
NISSAN TOWNSTAR
COMBI



1.3 DIG-T 130 2WD 6MT L1 - 5 SEDEŽEV 26.990€ 27.990€

MOTOR VELIKOST ACENTA TEKNA

NOVI NISSAN TOWNSTAR COMBI

Paket DESIGN 
- Strešni nosilci
- Zatemnjena zadnja stekla
- 41 cm (16“) alu platišča

400€ -

CENA

OPCIJE

OSNOVNE BARVE

(Brez doplačila) (250,00€)

Bela (QNG) Urban siva (KPW)

KOVINSKE BARVE (560,00€)

Highland siva (KQA)Carmin rdeča (NPF) Casiopee siva (KNG)Enigma črna (GNE)



➢ 41 cm (16“) jeklena platišča
➢ LED dnevne luči
➢ Parkirni senzorji spredaj in zadaj
➢ Kamera za vzvratno vožnjo
➢ Multimedijski sistem z 20 cm (8") osrednjim barvnim 

zaslonom na dotik
➢ Možnost zrcaljenja pametnega telefona (Apple 

CarPlay/Android Auto)
➢ Opozorilo in asistenca pred vozili v mrtvem kotu

➢ 41 cm (16“) alu platišča
➢ Avtomatska dvopodročna klimatska naprava
➢ Sistem za pomoč pri parkiranju
➢ AVM 360° sistem kamer za parkiranje in pogled okrog vozila s 

sistemom za prepoznavanje premikajočih se predmetov in 
pešcev okrog vozila

➢ Inteligentne LED sprednje luči s prilagodljivim snopom
svetlobe

➢ Brezžični polnilnik za pametni telefon
➢ 20 cm (8") osrednji barvni zaslon na dotik z NissanConnect 

navigacijo

PLATIŠČA

41 cm (16“) 
jeklena platišča

41 cm (16“) 
alu platišča

SERIJSKA OPREMA

ACENTA

TEKNA



NissanConnect navigacija in 
povezane storitve
• Uživajte v NissanConnect 

multimedijskem sistemu z 20 cm (8") 
osrednjim barvnim zaslonom na dotik

• 10,7 cm (4,2“) TFT zaslon med 
merilniki

Brezžični polnilnik za pametni 
telefon
• 15 W indukcijski polnilec za 

učinkovito in priročno polnjenje
telefona.

AVM - Around View Monitor
• AVM 360° sistem kamer za 

parkiranje in pogled okrog vozila
• Sistem omogoča boljši pregled nad

okolico, zapleneti manevri pa 
postanejo enostavnejši.

Prostornina prtljažnika- L1
• Prostornina prtljažnika 775 litrov - 5 

sedežna različica
• Prostornina prtljažnika znaša 3.500 

litrov s podrtimi zadnjimi sedeži in 
prednjim desnim .

TEHNOLOGIJA/ PROSTORNINA PRTLJAŽNEGA PROSTORA



SISTEM ZA ZADRŽEVANJE VOZILA V VOZNEM
PASU

Vozilo zadržuje na sredini voznega pasu in ga s
previdnim zaviranjem vrne na vozni pas.

POMOČNIK ZA BOČNI VETER
Učinek bočnega vetra se odpravi z delovanjem
sistema na krmilno napravo. S pomočjo tega
lahko vozilo ostane na voznem pasu tudi v
močnem vetru.

SISTEM PREPOZNAVANJA UTRUJENOSTI
VOZNIKA
Sporoči vam, kdaj je čas za odmor. Z nenehnim
spremljanjem vzorcev krmiljenja sistem zazna,
kdaj ste na cesti morda utrujeni, in vas opozori z
zvokom ter z ikono skodelice kave na zaslonu.

POMOČNIK ZA STABILNOST PRIKOLICE

Zaznava smeri vrtenja vlečnega vozila.

Izvaja posebne korektivne ukrepe za
preprečitev zdrsa prikolice.

SISTEM ZA AVTOMATSKO PREPOZNAVANJE
PROMETNIH ZNAKOV

Senzorji v vašem Nissanu zaznajo jasno vidne
prometne znake in vas nenehno opozarjajo na
trenutno omejitev hitrosti, kar vam pomaga,
da ste na cesti varni.

AVM 360° SISTEM KAMER ZA PARKIRANJE IN
POGLED OKROG VOZILA

Za lažje manevriranje prikazuje virtualni 360-
stopinjski pogled na avtomobil iz ptičje
perspektive.

INTELIGENTNA PARKIRNA ASISTENCA

Samodejno delovanje volana. Voznik upravlja

le stopalko za plin in zavoro.

HILL START ASSIST – POMOČ PRI
SPELJEVANJU V KLANCU
Pomoč pri speljevanju v klanec samodejno
zadrži vaš avto, ko miruje na klancu, tako da
se lahko varno osredotočite na trenutno
vozno situacijo.

KAMERA ZA VZVRATNO VOŽNJO

Vozniku omogoča, da kadarkoli vidi kaj se

dogaja za avtomobilom.

OPOZORILO IN ASISTENCA PRED VOZILI V
MRTVEM KOTU

Vidi, česar vi ne. Ko poskušate zamenjati vozni
pas na avtocesti, sistem opazuje vozila v vašem
mrtvem kotu. Če ga zazna, lahko sproži zavore
in vas varno usmeri nazaj na vaš vozni pas, stran
od nevarnosti.

AVTOMATSKO UPRAVLJANJE DOLGIH LUČI

Naj se vaši žarometi samodejno vklopijo,
ko se zmrači, in naj se dolge luči
samodejno ugasnejo/prižgejo, ko se
približujete nasproti vozečemu vozilu.

AVTOMATSKO ZAVIRANJE V SILI S FUNKCIJO
PREPOZNAVANJA PEŠCEV IN KOLESARJEV +
SISTEM ZA OPOZARJANJE NA NALET PRI
ZAVIRANJU Z KRIŽIŠČU

Zavira v primeru trka z avtomobilom, pešcem
ali kolesarjem pri nizki hitrosti. Dodatna
podpora v križiščih dodatno poveča varnost,
saj preprečuje morebitni trk.

VARNOST/ INTELIGENTNI SISTEMI



VARNOST

6 varnostnih zračnih blazin L1 S S

Dinamični nadzor stabilnosti L1 S S

Hill start assist – pomoč pri speljevanju v klanec L1 S S

Pomočnik za stabilnost prikolice L1 S S

Ročna zatemnitev notranjega ogledala L1 S -

Samodejno zatemnitveno notranje ogledalo L1 - S

Sistem za klic v sili e-Call (v primeru trčenja/nesreče/okvare) L1 S S

Tempomat z omejevalnikom hitrosti L1 S S

Sistem za opozarjanje na varnostno razdaljo L1 S S

Inteligentni ključ L1 - S

LED dnevne luči L1 S S

Sistem za omejevanje hitrosti L1 - S

Sistem za zaviranje v sili L1 S S

LED sprednja meglenka L1 - S

Sprednji in zadnji parkirni senzorji L1 S S

Parkirna asistenca L1 - S

Kamera za vzvratno vožnjo L1 S -

AVM 360° sistem kamer za parkiranje in pogled okrog vozila s sistemom za 
prepoznavanje premikajočih se predmetov

L1 - S

Sistem prepoznavanja utrujenosti voznika L1 S S

Opozorilo in asistenca pred vozili v mrtvem kotu L1 S S

Opozorilo in asistenca za zadrževanje vozila v voznem pasu L1 S S

Sistem za avtomatsko prepoznavanje prometnih znakov L1 S S

Avtomatsko upravljanje dolgih luči L1 - S

UDOBJE

Ročna klimatska naprava L1 S -

Avtomatska dvopodročna klimatska naprava L1 - S

Električno pomična sprednja in zadnja stekla L1 S S

Inteligentni samodejni žarometi in samodejni brisalci L1 S S

Električno nastavljiva in ogrevana stranska ogledala L1 S S

Električno zložljiva stranska ogledala L1 S S

Usnjen volanski obroč L1 S S

AVDIO IN NAVIGACIJA

Radio s 6 zvočniki in DAB + Bluetooth sistemom L1 S S

20 cm (8") osrednji zaslon na dotik L1 S -

20 cm (8") osrednji zaslon na dotik z navigacijo L1 - S

10,7 cm (4.2“) TFT barvni zaslon med merilniki L1 S S

12V konektor spredaj (2x) in v prtljažniku (1x) L1 S S

USB priključek spredaj (2x) in v drugi vrsti (2x) L1 S S

Brezžični polnilnik za pametni telefon L1 - S

S - Standard; O - Opcija

SERIJSKA OPREMA

ACENTA TEKNAVELIKOST



NOTRANJOST

Po višini nastavljiv voznikov sedež L1 S S

Ledvena opora na voznikovem sedežu L1 - S

Po višini nastavljiv sovoznikov sedež L1 - S

4-smerno nastavljiv volanski obroč L1 S S

Ogrevani sprednji sedeži L1 - S

Sedeži v kombinaciji usnja in tekstila L1 S S

ISOFIX sidrišče za otroški sedež spredaj L1 S S

Predal nad volanom z USB in 12V priključkom L1 S S

Zgornji predal za shranjevanje v prvi vrsti L1 S S

Zadnja klop deljiva v razmerju 60/40 L1 S S

Žep na zadnji strani sedeža L1 S S

Sredinska konzola s predalom L1 S S

Predal za rokavice L1 S S

Pritrdilne točke v prtljažniku z 12V priključkom L1 S S

Zložljiv nosilec v prtljažniku L1 S S

ZUNANJOST

41 cm (16“) jeklena platišča L1 S -

41 cm (16“) alu platišča L1 O S

Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah L1 S S

Rezervno kolo L1 S S

Zatemnjena zadnja stekla L1 O S

Strešni nosilci L1 O S

Prednji odbijač v barvi karoserije L1 S S

Zunanja kljuka vrat v barvi karoserije L1 S S

SERIJSKA OPREMA

ACENTA TEKNAVELIKOST

S - Standard; O - Opcija



Menjalnik 6-stopenjski ročni menjalnik

Prostornina motorja (cm³) 1333

Tip pogonskega sklopa Bencinski motor

Število valjev/ventilov 4/16

Sistem vbrizgavanja goriva Neposredno vbrizgavanje s turbinskim polnilnikom

Moč bencinskega motorja (kW (KM)/RPM)) 96 (130)/4500

Največji navor (Nm) pri vrtljajih 240 (1500)

Emisijski standard Euro 6d Full

Start & Stop Da

Filter delcev Da

ZMOGLJIVOST

Največja hitrost (km/h) 183

Pospešek 0 - 100 km/h (s) 11.8

PORABA GORIVA/EMISIJE

Kombinirana poraba goriva (WLTP) 6,8

Izpusti CO2 pri kombinirani vožnji (WLTP) 153 - 155

Prostornina posode za gorivo (l) 54

TEŽA L1 (kg)

Dovoljena skupna teža (kg) 2.062

Teža praznega vozila (min/max) (kg) 1.550 - 1.682

Nosilnost (min/max) (kg) 380 - 512

Vlečna zmogljivost z zavorami/brez zavor (kg) 1,500 / 750

Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj (kg) 1.070 / 1.140

DIMENZIJE L1 (mm)

Skupna dolžina 4486

Zadnji previs 810

Medosna razdalja 2716

Prednji previs 960

Oddaljenost od tal (prazen/naložen) 164/141

Višina 1793-1838

Višina s strešnimi nosilci 1848-1893

Širina brez ogledal/z ogledali 1919/2159

Prostornina prtljažnika (5 sedežne različice) (l) 757

MOTOR 1.3 DIG-T 130 6MT

TEHNIČNI PODATKI



Grand Automotive Adriatic d.o.o, je uvoznik vozil.

GARANCIJA ZNAŠA 5 LET ALI 160.000 PREVOŽENIH KILOMETROV. GARANCIJA ZA PRERJAVENJE ZNAŠA 12 LET.

Vse podajne cene (MPC = maloprodajne cene) so neobvezujoče priporočene redne cene in vključujejo 22% DDV. Podrobne informacije o cenah in ponudbi lahko pridobite pri pooblaščenih prodajalcih Nissan. 
Veljavnost cenika in seznama opreme za NISSAN QASHQAI je od datuma izdaje do preklica oz. do izdaje novega cenika. Nissan Slovenija si pridržuje pravico do morebitnih sprememb informacij, ki so podane v 

ceniku in tehničnih podatkih brez predhodne najave.

www.nissan.si
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