe më të 
shkathët.







Efikasitet pa kompromis

Mohimi i përgjegjësive për vlerat e emetimeve *CO2 varësisht nga vendi..

** Vetëm për versionet automatike.

Motori i ri Mild Hybrid HR13 ofron efikasitet të përmirësuar të 
karburantit dhe reduktim të CO2 emetimeve pa humbur kënaqësinë 
e vozitjes. Sistemi përfshin një bateri litium-jon e cila ruan energjinë 
e rikuperuar gjatë frenimit. Fuqia e ruajtur përdoret për të fuqizuar 
sistemet elektrike të automjetit në vend të motorit me djegie gjatë 
shpejtësive të ulëta (nën 30 km/orë) ose gjatë ndalesave, duke 
zvogëluar kohën e punës së motorit.

MT 2WD 
HIBRID I BUTË 138HP / 

156HP

XTRONIC 2WD/4WD 
HIBRID I BUTË 156HP

Vëllimi 1,3L me 12V Hibrid i butë 1,3L me 12V Hibrid i butë

Fuqia kW në rrpm 2 5000/2 5500 116 në 5500

Moment rrotullues Nm në 
rrpm 240 në 1600 / 260 në 1750 270  në 1750

Sistemi i karburantit DIG DIG

Ndërruesi Manual me 6 shpejtësi Automatik

Etiketa e emetimeve Euro6dfull. Euro6dfull

CO2 emetimet për g/km* 145-150 / 145-152 144-153 / 153-163

Ofrohet në vitin 2022 vetëm në modelet e caktuara**, teknologjia e-POWER 
përdor një motor elektrik për të lëvizur rrotat, dhe jap një përshpejtimin të 
menjëhershëm me vozitje pa zhurmë sikur të një makine elektrike - pa 
kufizimet të distancës apo shqetësimin e gjetjes se një pike për karikim. 
Ndryshe nga sistemet tradicionale hibride, motori me benzinë vepron si një 
gjenerator për karikim të baterisë litium-jon, e cila në kthim fuqizon 
motorin elektrik.



Qëndroni të lidhur me botën përreth 
jush
Ekrani i ri me prekje 9» HD* tek Nissan Qashqai është portali juaj 
për NissanConnect: përmes navigacionit intuitiv, teknologjisë së 
avancuar dhe shumë më shumë. Aplikacioni ynë për telefon të 
mençur ofron një gamë të shërbimevenë në rritje duke përfshirë 
dërgimin e planeve të udhëtimit tek Nissan Qashqai juaj i Ri.



Skanoni kodin për të 
shkarkuar tani 
aplikacionin 
Shërbimet e 
NissanConnect dhe 
lidheni atë me 
Nissan-in tuaj të Ri

Ekrani me prekje HD 9” është i disponueshëm vetëm me pajisjet 
N-Connecta dhe më lart

**Lidhja e telefonit celular për të përdorur NissanConnect duhet të et 
të bëhet vetëm kur makina është e parkuar në mënyrë të sigurt. 
Përdorimi i sistemit duhet të jetë gjithmonë në përputhje me 
rregullat e Kodit të Autostradës. Shoferët duhet ta përdorin sistemin 
vetëm kur është e sigurt një gjë e tillë. Përdoruesit duhet të jenë të 
vetëdijshëm për potencialin e teknologjisë “hands free” (duart e lira) 
që mund ta hamend shoferit nga koncentrimi në rrugë, duke ju 
pamundësuar atyre që të kenë kontrollin e plotë të automjetit.

Jeni në rrezik? Asistenca 
e prishjeve kontakton 
asistencën rrugore kur ju 
nevojitet, ndërsa Vehicle 
Health Report (Raporti i 
Gjendjes së Makinës) ju 
informon për statusin e 
makinës tuaj.

Siguria dhe shëndeti 
i makinës Arrini atje ku duhet të 

shkoni përmes 
Navigacion Derë më Derë 
duke dërguar 
destinacionin direkt nga 
telefoni i mençur tek 
sistemi i juaj i navigimit. 
Përmes Analizës dhe 
Historisë së Vozitjes, ju 
do të përcillni distancën e 
kaluar gjatë vozitjes, 
numrin e udhëtimeve që 
keni bërë dhe shumë 
gjëra tjera përmes 
aplikacionit 
NissanConnect Services

Navigimi dhe vozitja

Lidhni pajisjen tuaj 
Android ose iOS për një 
kyçje pa probleme 
përfshirë kontrollin zanor. 
** Qasuni muzikës tuaj të 
preferuar, porosive dhe 
aplikacioneve të tjera për 
të qenë të informuar dhe 
argëtuar gjatë
vozitjes.

Lidhjet

Shfrytëzoni shërbimet 
nga distanca përfshirë 
këtu Remote Door Lock/
Unlock, Remote Horn/
Lights dhe My Car Finder 
përmes aplikacionit 
NissanConnect Services. 
Dhe nëse ndonjëherë 
keni nevojë për ndihmë, 
Nissan Assistance është 
vetëm një klikim larg.

Komoditet dhe 
rehatia



Kur jeni brenda makinës tuaj, kyçni telefonin tuaj për të filluar përdorimin e aplikacioneve të juaja të preferuara 
falë Apple CarPlay® dhe Android Auto. Kudo që të jeni, Shërbimet NissanConnect ju mbajnë të informuar për 
statusin e makinës tuaj.

Inteligjent. Intuitiv. I informuar

(1) Apple CarPlay® dhe Android Auto ofrohen pa pagesë, varësisht modelit dhe/ose versionit. Për më shumë informacion, ju lutemi kontaktoni dilerin tuaj të Nissan ose [numrin e 
telefonit/ adresën e e-mail].

(2) Shërbimet falas (Nissan on Google Assistant, Driving History & Analysis, Nissan Help & Assistance, Breakdown Assistance) jepen falas për një periudhë 7 vjeçare, varësisht nga 
modelit dhe/apo versioni. Për më shumë informacione, ju lutemi kontaktoni dilerin tuaj të Nissan-it ose [numrin e telefonit/adresën e e-mail].

(3) Maps & Live Traffic, Remote Control Services, Smart Alerts ofrohen falas për një periudhë 3 vjeçare dhe më pas në dispozicion me një tarifë 0,99€/m (Smart Alerts), 1.99€/m 
(Remote Control Services), 2,99€/m (Maps & Live Traffic) varësisht modelit dhe/ose versionit. Për më shumë informacione, ju lutemi kontaktoni dilerin tuaj të Nissan ose [numrin e 
telefonit/adresën e e-mail].

(4) WiFi në makinë është gjithnjë një shërbim me pagesë i disponueshëm me abonim. Për më shumë informacione, ju lutemi kontaktoni dilerin tuaj të Nissan-it ose [numrin e 
telefonit/adresën e e-mail].

Për të përdorur shërbimet NissanConnect ju nevojitet një llogari përdoruesi NissanConnect ku duhet të regjistroheni dhe kyçeni në NissanConnect me emrin e përdoruesit dhe 
fjalëkalimin tuaj. Për të përdorur aplikacionin falas Nissan Connect, ju nevojitet një telefon i mençur me një sistem operativ kompatibil me iOS ose Android dhe një SIM kartë me 
opsion të Datamobile me një kontratë ekzistuese ose të veçantë të telefonit celular midis jush dhe ofruesit tuaj dhe operatorit të shërbimeve telefonike. Të gjitha shërbimet i 
nënshtrohen mbulushmërisë së rrjetit celular.

Përdorimi i internetit në pjesën e brendshme NissanConnect është mundësuar përmes një lidhjeje të integruar të internetit pa tel. Pakot me internet sigurohen përmes ofruesve 
të jashtëm të shërbimeve të internetit celular të zgjedhur në përputhje me kushtet e tyre të kontratës (në varësi të disponueshmërisë në vendin tuaj).

KOMPATIBIL ME GOOGLE ASSISTANT DHE 
ALEXA*

Përdorni mundësitë e lidhjeve të Nissan për të 
kontrolluar automjetin tuaj nga distanca me 

komanda zanore nga komoditeti i shtëpisë tuaj
Shërbim falas (2)

WIFI NË MAKINË*
Përdorni makinën tuaj si “WiFi hotspot” për t’u 

lidhur me internetin në bord.
Të nisemi!

Shërbim i paguar (4) - 10 GB për 24,99 €/m

 NISSAN CONNECT SERVICES
Përdorni aplikacionin NissanConnect Services 

për të ju qasur Remote Control Services, Smart 
Alert dhe shume të tjera

Shërbim falas për 3 vjet (3)

WIRELESS APPLE CARPLAY® DHE ANDROID 
AUTO

Lidhni telefonin tuaj të mençur për të ju qasur 
muzikës suaj, porosive me tekst dhe 

aplikacioneve të tjera të preferuara gjatë 
vozitjes

Shërbim falas (1)

Ne rekomandojmë të përdorni kabllon origjinale të prodhuesit.



*Amazon, Alexa dhe të gjitha brendet e ndërlidhura janë brende tregtare të Amazon.com, Inc. ose filialeve të tij.

Përdorimi dhe funksionimi i një veçorie mund të ndikohet kur makina pranon sinjalë të dobët. Për shërbim optimal, sigurohuni që makina juaj të jetë nën mbulim të mirë të rrjetit.

Lidhja e telefonit celular për të përdorur NissanConnect duhet të bëhet vetëm kur makina është e parkuar në mënyrë të sigurt. Përdorimi i sistemit duhet të jetë gjithmonë në 
përputhje me rregullat e Kodit të Autostradës. Shoferët duhet ta përdorin sistemin vetëm kur është e sigurt një gjë e tillë. Përdoruesit duhet të jenë të vetëdijshëm për 
potencialin e teknologjisë “hands free” (duart e lira) që mund ta hamend shoferët nga koncentrimi në rrugë, duke ju pamundësuar atyre që të kenë kontrollin e plotë të 
automjetit.
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PAKO PËR PERSONALIZIM TË JASHTËM 
ELEGANCECHROME

A: Profil dekorues para – KE6106U0CR 
B: Profil dekorues në mes – KE7606U0CR 
C: Profil dekorues prapa - KE7916U0CR

PAKOT PËR TËRHEQJE
D: Kanxhë tërheqëse horizontale që çmontohet - 

KE5006U510 
Kapaciteti tërheqës max. 1800 kg

E: TEK me 13 lidhje elektrike - KE5056U012 
TEK me 7 lidhje elektrike - KE5056U002

PAKO MBROJTSE

F: Tepih dyshemeje luksoz - KE7456UN0A
G: Shtroja dy shtresore të bagazhit - KE9656U0S0

PAKO EXPLORER
H: Transportues i ngarkesës me Sistemin Easyfix - 

KE7306U510
Shufra kryq me Sistemin Easyfix - KE7326U510*

Transportues biçikletash - KB73880010 
Kuti për çatinë - Montim i shpejtë

E vogë - KE734380BK
Mesatare - KE734480BK
Madhe - KE734630BK

Ski Carrier - 2 deri në 6 palë 
2 palë - KS73850001
4 palë - KS73850002
6 palë - KE73899996

SETI I BAGAZHIT 
J: Transportues në makinë-KE9646U510
K: Pragu mbrojtës i bagazhit - KE9676U000

*Vetëm për automjetet me shufra të çatisë.

Varësisht nga versioni, veçoritë janë të disponueshme si pajisje serike 
apo me një pagesë shtesë.

Bëjeni edhe më mirë në çdo 
aspekt



A: PROFILI DEKORATIV PARA

B: PROFILI DEKORATIV PRAPA

C: REAR FINISHER

Aksesorët Nissan ju ndihmojnë të personalizoni dhe 
stiloni Qashqai të Ri, ta bëni atë edhe më të 
rehatshëm apo edhe më praktik. Personalizoni 
Qashqai-n tuaj të ri me pakon e jashtme Elegance 
Chrome, dhe mbroni bagazhin nga papastërtia, balta 
apo uji ose shtoni kanxhën tërheqëse dhe nisuni në 
aventura emocionuese familjare. Dhe nëse keni 
nevojë të transportoni biçikleta, ski, snowboard-a 
apo thjeshtë më shumë gjëra tjera – raftet tona, 
kutitë tona dhe transportueset e tjera të ngarkesës 
të dizajnuara enkas, do ta kryejnë punën në mënyre 
të mençur, të sigurte për ti plotësuar kërkesat tuaja.

Bëni çdo udhëtim më të 
ndritshëm, më të zgjuar dhe 
më të lehtë
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A: Gjatësia e totale 4,425M

B: Distanca mes rrotave: 2,665M D

C: Gjerësia totale: 1,835M

D: Lartësia totale: 1,625M

PËRMASAT

WHEELS

TEKNA - TEKNA +  
19" Disqe Alumini 

N-CONNECTA  
18" Disqe Alumini 

ACENTA  
17" Disqe Alumini 

VISIA 
17" Disqe çeliku

OPSIONALE TEKNA+  
20" Disqe Alumini 

TEKNA+
• Pajisjet Tekna
+ Çati xhami me shufra çatie
+ Ulëse gjysmë lëkurë Premium Nappa - 

me masazh 
+ 10 altoparlant Bose
+ Ulëset para me ngrohje
+ Timon me ngrohje

TEKNA
• Pajisjet N-Connecta
+ Disqe alumini19”
+ Ekran Head-Up
+ Drita Full LED
+ Karikues pa tel 15W
+ PROPILOT me navigacion NAVI-Link
+ Dera e bagazhit me hapje/mbyllje 

elektrike

VISIA
• Dritat LED
• Sensorë parkimi prapa
• Ndriçim automatik dhe pasqyra të 

jashtme me ngrohje
• Klimë manuale

ACENTA
• Pajisjet visia
+ Disqe alumini 17» 
+ Kamera me pamje prapa
+ Ekran NissanConnect 8»
+ Klimë dyzonale
+ i-Key

N-CONNECTA
• Pajisjet Acenta
+ Disqe alumini 18»
+ Instrument tabelë digjitale 12.3”
+ Ekran HD 9» NissanConnect
+ Around View Monitor
me detektim të objekteve në lëvizje
+ Xham privatësie
+ Ndriçim i ambientit

PAKOT



PAKOT

VISIA - ACENTA 
Pëlhura D D

N-CONNECTA 
Pëlhura C

TEKNA 
Ulëse të errëta në 

kombinim eko lëkurë/
pëlhurë

OPSIONALE TEKNA 
Ulëse hiri të çelëta 

kombinim eko lëkurë me 
pëlhurë

TEKNA+ 
Ulëse të lëkure Premium 

Nappa

  LLOJET E NGJYRAVE 

11 NGJYRA TË KARROCERISË P: Pearl - M: Metallic - S: Solid

E hirit  - M- KADE zezë  - M- Z11E hirit qeramike  -P- 
KBY

Argjend  - M- KY0 E kaltër e mbyllur - M- 
RBN

Vishnje  - M- NBQ E kuqe Solid  -S- Z10

E bardhë Solid -S- 326

E kuqe Sunset Red - M- 
NBV

E kaltër Magnetic  -P- 
RCF

E Bardhë Perlë  -P- 
QAB

Hirit Ceramic me Çati të 
Zezë Metalike 

E bardhë perlë me çati të 
zezë metalike

E Kaltër Magnetic me çati 
të zezë metalike

5 NGJYRAT ME DY NUANCA

E kuqe sunset fuji me çati 
të zezë metalike

E zezë metalike me çati 
hiri



Fokusi ynë 
është tek cilësia

TE NISSAN



Cilësia vjen në rend të parë për çdo gjë që bëjmë, në laborator 
dhe në studio të dizajnit, në fabrikë, në vendet e shitjes dhe në 
marrëdhëniet tona me ju. Ne asnjëherë nuk dorëzohemi. Sepse 
çdo gjë që ne bëjmë është e gdhendur nga përvoja.Këtë e 
quajmë Cilësia e Nissan-it.

Procesi 360° 
Cilësia është e integruar që nga fillimi, duke konceptuar çdo makinë me 
përpikmëri që të jetë sa ma komfor dhe më e qëndrueshme, e tërë kjo 
përmes dizajnit novator, teknologjisë inteligjente dhe detajeve mirë të 
menduara të frymëzuara nga vetë ju.

Siguria
Përmes sistemeve tona të sigurisë gjatë vozitjes ne gjatë tërë kohës 
kujdesemi për ju dhe ju ndihmojmë ti shmangeni aksidenteve dhe të 
vozitni me më shumë vetëbesim çdo ditë. Monitori ynë Around View 
përdor 4 kamera për t’ju dhënë një pamje virtuale rreth e rrotull makinës 
tuaj nga perspektiva e zogut.

Qëndrueshmëri e jashtëzakonshme
Ne shtyjmë makinat tona deri në kufijtë e mundësive të tyre për të 
garantuar performancë dhe qëndrueshmëri në baza ditore. Ne udhëtojmë 
miliona kilometra gjatë testeve të para-prodhimit, hapim dhe mbyllim 
dyert dhe kapakët mijëra herë në ditë dhe përdorim pluhur vullkanik të 
vërtetë nga Japonia për të testuar rezistencën e dritareve.



NUK KA AFAT NË ATË SE SA DO TË PËRFITONI NGA PREMTIMET TONA.
NËSE TANIMË JENI PJESË E PROGRAMIT YOO+NISSAN, DHE DËSHIRONI TË JU ADRESOHEMI NË 
MËNYRË TË MIRËFILLTË, TË HAPUR DHE TË SINQERTË, NE DO TË KUJDESEMI PËR JU. KY ËSHTË 

PREMTIMI YNË.

PREMTIMI YNË. PËRVOJA JUAJ

KUDO, KURDO, CFARËDO. VETEM THIRRI NË 0800 000 000 DHE NE DO TË JEMI ATY.

Premtojmë se do të ju mbajmë në rrugë 24/7. Nëse 
ndodh diçka e papritur,
ne ju garantojmë ndihmë të Nissan-it 24-orësh, 
pavarësisht vjetërsisë së Nissan-it tuaj.

Premtojmë se do të ofrojmë kujdesin më të lartë për 
Nissan-in tuaj falë ekspertizës së ekipeve të trajnuara 

nga Nissan-i dhe përdorimit të pjesëve rezervë 
origjinale të Nissan-it.

Ne thjesht dimë më së miri si ta servisojmë Nissan -in 
tuaj. Dhe për të garantuar vlerën më të mirë për 

paratë, Nissan do të ketë çmime që përputhen me 
kuotat në rreze brenda 10km 

nga dileri juaj lokal.
 

SERVICE PRICE MATCH

Ju premtojmë se do të ju mbajmë në rrugë deri sa 
makina juaj është duke u servisuar. Rezervoni 

paraprakisht dhe ne do të sigurohemi që një makinë 
falas për të ju  shërbyer të jetë në dispozicion. Ne 

madje kemi makina elektrike në dispozicion në pika të 
caktuara dhe një gamë zgjidhjesh të tjera transporti

për t’iu përshtatur nevojave tuaja.

AUTOMJET PËR TU JU SHËRBYER FALAS
Premtojmë se do ti bëjmë makinës tuaj një kontroll 
falas para çdo pune që kryhet, kështu që ju e dini 
saktësisht se çfarë duhet bërë dhe sa do të kushtojë.
Të gjitha çmimet janë gjithashtu të publikuara në 
internet dhe tek dilerët tanë.

KONTROLL FALAS E AUTOMJETEVE

ASISTENCË GJATË TËRË JETËS NGA NISSAN



NISSAN QASHQAI VJEN ME:

GARANCI 3 VJEÇARE OSE 100,000 km

Garanci për automjet të ri (cilado që 
arrihet e para)

VJETORE OSE 20,000 KM INTERVAL 
PËR MOTORRËT ME BENZINË

KONTRATAT E SHËRBIMIT
Jepini Nissan Qashqai-it tuaj kujdesin që meriton duke nënshkruar një Kontratë për 
Shërbime me Nissan dhe kurseni para në plan afatgjatë. Kontrata e Mirëmbajtjes e 
Nissan-it mbulon të gjitha veprimet e planifikuara e të rekomanduara nga Nissan-i 
dhe të specifikuara në Librin Zyrtar të Servisit të Nissan. Me nënshkrim të një Kontrate 
për Mirëmbajtje ju do të dini që në fillim sa do të kushtojë mirëmbajtja juaj dhe 
mbroheni nga inflacioni i çmimeve. Përveç veprimeve të planifikuara, ju mund të 
përfitoni nga zëvendësimi i pjesëve konsumuese si fshesat e xhamave, jastëkët e 
frenave ose amortizatorët duke nënshkruar një Kontratë Mirëmbajtjeje të Plotë. 
Zgjidhni kohëzgjatjen që mbulon nevojat tuaja dhe përfitoni nga pjesët origjinale 
Nissan-it që montohen nga teknikët tanë të trajnuar, me çmim të zbritur. Automjeti 
i mirëmbajtur ka vlerë më të madhe kur rishitet. Në rast se shitni Nissan -in tuaj para 
përfundimit të mbulimit tuaj, Kontrata për Shërbime do t’i transferohet pronarit të ri. 
Pra, mos prisni më shumë dhe nënshkruani Kontratën për Shërbime të Nissan-it që 
ta keni kokën rehat!

GARANCIA E ZGJATUR
Garancia e Zgjatur e Nissan-it ju jep mundësinë të zgjasni garancinë për 3 vite/100,000 
km për kilometrazh më të gjatë. Zgjidhni kontratën që i përshtatet më së miri nevojave 
tuaja. Në rast riparimi, vetëm pjesët rezervë origjinale të Nissan-it do të përdoren dhe 
montohen nga teknikë të trajnuar nga Nissan-i.

TE NISSAN-I, JU NA BËNI TË 
SHFAQIM MË TË MIRËN TONË

Ju ndizni imagjinatën tonë. Ju ngacmoni 
zgjuarsinë tonë. Ju na frymëzoni të thyejmë 
rregullat dhe të sjellim inovacione. Dhe tek 
Nissan-i, inovacioni nuk ka të bëjë vetëm me 
shtesat dhe zgjerimet; ka të bëjë me kalimin 
e kufirit për të rizbuluar status quo-në.  Ka 
të bëjë me zhvillimin e zgjidhjeve të papritura 
për të kënaqur dëshirat tuaja më të 
paarritshme dhe më pragmatike. Ne në 
Nissan, dizajnojmë makina, pajisje dhe 
shërbime që tejkalojnë pritshmëritë - duke 
e bërë prak tikën emocionuese dhe 
emocionuesen praktike për të ju ofruar një 
përvojë më rrëqethëse të vozitjes çdo ditë.



Nissan Intelligent Mobility ju çon një hap më para Me makinat që ndjehen si një dorë e 

zgjatur e juaja, duke ju ndihmuar të shihni më shumë dhe të ndjeni më shumë, duke 

reaguar me ju, dhe ndonjëherë edhe për ju. Mobiliteti Inteligjent i Nissan-it ka në mend 

një të ardhme më të mirë - duke na dërguar në një botë më të sigurt, më të 

qëndrueshme dhe më emocionuese.

Zhytuni në përvojën e re të Nissan Qashqai: www.nissan-europe.com/Qashqai Përcjellin Nissan 
Qashqai në Facebook, Twitter dhe Youtube.

Është bërë çdo përpjekje për të siguruar që përmbajtja e këtij botimi të jetë e saktë në kohën e daljes nga shtypi (qershor 2021). Ky 
katalog është publikuar duke shfaqur automjete prototip të ekspozuar në panaire motorike. Në përputhje me politikën e kompanisë 
për përmirësimin e vazhdueshëm të produkteve të saj, Nissan Europe rezervon të drejtën të ndryshojë në çfarëdo kohe karakteristikat 
dhe automjetet e përshkruara dhe të publikuara në këtë botim. Dilerët e Nissan-it do të informohen për çfarëdo modifikimi të tillë sa 
më shpejt të jetë e mundur. Ju lutemi konsultohuni me dilerin tuaj vendor të Nissan-it për të marrë informacionin më të fundit. Për 
arsye të kufizimeve të procedurave të shtypit, ngjyrat e paraqitura në këtë broshurë mund të ndryshojnë pak nga ngjyrat aktuale të 
materialeve të përdorura në pjesës së brendshme.
Të gjitha të drejtat e rezervuara. Riprodhimi i pjesshëm apo i plotë i kësaj broshure pa lejen me shkrim nga Nissan Europe është i ndaluar. 
Kjo broshurë është bërë nga letra pa klor - broshura MY21 Qashqai 06/2021 - Shtypur në BE. Krijuar nga DESIGNORY, Francë dhe prodhuar 
nga eg+ worldwide, France, Francë - Tel .: +33 në 49 09 në 35.


