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Унікальний досвід 
керування електрифіко-
ваним автомобілем без 
необхідності заряджання. 
Новий Nissan QASHQAI з 
технологією e-POWER
У 2007 році світ побачив Qashqai, який став одним із 
засновників сегменту кросоверів. Люди закохалися 
в це поєднання компактності хетчбека з 
практичністю позашляховика. Зустрічайте новий 
Nissan Qashqai. Ще більш високотехнологічний, 
безпечний, потужний і з двома вражаючими 
силовими установками.

ТЕХНОЛОГІЯ e-POWER

Qashqai, який вперше було оснащено Nissan 
e-POWER, дарує незабутні відчуття від керування 
електрифікованим автомобілем без необхідності 
пошуку зарядної станції. Він їздить тихіше та більш 
маневрений, ніж традиційні гібриди. Nissan e-POWER 
демонструє водіння з низькою витратою пального 
та скороченим рівнем викидів CO2, ще меншим,      
ніж у версії Mild Hybrid.

ТЕХНОЛОГІЯ MILD HYBRID

Силова установка Mild Hybrid генерує 
електрифіковану потужність для версій 2WD або 
4WD та використовує літій-іонну акумуляторну 
батарею, що підзаряджається на ходу під час 
рекуперативного гальмування. Вдосконалений 
бензиновий двигун Nissan Qashqai генерує менше 
викидів CO2 без шкоди задоволенню від водіння.

Зображення та описи наведені для довідки. У деяких випадках 
на фото зображені автомобілі у версіях для інших країн, що 
не відображають конкретну комплектацію. 
Показане оснащення може бути не доступне взагалі або     
не доступне у складі стандартної комплектації.



Нова форма вираження
Qashqai дає нове уявлення про те, як може 
виглядати кросовер: атлетична форма кузова, 
контрастне фарбування даху і дзеркал, фірмова 
решітка радіатора V-Motion, надзвичайні 
світлодіодні елементи освітлення, стильні 
легкосплавні диски алмазної різки.

Фірмова решітка радіатора V-Motion
(версія e-POWER)*

Задні світлодіодні ліхтарі*

Контрастний дах*19-дюймові легкосплавні диски*

*Наявність даного обладнання залежить від версії: воно може бути недоступне, може 
входити до стандартної комплектації або пропонуватися виключно як опція (за доплату).



QASHQAI з технологією e-POWER:       
нові враження від водіння електри-
фікованим автомобілем
Для продовження руху не потрібно шукати зарядну станцію і чекати 
поки автомобіль заряджатиметься. Qashqai з унікальною технологією 
e-POWER приводиться в рух виключно електромотором, що живіться 
від акумуляторної батареї. Підзарядка батареї здійснюється за 
допомогою енергоефективного бензинового двигуна. Як результат, 
завдяки моментальному крутному моменту, маневреності та тихому 
ходу Ви отримуєте відчуття, схожі з водінням електромобіля. При цьому 
не витрачаєте час на заряджання, а використовуєте переваги, що є в 
автомобілях з бензиновим двигуном, з можливістю економії пального 
та скорочення викидів*.

КОМФОРТНЕ ВОДІННЯ З ТЕХНОЛОГІЄЮ е-PEDAL STEP
Технологія e-Pedal Step від Nissan унікальна і дозволяє ефективно 
прискорюватись та уповільнюватись на швидкості понад 10 км/год за 
допомогою лише педалі газу. Педаль гальмування використовується 
для більш різкого гальмування і для повної зупинки. 

*Порівняння Nissan Qashqai e-POWER 190 к.с. і Nissan Qashqai MHEV 4WD Xtronic потужністю 158 к.с. Це 
порівняння орієнтовних даних, отриманих шляхом перерахунку результатів випробувань за методом 
WLTP в показники, що відповідають випробуванням за методом NEDC. Фактичні результати можуть 
відрізнятися через такі фактори, як погодні умови, стиль водіння, навантаження на транспортний 
засіб, будь-які аксесуари, встановлені на транспортний засіб, тощо.

190 к.с.
Миттєва тяга та 
прискорення

До До

29%* 16%*
Нижча витрата 
пального
у місті*

Нижча витрата 
пального у комбі-
нованому режимі*

ГІБРИД
Колеса приводяться в рух 
бензиновим двигуном та 

електромотором 
ТРАНСМІСІЯ МОТОР

ДВИГУН ГЕНЕРАТОР АКУМУЛЯТОР ЕЛЕКТРОМОТОР ІНВЕРТОР

МОТОР

e-POWER
Колеса приводяться в рух тільки 

електромотором

100% ЕЛЕКТРОМОБІЛЬ
Колеса приводяться в рух тільки 

електромотором



Вишуканий дизайн і спокуслива
функціональність
Кожний елемент інтер’єру Nissan Qashqai виглядає сучасно і вишукано. Все – від керма до 
центральної консолі - продумано до дрібниць, аби водій відчував абсолютний комфорт під 
час водіння. Більш зручний широкоформатний екран та органічно інтегровані сучасні 
технології підтримують пильність та зосередженість під час будь-якої поїздки.

Ви високо оціните чіткість 10,8-дюймового проєкційного дисплея на лобовому склі*, 
12,3-дюймової повністю цифрової панелі приладів* та 12,3-дюймового HD-дисплея* з 
доступом до передових служб NissanConnect. Три великі екрани взаємодіють між собою і 
ідеально синхронізуються, покращуючи безпеку і зручність користування.

Бездротовий зарядний пристрій* Перемикач e-POWER*

*Наявність даного обладнання залежить від версії: воно може бути недоступне, може входити до стандартної комплектації або пропонуватися 
виключно як опція (за доплату).



Ваш особистий простір ще ніколи не 
був настільки особистим
Відчуйте зручність ергономічних сидінь з оптимізованою підтримкою 
попереку та продовжуйте насолоджуватись комфортом навіть під час 
дуже тривалих подорожей. День був довгий? Увімкніть функцію масажу 
на водійському та пасажирському сидіннях* Qashqai і відчуйте, як 
стрес лишає ваше тіло. Якісні матеріали оздоблення додають ще 
більше вишуканості інтер'єру, а покращена система безпеки з новим 
елементом – центральною подушкою безпеки - не дасть            
приводу для хвилювань за родину.

*Наявність даного обладнання залежить від версії.

ЦЕНТРАЛЬНА        
ПОДУШКА БЕЗПЕКИ

Простір для кожного. І навіть більше
Nissan Qashqai має просторий салон і місткий багажник, при цьому ззовні 
авто виглядає компактно і легко маневрує у міському ландшафті. 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 USB–роз’ємів* для 
пасажирів заднього ряду сидінь.



*Наявність даного обладнання залежить від версії: воно може бути недоступне, може входити 
до стандартної комплектації або пропонуватися виключно як опція (за доплату).

Кришка багажного відділення з електроприводом 
з функцією безконтактного відкривання

ОБ’ЄМ БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ 
ДО 504 Л

ДО 1593 Л ЗІ СКЛАДЕНИМИ 
СИДІННЯМИ

Несподівано місткий багажник
З місткістю до 1593 л у Nissan Qashqai можна завантажити все 
необхідне. Дві полиці (обидві – двосторонні, одна сторона легко і 
повністю миється) пропонують 16 варіантів конфігурації багажного 
відділення для максимальної зручності транспортування будь-яких 
вантажів. Продумані функції, такі як кришка багажного відділення 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.



*Не можна покладатися лише на функції систем допомоги водієві. За певних умов та обставин різні функції можуть не працювати. Діють 
обмеження щодо швидкості тощо. Щоб отримати інформацію про умови використання технологій Nissan, зверніться до свого дилера Nissan.

IІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ 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.

СИСТЕМА УТРИМАННЯ АВТОМОБІЛЯ У СМУЗІ РУХУ 
Комплекс технологій, які допомагають уникнути 
ненавмисного виїзду із смуги руху. В екстреній 
ситуації система утримує автомобіль у центрі смуги 
шляхом втручань у рульове управління або 
застосування гальм.

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.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА ЕКСТРЕНОГО 
ГАЛЬМУВАННЯ відслідковує рух транспортних засобів 
або пішоходів попереду, допомагаючи уникнути 
зіткнення або зменшити шкоду від нього.

Безпека понад усе
Кожний автомобіль Nissan Qashqai оснащено передовими технологіями 
безпеки* - для спостереження за дорожніми умовами, для безпеки всіх, 
хто знаходиться в авто, і для максимально комфортного водіння.

Максимальна видимість
Nissan Qashqai — це перший автомобіль Nissan у Європі 
з технологією адаптивного дальнього світла*. Ця система 
ділить пучок дальнього світла на 12 окремих сегментів, 
автоматично вимикаючи ті з них, що можуть засліпити 
водіїв зустрічного транспорту. Завдяки цьому досягається 
максимальна видимість для вас та максимальна безпека 
інших учасників дорожнього руху.



*Наявність даного обладнання залежить від версії.

Передня камера показує 
одночасно вид спереду та 
зверху для змоги ідеально 

припаркуватися.

Під час маневрування на 
екран також подається 

віртуальне зображення з 
оглядом на 360° з висоти 

пташиного польоту.

Виводиться зображення 
з бокової камери, щоб 

бачити бордюр.

Задня камера бачить 
все, що відбувається 

безпосередньо позаду.

Вузький майданчик?
Проблема відсутня.
Якщо ви ненавидите паркуватися, тоді ви полюбите                         
Nissan Qashqai ще більше. 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.



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

Надійний зв’язок з вашим світом
Доступ до системи NissanConnect в Nissan Qashqai забезпечується через новий 
12,3-дюймовий HD-дисплей*. NissanConnect – це технологія взаємодії автомобіля 
з інформаційним простором, з інтуїтивно зрозумілою навігацією та розширеними 
можливостями підключення. В мультимедійній системі NissanConnect є багато 
корисних функцій, перелік яких завжди поповнюється. Де б ви не були, додаток 
NissanConnect Services* надасть вам інформацію про стан вашого автомобіля.

(1) Карти та дані про затори на дорозі в режимі реального часу, служби дистанційного керування, «розумні» сповіщення 
доступні безкоштовно протягом трьох років, а в подальшому за окрему плату залежно від моделі. Для отримання 
додаткової інформації зверніться до вашого дилера Nissan.

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 мають 
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.

*Наявність даного обладнання залежить від версії.

Для користування службами NissanConnect Services ви повинні скачати даний додаток, створити обліковий запис і 
синхронізувати ваш смартфон з автомобілем за допомогою сенсорного екрану центрального дисплея.
Для користування додатком Nissan Connect Services вам потрібен смартфон під керуванням сумісної версії операційної 
системи iOS чи Android та SIM-карта з підтримкою послуги передачі даних, а також діючий виконуваний договір про 
користування мобільним зв’язком між вами та вашим постачальником послуг мобільного зв’язку. Робота всіх сервісів 
залежить від покриття мережі мобільного зв’язку та його якості. 

СЕРВІСИ NISSAN CONNECT
Через застосунок з сервісами NissanConnect Services 
можна користуватися службами дистанційного 
керування, «розумними» сповіщеннями тощо.

Безкоштовне користування сервісом протягом трьох років (1)
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ЩОБ ОТРИМАТИ ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ, 
ЗВЕРНІТЬСЯ ДО СВОГО ДИЛЕРА

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД
ЕКСТЕР’ЄРУ ELEGANCE

A:  Передня накладка – KE6106U0CR
B: Бокова накладка – KE7606U0CR
C:  Задня накладка – KE7916U0CR

ПАКЕТ ОСНАЩЕННЯ ДЛЯ БУКСИРУВАННЯ
D: Горизонтальний знімний тягово-зчіпний пристрій – 

KE5006U510
Максимальна буксирувальна здатність: 1800 кг*

E:  Комплект для підключення електрообладнання причепа 
(13-контактний) – KE5056U012
Комплект для підключення електрообладнання причепа 
(7-контактний) – KE5056U002

ПАКЕТ ОСНАЩЕННЯ ДЛЯ ЗАХИСТУ
F:  Преміальні підлогові килимки – KE7456UN0A

Преміальні підлогові килимки e-POWER - KE7456UN0B
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

Кріплення для лиж – від 2 до 6 пар
2 пар – KS73850001
4 пар – KS73850002
6 пар – KE73899996

ПАКЕТ ОСНАЩЕННЯ БАГАЖНОГО ВІДСІКУ
J:  Внутрішня перегородка – KE9646U510
K:  Захисна накладка на поріг багажного відсіку – 

KE9676U000

Зробіть кожну поїздку 
яскравішою, продуманішою 
та легшою
За допомогою аксесуарів Nissan ви можете 
персоналізувати свій Qashqai та додати йому 
власного стилю, зробити його ще комфортнішим     
та більш технологічним. Додайте екстер'єру свого 
Nissan Qashqai ще більше витонченості за 
допомогою набору хромованих елементів chrome 
Exterior Elegance pack, захистіть додатково багажник 
від бруду та води або облаштуйте фаркоп та 
відправтеся у захоплюючу сімейну подорож. 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.

* Буксирувальна здатність залежить від специфікації автомобіля.
**Тільки для автомобілів з рейлінгами на даху

Доступне оснащення залежить від версії та може входити до стандар-
тної комплектації або пропонуватися виключно як опція за доплату.



Білий 
-S- 326

A
B C

D

A: Загальна довжина: 4425 МM

B: Колісна база: 2665 ММ

C: Загальна ширина: 1835 ММ

D: Загальна висота: 1625 ММ

ВАРІАНТИ КОМПЛЕКТАЦІЇ

ОЗДОБЛЕННЯ

ГАБАРИТИ

КОЛІСНІ ДИСКИ

TEKNA+ 
19-дюймові легкосплавні

N-CONNECTA / TEKNA 
18-дюймові легкосплавні

ACENTA 
17-дюймові легкосплавні

VISIA 
17-дюймові сталеві

TEKNA+
Сидіння зі шкіри

преміум-якості – B

ОПЦІЯ ДЛЯ TEKNA
Сидіння з тканини зі

вставками з екошкіри
світло-сірого
кольору – K

TEKNA
Сидіння з тканини зі

вставками з екошкіри
синьо-чорного 

кольору – B

N-CONNECTA
Тканина - G

VISIA - ACENTA
Тканина - G

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ

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

Темно-сірий 
- M- KAD

Чорний 
-M- Z11

Сірий перламутр 
-P- KBY

Сріблястий 
-M- KY0

Синій 
-M- RBN

Бордовий
-M- NBQ

Червоний 
-S- Z10

Червоний Fuji Sunset
 -M- NBV

Лазурний перламутр 
-P- RCF

Білий перламутр 
-P- QAB

Сірий перламутр з
чорним дахом - XFU

Білий перламутр з
чорним дахом - XDF

Лазурний перламутр з
чорним дахом - XFV

5 ДВОКОЛІРНИХ ВАРІАНТІВ

Червоний металік
Fuji Sunset з чорним
дахом - XEY

Чорний металік із 
темносірим дахом - XDK

TEKNA+
• Оснащення комплектації Tekna
+ 19-дюймові легкосплавні диски
+ Сидіння зі шкіри преміум-якості
+ Аудіосистема Bose з 10-ма динаміками
+ Передні сидіння з функцією масажу
+ Пам'ять налаштувань сидіння водія               

та зовнішніх дзеркал

TEKNA
• Оснащення комплектації N-Connecta 
+ Адаптивне дальнє світло
+ Проєкційний дисплей
+ Бездротовий зарядний пристрій
+ Панорамний скляний дах
+ Сидіння зі вставками з екошкіри
+ Електропривід багажних дверей із   

сенсорним доступом

VISIA
• Світлодіодні фари
• Задні датчики паркування
• Функція автоматичного увімкнення світлових 

приладів, дзеркала з електроприводом           
та підігрівом

• Система кондиціонування повітря                    
з ручним керуванням

ACENTA
• Оснащення комплектації Visia 
+ 17-дюймові легкосплавні диски
+ Камера заднього виду
+ 8-дюймовий центральний сенсорний дисплей
+ Двозонний клімат-контроль
+ Система безключового доступу i-Key

N-CONNECTA
• Оснащення комплектації Acenta 
+ 18-дюймові легкосплавні диски
+ Повністю цифрова панель приладів 

діагоналлю 12,3 дюймів
+ 12,3-дюймовий HD-дисплей
+ Монітор кругового огляду з системою 

розпізнавання рухомих об’єктів
+ Тоноване скло
+ Фонова підсвітка



Стежте за Nissan Qashqai у Facebook, Twitter та на Youtube.
Для забезпечення правильності вмісту цієї брошури на момент підготовки 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 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. 


