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NOVI NISSAN QASHQAI: 

IZJEMNA PRIVLAČNOST, ELEGANTNA OBLIKA 

• Tretja generacija Nissanovega križanca ohranja »nezgrešljiv« oblikovni 
slog Qashqaija. 

• Večja medosna razdalja, nova platišča s premerom 50,8 centimetrov (20 

palcev) in napeta ramenska linija poskrbijo za bolj mišičasto, odločno 
postavo. 

• Povzdignjeno vzdušje v notranjosti s jasnejšim in intuitivnim razporedom 
gumbov ter stikal. 

• Oblikovan pri Nissan Design Europe v središču Londona. 

 

PARIZ, FRANCIJA (18. februar 2021) Enako kot že za prejšnji dve generaciji so tudi za 

oblikovanje novega Qashqaija poskrbeli v Nissanovem evropskem oblikovalskem studiu 

v Londonu (Velika Britanija). 

Čeprav je po obliki in videzu še vedno pristen Qashqai, ima tretja generacija bolj napeto, 

elegantno in moderno podobo. Oblikovni detajli odražajo Nissanov lasten oblikovni jezik, 

zlasti maska V-Motion in »lebdeča streha«. Lahko bi ga opisali tudi kot rabo natančnih, 

napetih linij, ki tvorijo enostavne, drzne površine in mišičaste volumne. 

Na zunaj ima novi Qashqai bolj odločno postavo s poudarjenima ramenskima linijama, 

povečano medosno razdaljo in vpadljivimi 51–centimetrskimi (20-palčnimi) litimi platišči, 

ki so za Qashqai na voljo prvikrat. 

Novi Qashqai ohranja »ravno pravšnjo« skupno velikost in s tem odlike, ki so njegovima 

predhodnikoma zagotovile tako veliko priljubljenost. Vendar se tretja generacija modela 

ponaša z učinkovito zasnovo, zaradi katere na zunaj kaže čvrsto postavljeno in odločno 

držo, notranjost pa je inteligentno in ergonomično oblikovana za večjo udobnost ter 

občutek prostornosti. 

Medosna razdalja je večja za 20 milimetrov, skupna dolžina pa za 35 milimetrov. Malo 

sta večji tudi višina (+ 25 mm) in širina (+ 32 mm), kar poskrbi za bolj odločno držo na 

cesti. 

Prednji del novega Qashqaija se ponaša z večjo Nissanovo masko V-Motion, ki je ne le 

kromasta, ampak ima kot poudarek natančne izdelave dodano tanko črto satiniranega 

kroma. Na obeh straneh sta tanka žarometa z naprednimi matričnimi LED diodami in 

svetlobnim pečatom dnevnih luči v obliki bumeranga. Zelo tesni stiki med vsemi temi 

detajli ustvarjajo občutek vrhunske kakovosti in natančnosti. 

Zračni zavesici pod žarometoma videz prednjega dela dodatno razširita, saj oko vodita 

preko pokrova motorja.  Vsi ti elementi skupaj dajejo resen vtis moči in odločnosti. 
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Prednje luči novega Qashqaija so izboljšana v primerjavi s predhodnikom, saj so ožje in 

elegantnejše zaradi uporabe LED tehnologije. Na lučeh zadaj je vzorec »dežnih kapelj«, 

ki je stopnjevan in ustvarja 3D svetlobni učinek ter tako naredi futurističen vtis. Nissan 

prvikrat doslej v svoj evropski model v bolje opremljene različice vgrajuje tudi LED 

smernike. 

S strani je novi Qashqai videti bolj atletski in dinamičen, saj ima eno samo glavno linijo 

(fast line), ki se razteza po vsej dolžini stranice od prednjega do zadnjega dela in 

avtomobilu daje zelo zleknjeno držo, hkrati pa mu daje vtis dinamičnosti. 

Ta bočna linija ne poudarja le širine in samozavestnosti prednjega dela, ampak vodi k 

zadnjemu delu in ob tem dopušča izstopanje oboka blatnika. 

Qashqai nove generacije bo prvikrat na voljo s 50,8-centimetrskimi (20-palčnimi) 

brušenimi litimi platišči. Ta platišča z večjim premerom zapolnjujejo oboke blatnikov in 

dodatno prispevajo k čvrstosti avtomobila na cesti. 

Ker kupci cenijo možnosti za osebne prilagoditve, bo novi Qashqai na voljo v enajstih 

karoserijskih barvah s petimi dvobarvnimi kombinacijami. Skupaj to tako na voljo 16 

možnosti. Črno streho je možno naročiti z biserno belo, osupljivo novo modro, pozornost 

vzbujajočo oranžno-rdečo in keramično sivo barvo karoserije, na voljo pa je tudi 

kovinsko siva (gun metallic) streha na črni karoseriji. 

Izbira črne strehe ustvari navidezno zlitje stranskih oken s streho. V kombinaciji s 

sijajno črno lakiranimi elementi in zadnjimi stranskimi okni s skoraj nevidnimi stiki je 

taka celota zelo homogena. Pripomore tudi k navideznemu znižanju težišča avtomobila. 

Četudi je novi Qashqai nekaj višji in prostornejši, daje na cesti bolj športen in dinamičen 

videz. 

Panoramsko strešno okno, ki je bilo na prejšnjih generacijah priljubljeno, ostaja v 

ponudbi in omogoča, da dnevna svetloba obliva potniški prostor, kar le še poudari 

njegovo obsežnost in sproščeno ozračje notranjosti. 

 

Dovršen notranji prostor 

Povezan, udoben in impozanten prostor za potnike novega Nissana Qashqaija postavlja 

nova merila v tem segmentu za prvovrsten občutek, značilno oblikovanje in izboljšano 

uporabnost. 

Voznik ima napredne tehnologije Nissan Intelligent Mobility na dosegu rok, vsak dotik pa 

okrepi občutek udobnosti in kakovosti. Novi žlahtni materiali, pametne funkcije in skrbna 

obdelava detajlov krasijo potniški prostor, ki se v vseh pogledih ponaša z vrhunsko 

zasnovo, obliko in priročnostjo. 

Matthew Weaver, podpredsednik Nissan Design Europe je dejal: »Novi Nissan Qashqai je 

popolno presečišče izraznega oblikovanja in pričakovanj kupcev. Njihove potrebe so nam 

narekovale usmeritve pri delu in naš drzen izraz izpolnjuje njihova največja pričakovanja. 

S to novo generacijo smo Qashqai dvignili na novo raven in ponudili prestižno a priročno, 

razkošno a dosegljivo in napredno a uporabno okolje, ki bo postavilo merila, katerim 

bodo drugi sledili.« 
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Eleganten in pameten na otip 

Sedežne prevleke iz novega materiala soustvarjajo gostoljuben in bogat potniški prostor, 

v katerem se je lahko sprostiti. Za izdelavo novih prevlek iz usnja Nappa je potrebnih 25 

dni ter več kot 60 minut za samo prešitje v novem 3D rombastem vzorcu. 

Še več razkošja prinašata prednja sedeža z masažno funkcijo s tremi načini delovanja, ki 

sta uvedena v najbolje opremljene različice. Upravljanje priročno poteka preko sistema 

NissanConnect. 

Za ustvarjanje pomirjujočega in sproščujočega okolja je ves potniški prostor osvetljen z 

belo svetlobo, katere enakomernost daje prestižen in harmoničen vtis. 

Veliko pozornosti je bilo posvečene ergonomičnosti in estetski kakovosti stikal in gumbov, 

ki so tudi na otip visoko kakovostni in zato uporabnikom dajejo občutek zanesljivosti ter 

prefinjenosti. 

Obliko osrednje konzole so Nissanovi oblikovalci in inženirji optimizirali tako, da najbolje 

izraža njeno ergonomičnost kot tudi uporabnost. Osrednji del konzole je nova elegantna 

in manjša prestavna ročica v izvedenkah s samodejnim menjalnikom. 

Izvedenke s štirikolesnim pogonom imajo sijajno črno lakirano in z mat kromastim 

obročem obrobljeno stikalo za izbiro vrste pogona, ki voznikom nudi izbiranje med 

različnimi načini vožnje oziroma prenosa moči. 

»V razmerjih med funkcijami oblikovanja, inženiringa in načrtovanja izdelka smo si bolj 

kot kdajkoli prizadevali za izboljšanje vzdušja v notranjosti novega Qashqaija, da bi naši 

kupci uživali v udobni, prefinjeni in prikladni vožnji, ki bi jim vzbujala občutek ugodja. 

Gre za to, da bodo naši kupci, njihove družine in prijatelji v avtomobilu preživljali kar 

precej časa, zato mora to biti zanje izjemna izkušnja,« je dejal Marco Fioravanti, 

podpredsednik za načrtovanje izdelkov pri Nissan Automotive Europe. 

 

 

 
O Nissanu v Evropi 

Nissan je v Evropi eden najbolj celovito navzočih neevropskih avtomobilskih proizvajalcev, saj v svojih 
evropskih centrih za oblikovanje, raziskave in razvoj, proizvodnjo, logistiko, prodajo in trženje zaposluje več 
kot 16.000 ljudi. V letu 2019 so v Nissanovih tovarnah v Veliki Britaniji, Španiji in Rusiji izdelali okrog 465.000 
vozil, med katerimi so bili tudi nagrajeni križanci, lahka gospodarska vozila in električni Nissan LEAF. Sledeč 
cilju nič izpustov in nič smrtnih žrtev v cestnem prometu Nissan vodi s svojim videnjem Inteligentne 
Mobilnosti. Ta celovit, 360-stopinjski pristop k mobilnosti prihodnosti je zamišljen kot vodilo za razvoj 
Nissanovih izdelkov in tehnologij in je temelj ključnih odločitev podjetja o pogonskih sklopih vozil, načinu 
vožnje in njih vključevanju v družbo. 
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