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NISSAN QASHQAI: IZROČILO PIONIRJA SEGMENTA 

• Več kot tri milijone primerkov modela Qashqai prodanih v Evropi in več 

kot 5 milijonov po vsem svetu. 
• Nissanov pionirski križanec je ustvaril nov segment leta 2007 in vse dotlej 

v njem ostal referenčni model. 

• Novi Qashqai že s tretjo generacijo dviguje izkušnjo vožnje in lastništva. 

PARIZ, FRANCIJA (18. februar 2021) V letu 2007, ko je bil Qashqai uveden na trg, na 

cestah ni bilo nobenega podobnega avtomobila. V njem se je sedelo malo višje, kar je 

omogočalo boljšo preglednost ceste, vendar je zasedel enako površino ceste kot kombi 

limuzina segmenta C. Njegovi bencinski in dizelski motorji so bili varčni in učinkoviti, 

imel pa je tudi različico s štirikolesnim pogonom za kupce, ki so potrebovali več oprijema 

v težjih pogojih. V celoti je ponujal odlično ravnovesje med kompaktnimi zunanjimi 

merami kombi limuzine in občutkom čvrstosti ter višjim sedenjem tradicionalnih 

štirikolesno gnanih avtomobilov, a brez neželenih stranskih posledic glede velikosti, teže 

in učinkovitosti. S tem je ponujal najboljše iz obeh svetov in rušil pregrade do odločitve 

za nakup športnega terenca. 

Napovedovanje prodajnih številk za nov avtomobil, ki ni bil neposredni naslednik 

obstoječega modela in ki na trgu ni imel nobenega neposrednega tekmeca, je bil velik 

izziv. Na splošno so se interne ocene prodaje v Evropi sukale okrog številke 100.000 

avtomobilov na leto. 

Te ocene so bile veliko preskromne glede na dejansko stanje. Zaradi povpraševanja so 

že po nekaj mesecih v Nissanovi tovarni v Sunderlandu (Velika Britanija) uvedli dodatno 

izmeno. 

Prodaja Qashqaija je rasla iz leta v leto in njegova privlačnost se je še povečala, ko je bil 

leta 2008 predstavljen Qashqai+2, ki je imel zahvaljujoč podaljšani medosni razdalji 

zložljiva sedeža v tretji vrsti in večji prtljažnik. 

V letu 2010 je bil deležen izdatne posodobitve zunanjosti, zlasti prednjega dela, ki je 

odražala dejstvo da je zelo velik delež kupcev na Qashqai prešel z avtomobilov višjih 

segmentov. Do leta 2014, ko ga je nadomestila druga generacija Qashqaija, je že 17 

neposrednih tekmecev sledilo Nissanovemu zgledu in na trg uvedlo svoje križance. 

Navkljub prihodu mnogih evropskih tekmecev so v celem življenjskem obdobju prve 

generacije Qashqaija v povprečju prodali več kot 200.000 primerkov na leto. 

Druga generacija Qashqaija je bila na evropski trg uvedena leta 2014, imela je bolj 

vpadljiv videz, učinkovitejše motorje, bila je bolj prefinjena in imela bolj prikladno 

tehnologijo. Qashqai druge generacije je podrl rekord najhitreje rastoče proizvodnje v 

Veliki Britaniji, ko je v najkrajšem času dosegel skupno 500.000 izdelanih primerkov. 

Do danes je bilo v Evropi prodanih že več kot 3 milijone primerkov modela Qashqai, po 

vsem svetu pa več kot 5 milijonov. 
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Sedanji Qashqai ima zdaj na trgu 26 neposrednih tekmecev. Qashqai je bil začetnik te 

avtomobilske formule, zdaj pa ta že tvori poseben tržni segment, ki še naprej raste iz 

leta v leto. Ko bo letošnje poletje na trg prispel novi Qashqai, bo spet dvignil standard in 

postavil nova merila segmenta z izjemno privlačnostjo, udobnostjo, prefinjenostjo, 

učinkovitostjo in pripravno tehnologijo. 

 

»Ko pogledam na zgodovino Qashqaija od leta 2007, ta kaže najboljšo plat Nissana. Pri 

nas imamo tradicijo v ubiranju svojih poti, inovativnosti in izzivanju ustaljenih navad. 

Redke znamke se lahko pohvalijo s tem, da so iznašle nov avtomobilski segment, kar pa 

je trditev, ki jo izrekamo s ponosom. Z milijoni zadovoljnih kupcev in zdaj množico 

tekmecev, ki so nam sledili, ostajamo merilo za razumevanje neizpolnjenih potreb 

evropskih kupcev. Tretja generacija Qashqaija bo okrepila naše vodstvo na področjih 

zasnove, tehnologije in učinkovitih zmogljivostih križancev – in natančno to iščejo naši 

kupci,« je povedal Jordi Vila, podpredsednik divizije za trženje in prodajo 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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