
DEȘI JOACĂ TOT ÎN CLASA CROSSOVERELOR, QASHQAI FACE UN PAS 
HOTĂRÂT CĂTRE SEGMENTUL SUV, PRIN CREȘTEREA DIMENSIUNILOR 

EXTERIOARE. TRACȚIUNEA 4x4 ESTE OFERITĂ DOAR LA DIESELUL DE TOP.

Chiar și cei mai 
înalți se simt bine 
pe banchetă.

Tempomatul este 
oferit chiar de la 
echiparea de bază.

Frână de mână 
acționată electric și 
cutie manuală cu 
șase trepte etajate 
ușor cam lung, 
pentru a favoriza 
consumul.

Motorul 1.5 dCi este rezervat 
în privința consumului de 
combustibil și își îndeplinește 
decent sarcinile de serviciu, fără 
a smulge însă ropote de aplauze 
la accelerații. În rest, Qashqai se 
dovedește a fi polivalent, inclusiv 
în lipsa tracțiunii integrale, și 
oferă un nivel bun de confort.

C ONCLUZIE

nu afectează ținuta de drum. Fără a impresiona, 
mașina este sigură pe viraje și nu se înclină in-
decent de mult. Totuși, direcției i-ar prinde bine 
un feedback superior, ambele setări, Normal și 
Sport, fiind destul de secretoase în dezvăluirea 
solicitărilor de pe puntea față. 

Pentru a îmbunătăți comportamentul rutier, 
Qashqai propune trei sisteme electronice grupate 
sub apelativul Chassis Control, toate acționând 
prin intermediul sistemului ESP și al frânelor: 
Body Motion Control (elimină tangajul), Acti-
ve Engine Brake (la transmisia automată, preia 
funcția frânei de motor) și Active Trace Control 
(îmbunătățește dinamica și tracțiunea, simulând 
un diferenția cu blocare automată). Nu lipsesc nici 
sistemele de asistare la pornirea din rampă sau la 
coborârea pantelor. 

Una peste alta, noua generație Qashqai se 
dovedește a fi un mare pas înainte pentru Nissan. 
În ciuda designului cu accente sportive, crossove-
rul japonez se pliază mai bine pe nevoile unei fa-
milii, fiind practic, confortabil și economic.
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NISSAN QASHQAI  
1.5 dCi TEKNA

Preț (euro)  26.790

Concurenți:   Škoda Yeti, Mitsubishi ASX,  
 Kia Sportage

Putere maximă (CP/rpm) 110/4000

0–100 km/h (s) 11.9

Viteză maximă (km/h) 182

Consum mediu ECE (l/100 km) 3,8

Emisii CO2 (g/km) 99

Propulsie Diesel, 4L, 1461 cmc, cuplu ma-
xim 260 Nm/1750–2500 rpm, cutie manuală 
cu 6 trepte, trac țiu ne față

Caroserie Crossover cu 5 locuri. L x l x h: 
4377 x 1806 x 1590 mm. Ampatament: 
2646 mm. Volum portbagaj: 439–1513 l.  
Masă la gol: 1440 kg

DATE TEHNICE

Grupate logic, multe funcții 
pot fi accesate prin intermediul 
computerului de bord.
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