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NISSAN 3 YIL/100.000 KM GARANTİ*
NISSAN GÜLÜMSEME HATTI 0216 651 84 20
NISSAN YOL YARDIMI 0800 211 61 63 / 0212 225 49 59

TÜRKİYE GENEL DİSTRİBÜTÖRÜ NISSAN OTOMOTİV A.Ş.
Tel: (0216) 559 84 00
Faks: (0216) 651 84 34
www.nissan.com.tr

* Nissan binek araçlar için 2 yıl/60.000 km (hangisi daha önce dolarsa) garanti kapsamında olup; ayrıca Nissan Otomotiv A.Ş. aracın 
ilk satış tarihinden itibaren 3 yıl/100.000 km (hangisi daha önce dolarsa) Nissan Kalite Güvence Sistemi ile işçilik ya da malzeme 
hatası sonucu üretimden kaynaklanabilecek problemlerin ücretsiz olarak onarımını garanti eder. Ayrıca, araçlar 12 yıl gövde garantisi 
altındadır.

Fotoğrafl arda görülen aksesuar ve donanımlarla Türkiye’de satışa sunulan modellerin aksesuar ve donanımları arasında farklılıklar 
bulunabilir. Türkiye’de satışa sunulan modeller için en yakın Nissan Otomotiv Yetkili Satıcısı’ndan bilgi alabilirsiniz. Nissan Otomotiv A.Ş., 
ürünlerin şekil ve donanımında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Kaligrafi k hatalar ve baskıdan kaynaklanabilecek kusurlarda fi rmamız herhangi bir sorumluluk kabul etmez.





• Şehre Yüksekten Baktıran Tasarım
 Farklı gövde ve iç mekan tasarımı ile kendinizi hem güvende 

hissedersiniz, hem de mükemmel bir görüş açısına sahip olursunuz.

• Uçak Kokpitine Benzeyen Sürüş Ortamı 
 İhtiyacınız olan tüm kontroller hemen ulaşabileceğiniz yerlerdedir.

• Üst Kısım Havalandırma Kontrolü
 Bir düğme ile üfl enen havayı tavandan sirküle ederek, yüzünüze 

vurmayan yumuşak bir esinti yaratır.

• Bluetooth Teknolojili Radyo CD
 Sıradışı ses kalitesiyle “handsfree” telefon görüşmesi yapma kolaylığı 

sunar. BT Audio özelliği sayesinde de kablosuz müzik dinleme keyfi ni 
yaşatır.

4x2 ve ALL MODE 4x4 Çekişli Versiyon Seçenekler
Her yol koşuluna uygun bir çekiş sistemine sahip olan tam kapsamlı 
Qashqai All Mode 4x4 sistemi 3 ayrı kullanım modu ile rakiplerine göre 
çok daha avantajlı ve güçlüdür. 

4x2 Modu: Güneşli günlerde ve kuru zeminli yollarda aracın 4x4 sistemine 
gereksinim duyulmuyorsa, önden çekiş sağlayan 4x2 modu tercih edilir. 
Bu modda araç minimum seviyede yakıt tüketir. 

AUTO Modu: Hafi f yağışlı ve kaygan zeminli yollarda elektronik AUTO 
modu tercih edilir. Bu modda araç, yolun kayganlığına ve konumuna 
göre özel bir beyin işletim programı sayesinde 4x4 veya 4x2 moduna 
gerektiğinde otomatik olarak geçiş yapar. AUTO modu, sürekli 4x4 
modunda giden araçlara göre yakıt tasarrufu sağlar. Bu sistem aynı 
zamanda güvenlikten ödün vermez. 

4x4 LOCK Modu: Zorlu yol koşullarında 4x4 LOCK modu tercih edilir. 
Bu mod, aracı tam zamanlı 4x4 araç haline getirerek, dört tekerleğe de 
devamlı güç verir. Bu kullanım şekli yoğun karlı ve yoğun çamurlu 
zeminlerde sizin güven içerisinde, gitmek istediğiniz yere ulaşmanızı sağlar.

NISSAN QASHQAI. 
ASİ ŞEHİRLİ. 







CROSSOVER’IN ÖNCÜSÜ!
İşte karşınızda şehrin en konforlu otomobili Nissan Qashqai Platinum. Geliştirilmiş özellikleri ve benzersiz tasarımıyla, 
şehir hayatının yeni gözdesi olacak. Zeka, konfor, güç ve teknolojiyi bir arada bulmak isteyenlere...

• 18” Alüminyum Alaşımlı Jantlar
 Çift renkli 18 inçlik alüminyum alaşımlı 

jantlar Qashqai’nin Crossover görünümünü 
güçlendirmektedir.  

• 215/55 R 18 Lastikler 

• Gümüş Renkli Tavan Rayları, Xenon Farlar
   ve Far Yıkama Sistemi, BOSE® Ses Sistemi

• Nissan Connect Multimedya Paketi 
 Navigasyon, USB, iPod bağlantısı ve Bluetooth 

özelliğiyle müzik, multimedya ve iletişim dünyası 
aracınıza taşınırken, yolda kaybolma tarih 
oluyor.

•  Sürücü ve Yolcu Tarafı Işıklı Makyaj Aynası

• Akıllı Anahtar
 Akıllı anahtar ile uzaktan kumanda sistemini 

kullanabilir, anahtarınız cebinizde ya da 
çantanızdayken kapı açma koluna ufak bir 
dokunuşunuzla kapıları açıp, kilitleyebilirsiniz.

• Karartılmış Arka Camlar
 Bu özellik, aracınızın kişiselleştirilmesini 

sağlayarak, farklılık yaratır.

• Renkli Geri Görüntü Kamerası
 Aracınızın arkasını gösteren geri görüntü 

kamerası hem renkli görüntü sunar, hem de 
park kolaylığı için tekerleklere rehber çizgileri 
ile rota verir.

• Alüminyum Spor Tip Pedal Seti

• Isıtmalı Deri Döşeme

• Sadece İki Renk Seçeneği
 Platinum versiyonun farklılık yaratan başka bir 

özelliği ise sadece “Beyaz” ve “Üzüm Siyahı” 
renklerde satılıyor olmasıdır.



NCAP testine girdiği dönemde, o güne kadar alınmış en yüksek dereceye ulaşan Qashqai, üstün güvenlik 
özellikleriyle modern şehir hayatındaki yollarda karşılaşabileceğiniz zorluklara karşı size güven verir.

18” Alüminyum
Alaşımlı Jant 

17” Alüminyum
Alaşımlı Jant

16" Jant Kapağı 16” Alüminyum 
Alaşımlı Jant

ŞEHİR ARTIK SİZİN.

• Yan Koruma Panelleri
 Sadece güvenliği artırmakla kalmaz, aynı zamanda güçlü ve dinamik 
 bir görünüm sunar.

• Darbe Emici Gövde Yapısı 
 Olası bir çarpışmada yolcuların güvenliğini sağlamak için maksimum 

koruma sağlar.

• 180 mm Yerden Yükseklik
 Sizi, diğer araçların üstesinden gelemediği tümseklerden ve bozuk 

yolların aracın alt kısmına verebileceği zararlardan korur. 

• 6 Hava Yastığı
 Sürücü, yolcu, yan ve perde hava yastıkları ile çepeçevre koruma 

altındasınız.

• Elektrik Destekli Direksiyon Sistemi
 Düşük hızlardaki manevra anında size yardımcı olur.

• ESP (Elektronik Denge Kontrol Programı)
  Aracınızın dengesini sürekli izleyerek savrulmasını önler ve   

güvenliğinizin her zaman en üst seviyede tutulmasını sağlar.

• ABS, EBD, Brake Assist
  ABS anti blokaj sistemi ile aracın frenleri panik frenleme esnasında 
  kilitlenmeyerek, kontrolün her zaman sizde kalmasını sağlar.

• Multi-link Süspansiyon
  Arazi ve bozuk yol koşullarında konforu artırırken, otoyolda keskin, 
  anında tepki veren bir sürüş ve mükemmel yol tutuş sağlar.







NISSAN CONNECT İLE
HER ŞEY KONTROL ALTINDA!

Nissan Connect Multimedia sisteminin dokunmatik LCD ekranı, radyo-CD’si, 
MP3 player’ı, USB/iPod bağlantısı, BOSE® Ses Sistemi ve Bluetooth özellikleri ile 
yolculuklar çok daha keyifl i. Dört farklı kamerasıyla aracın 360° görüntüsünü 
LCD ekrana kuş bakışı yansıtan Çevre Görüş Sistemi (AVM)* ile de park etmek artık
çok kolay. Üstelik bu multimedya sisteminde yer alan navigasyon** özelliği ile 
şehirde istediğiniz yere en kısa yoldan ulaşmanız mümkün.

*Çevre Görüş Sistemi (AVM) Nissan Connect Multimedya Sistemi’nin bir parçasıdır ve1.6 CVT araçlarda opsiyonel donanım olarak alınabilmektedir.
**Navigasyon haritası tüm Türkiye’yi kapsamamaktadır.





Nissan’a özel CVT TEKNOLOJİLİ OTOMATİK VİTES* 
sisteminin sağladığı sarsıntısız ve sessiz sürüş sayesinde, 
artık yollar çok daha keyifl i. Aradığınız performansı, daha düşük 
yakıt tüketimiyle sergileyen otomatik Qashqai, diğerlerinden 
çok farklı.

OTOMATİK QASHQAI
ŞEHRE YENİLİK GETİRDİ!

*1.6 benzinli araçlarda bulunmaktadır.









QASHQAI+2
FARKLI TASARIMIYLA

ÇOK DAHA ASİ. 
FARKLI TASARIMIYLA





QASHQAI+2 GENİŞ AİLELER İÇİN
İDEAL. ÜÇÜNCÜ SIRA ARKA 
KOLTUKLARIYLA TAM 7 KİŞİLİK. 



GENİŞ BAGAJ HACMİYLE 
HERKESİN BAVULUNA YER VAR.




