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NOVI NISSAN QASHQAI: POVEZANA TEHNOLOGIJA 

• Novi Qashqai poskrbi za neverjetno povezljivost tudi s posebno aplikacijo 

za upravljanje na daljavo. 
• Med novostmi višjega razreda so inovativen projekcijski zaslon (HUD), 

inteligentni LED žarometi, nadgrajen sistem za pomoč pri vožnji ProPILOT, 

brezžično polnjenje pametnih telefonov, brezžično omrežje Wi-Fi v 
avtomobilu in masažna sedeža. 

PARIZ, FRANCIJA (18. februar 2021) Novi Qashqai ima napredno multimedijsko 

napravo z naborom povezljivih storitev v samem vrhu segmenta, med njimi tudi 

enostavno povezovanje pametnih telefonov, brezžično omrežje Wi-Fi za do sedem 

naprav znotraj avtomobila in posebno aplikacijo NissanConnect Services za upravljanje 

in nadzor avtomobila. 

Večji, 22,86-centimetrski (9-palčen) zaslon z boljšo ločljivostjo NissanConnect je okno, 

ki vodi do navigacije, zabavnih funkcij in nastavitev avtomobila. Združljiv je tako z 

aplikacijo Android Auto® kot tudi z Apple CarPlay®, uveden pa je tudi brezžični Apple 

CarPlay®. Več uporabniških profilov s pomnilniškimi nastavitvami omogoča prikrojitev 

delovanja navigacije, glasbenih funkcij in sistemskih izbir za vsakega voznika posebej. 

Za izvrstno reprodukcijo zvoka, najsi prihaja iz digitalnega radijskega sprejemnika DAB 

ali iz pametnega telefona, poskrbi vrhunska zvočna naprava Bose® Premium. Ta ima 

deset zvočnikov in v prtljažnik nameščeno ohišje z nizkotoncem Bose Acoustimass®, s 

čimer poskrbi za jasen, močan zvok, ki je uglašen za optimalno kakovost zvoka za vse 

potnike, ne le za tiste na prednjih sedežih. 

Nov povsem elektronski več funkcijski zaslon TFT visoke ločljivosti z diagonalo 31,24 cm 

(12,3 palca) ponuja niz prilagodljivih postavitev za prikaz navigacije, zabavnih funkcij, 

obvestil o prometu ali delovanju avtomobila, ki se jih izbira z novim gumbom na dotik na 

volanu. Digitalno ozadje zaslona TFT ima dodano tradicionalno teksturo brušenega stekla 

»Kiriko«, kar je simbol japonskih genov Nissana. 

Nov, inovativen projekcijski zaslon (HUD – Head-Up Display) z diagonalo 27,43 cm (10,8 

palca) ponuja največjo površino prikaza v segmentu. Ključni navigacijski podatki, 

pomagala za vožnjo in cestne informacije so projicirane na vetrobransko steklo v višini 

voznikovih oči, kar vozniku omogoča osredotočenost na cesto, s tem pa bolj udobno 

vožnjo z več zaupanja. 

Funkcije ukazov na daljavo (Home-to-Car) so združljive z napravami Google Assistant in 

Amazon Alexa. Sistem podpira širok nabor ukazov, vključno z možnostjo, da voznik cilj 

poti navigacijski napravi pošlje z glasovnim ukazovanjem svojemu pametnemu telefonu, 

s tem pa kar se da skrajša čas za vnašanje podatkov o cilju. 

Preko aplikacije za pametne telefone NissanConnect Services je možno na daljavo 

upravljati s funkcijami, kot je vklop hupe in luči ter zaklepanje in odklepanje avtomobila. 
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Možno je tudi nastaviti pametne opozorilnike za hitrost, čas in območje, pri čemer 

aplikacija opozori, če avto prekorači določene parametre. 

Z novim Qashqaijem je uvedeno tudi poročanje o stanju avtomobila (Vehicle Health 

reports), ki ga je možno pregledovati v aplikaciji. Poročila uporabnike obveščajo, o 

nujnem vzdrževanju, ponujajo sprotno ovrednotenje delovanja in opozorila na morebitne 

napake v delovanju. 

Zgodovina in analiza voženj je prav tako na voljo preko aplikacije in uporabniki lahko 

pogledajo svoje pretekle poti s povzetki prevoženih razdalj in časa vožnje. 

Vozniki, ki ne uporabljajo navigacije na svojih telefonih, lahko dostopajo do navigacije 

TomTom 3D Maps & Live Traffic, ki vključuje napredne navigacijske funkcije, kot je 

posodabljanje zemljevidov na daljavo, sprotna obvestila o stanju na cestah, Google 

Street View in cene goriva. Preko aplikacije je na voljo tudi navigacija od vrat do vrat, 

vključno s funkcijo »najdi moj avto« (My Car Finder). 

Z novim Qashqaijem je uvedeno tudi sledenje ukradenemu vozilu (Stolen Vehicle 

Tracking)*. Ta storitev zagotavlja stalen (24/7) stik s policijo in zunanjimi službami za 

pomoč kupcem ter samodejno obvesti o tatvini avtomobila preko aplikacije za pametne 

telefone NissanConnect Services, kar omogoča sledenje vozilu in njegovo vrnitev 

lastniku. 

Gumb v avtomobilu, dosegljiv preko zaslonskega prikaza NissanConnect, kupcem 

omogoča, da se kadarkoli (24/7) obrnejo na ponudnika storitve pomoči, ki jih potem 

poveže z najbližjo službo pomoči na cesti in vlečno službo. V nasprotju s funkcijo eCall 

se ta sistem ne sproži samodejno v primeru nesreče. 

Novost v Qashqaiju je polička spredaj, ki zagotavlja brezžično polnjenje pametnih 

telefonov z močjo 15 W – ena največjih moči na trgu. 

Povezljivost sega do vseh potnikov, saj osrednja konzola zdaj ponuja priključke USB za 

polnjenje tako spredaj kot zadaj z vtičnicami USB-A in USB-C. 

Kot še en odraz japonskih genov so obvestilni zvoki novega Qashqaija, na primer 

opozorilnik za neuporabo varnostnih pasov in zvok od delovanju smernikov, razvili v 

sodelovanju z japonskim razvijalcem in izdajateljem video iger Bandai Namco. Zvoki so 

zasnovani s ciljem, da so bolj harmonični, in imajo melodičen dvotonski zvočni pečat. 

 

Izpopolnjen sistem za pomoč pri vožnji ProPILOT 

Novi Qashqai bo opremljen z naslednjo generacijo sistema za pomoč pri vožnji ProPILOT, 

ki vozniku prinaša izdatnejšo pomoč v širšem razponu okoliščin. Sistem, poimenovan 

ProPILOT Navi-link, je bil zasnovan s ciljem zmanjšanja utrujenosti in stresa zaradi 

vožnje, obenem pa omogoča zelo intuitivno rabo. 

Sistem ProPILOT Navi-link je zmožen skrbeti za pospeševanje in zaviranje v okviru 

enega voznega pasu avtoceste. Sistem lahko vožnjo avtomobila pospeši do nastavljene 

potovalne hitrosti in jo zavira vse do zaustavitve v gostem zaustavljajočem se prometu. 

Prav tako je zmožen samodejno spet speljati, če je avto stal manj kot tri sekunde, vozila 

pred njim pa se spet premikajo naprej. 

Volanski sistem in kamera nenehno posodabljata podatke o položaju avtomobila, s čimer 

mu pomagata ostati na sredini voznega pasu ob hkratnem vzdrževanju nastavljene 

hitrosti, vendar z zmožnostjo njenega prilagajanja in ohranjanja varne razdalje do vozila 

spredaj. 
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Nadgrajeni sistem v novem Nissanu Qashqaiju je zmožen hitrost avta prilagajati še 

dodatnim zunanjim okoliščinam; ko avtomobil pripelje v območje strožje omejitve 

hitrosti, je sistem zmožen zaznati prometne znake in upoštevati podatke navigacijske 

naprave o omejitvi hitrosti ter Qashqai primerno upočasniti. To pomeni, da vozniku ni 

treba ročno spreminjati nastavitev regulatorja hitrosti. 

Sistem lahko podatke navigacijske naprave uporabi tudi za prilagoditev hitrosti bližnjim 

ostrejšim ovinkom ali izvozom z zavoji manjših polmerov. 

Poleg tega sistem ProPILOT Navi-link lahko zdaj komunicira s Qashqaijevimi radarji za 

mrtvi kot, zaradi česar lahko poseže s popravljanjem smeri in prepreči menjavo voznega 

pasu v primeru, da je v mrtvem kotu drugo vozilo. 

Med posodobitvami je tudi »bočni varuh« (flank protection) za mestno vožnjo; to je 

opozorilnik na tveganje stika z objektom ob boku avtomobila, na primer ob zavijanju na 

parkirni prostor pred nakupovalnim središčem. Novi Qashqai lahko tudi poseže in 

prepreči trk ob vzvratni vožnji zahvaljujoč nadgradnji obstoječega opozorilnika na 

premikajoče se predmete (Moving Object Detection), ki aktivira zavore in avto zaustavi, 

če v bližini zazna premikajočo se oviro. 

Sistem ProPILOT Navi-link bo na voljo od srednje ravni opreme N-Connecta in bo tako 

omogočil večini voznikov Qashqaija uživati prednosti te edinstvene napredne tehnologije, 

ki je najboljši primer obljube znamke Nissan: »inovacije za vse«. 

 »Sistem ProPILOT je ena najbolj cenjenih inovacij v sedanjem Qashqaiju. Kupci ljubijo 

nemotečo podporo vozniku v prid gladki, natančni in varni vožnji, še zlasti v gostem 

prometu, ponoči ali v slabem vremenu. Navdušeni smo, da lahko ta občutek prikladnosti 

in zaupanja še povečamo zahvaljujoč izvrstnim novim funkcijam sistema ProPILOT z 

Navi-link v prihajajočem Qashqaiju,« pravi Marco Fioravanti, podpredsednik za 

načrtovanje izdelkov pri Nissan Europe. 

Dodatno za varnost skrbi še Nissanov pameten sistem zaviranja v sili (Intelligent 

Forward Emergency Braking) s funkcijo predvidevanja. Zahvaljujoč napredni radarski 

tehnologiji lahko senzorji zaznavajo cesto pred spredaj vozečim avtomobilom, da lahko 

zaznajo nenadno zaviranje vozila. Ta sistem sproži zaviranje, da zmanjša verjetnost 

naleta oziroma trka. 

Še ena posebnost v naboru varnostne opreme in tehnologij v novem Qashqaiju je nova 

osrednja varnostna blazina, ki se v primeru bočnega trka napihne med prednjima 

sedežema in prepreči stik med potnikoma spredaj. Osrednja varnostna blazina 

dopolnjuje čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika, ter bočne varnostne blazine in 

varnostni zavesi, ki so serijsko vgrajene v novi Qashqai. 

 

Pametni žarometi s svetilnimi diodami 

Sedanji Qashqai ima LED luči v bolje opremljenih različicah že od predstavitve leta 2014. 

Žarometa v najbolje opremljeni različici Tekna se obračata in sledita smeri vožnje glede 

na zasuk volana. Izjemno jasnost zagotavljata močna žarometa, ki dajeta svetel in 

enakomeren snop svetlobe. 

Nissanovi inženirji so za novi Qashqai razvili napreden sistem žarometov, ki obliko 

svetlobnega snopa prilagaja pogojem na cesti in drugim udeležencem v prometu. Snop 

je sestavljen iz 12 elementov, ki se selektivno izklapljajo glede na zaznavo nasproti 

vozečega vozila. Zahvaljujoč tej inovaciji je lahko svetlobni snop žarometov svetlejši, 
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daljši in širši, vendar se njegova oblika spreminja tako, da ne slepi nasproti vozečih 

udeležencev v prometu. 

 

»V novi Qashqai smo uvedli visoko raven povezljivosti, ki bo kupcem omogočila nadzor 

nad njihovim avtomobilom, komuniciranje z njim in od njega dobivati zagotovila preko 

njihovih elektronskih domačih pomočnikov ali pametnih telefonov. Poleg tega je v novem 

Qashqaiju nabor pametne tehnologije nadgrajen, da zdaj vključuje tudi funkcije, ki so 

sicer na voljo v avtomobilih višjih segmentov. V osrčju teh novih funkcij sta prikladnost 

in enostavna uporabnost za naše kupce,« je povedal Nicolas Tschann, direktor za trženja 

izdelkov pri Nissan Automotive Europe. 

 

* Datum uvedbe na trg še ni dokončno potrjen. 

 

 

 

 
 
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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