
NIVELURI DE ECHIPARE ȘI MOTORIZĂRI:
                 imagini cu titlu de prezentare:       mild Hybrid Tekna Plus                                                    ePOWER Tekna Plus     

Benzină Mild-Hybrid:

1.3 l 138CP mild-hybrid 2WD, transmisie manuală 6 trepte

1.3 l 156CP mild-hybrid 2WD, transmisie manuală 6 trepte

1.3 l 156CP mild-hybrid 2WD, transmisie automată X-Tronic

1.3 l 156CP mild-hybrid 4WD, transmisie automată X-Tronic
ePOWER 188CP 2WD, transmisie cu raport unic

VISIA

Exterior Confort
Oglinzi exterioare reglabile electric și încălzite Moduri de conducere multiple
Oglinzi exterioare cu pliere manuală Frână de parcare electronică
Lumini diurne cu LED Buton de pornire a motorului
Lămpi spate LED (frână + mod noapte) Aer condiționat cu acționare manuală
Faruri automate cu LED (faza lungă și lumini de drum) Sistem audio DAB cu 4 difuzoare
Antenă tip ,,Shark’’ Bluetooth (telefon și audio)
Buşon rezervor de carburant fără capac Cruise Control Inteligent + Limitator viteză (setare manuală)
Jante de 17” din oţel Comenzi pe volan

1 port USB față tip A
Interior

Geamuri cu acționare electrică one-touch Siguranţă
Ecran TFT color de 7” pe panoul de instrumente
Volan reglabil în profunzime și pe înălțime
Reglaje manuale scaun șofer -glisare/înclinare/înălțare
Reglaje manuale scaun pasager față -glisare/înclinare Dispozitiv de pretensionare și avertizare privind fixarea centurilor de siguranţă
Scaune spate rabatabile 60:40 Sistem de Control dinamic al vehiculului
Tapițerie scaune din material textil negru Asistenţă la pornirea din rampă + Auto Hold
Parasolar cu oglindă (șofer și pasager) Diferenţial cu alunecare limitată
Torpedou cu iluminare Sisteme de fixare Isofix (2 x banchetă spate)
Volan din poliuretan Oglindă retrovizoare interioară cu reglaj manual anti-orbire
Consolă centrală cu compartiment de depozitare Sistem apelare în caz de urgență (eCall)
Compartimente de depozitare pe ușile faţă și spate Semnal de oprire de urgenţă (aprindere automată semnalizatoare de avarie)
Cotieră PVC pe consola centrală și pe uși FCW -Sistem anticipativ de alertare pericol de coliziune frontală
Suport pentru ochelarii de soare (incompatibil cu Plafonul panoramic) HBA -Asistență pentru faza lungă
Iluminare portbagaj DAA –Alertă atenție șofer scăzută
Poliță portbagaj Intervenție pentru evitarea coliziunii cu obiecte staționare la deplasarea în marșarier
2 lămpi de lectură (față + spate)
2 prize de 12 V (în față și în portbagaj)
2 suporturi pentru pahare (față)
4 mânere de sprijin pliabile + 2 agățătoare pentru locurile din spate

Sistem de avertizare privind traficul din spatele vehiculului
Sistem de recunoaștere a indicatoarelor rutiere
Sistem de monitorizare a presiunii din pneuri
Senzori de parcare spate

ACENTA, suplimentar faţă de VISIA

Exterior Confort
Mânere uși cu buton de acționare
Oglinzi exterioare cu pliere automată
Grilă față cu design specific pentru ePower
Proiectoare de ceață cu LED Ștergătoare cu senzor de ploaie
Jante de 17” din aliaj Cheie inteligentă (buton de pornire a motorului + acces ușor)
Jante de 18" din aliaj pentru ePower Aer condițional automat cu reglare pe două zone

Interior Sistem audio cu ecran 8” touchscreen
Scaun pasager față reglabil pe înălțime 6 difuzoare
Parasolar cu lampă integrată (șofer și pasager) Apple CarPlay și Android Auto (necesită cablu)
Volan și manetă schimbător de viteze din piele moale 1 port USB față tip C
Cotieră spate cu suport pentru 2 pahare Cameră video pentru marșarier
Vizualizarea fluxurilor de energie specifice ePower pe ecranul de bord Scaun șofer cu reglare electrică pentru zona lombară
Schimbător de viteze cu design specific ePower Padele pentru schimbare trepte de viteză (X-Tronic)

Siguranţă
Sunet avertizare pietoni la deplasare cu viteză redusă (numai pentru ePower)

●

●

-

●

● ●

-

Mod de conducere suplimentar "ePedal Step" ( controlul accelerației și frânării cu 
o singură pedală*) -disponibil doar pentru ePOWER, *funcționează numai pentru 
viteze peste 10km/h

Garanție componente specifice ePower 2) : 5 ani sau 100.000 kmDOTARI STANDARD:

●

TeknaAcenta

-
●

●

●
●
●
●

●
●

Airbag-uri frontale șofer și pasager + 2 airbag-uri laterale (față) + 2 airbag-uri tip 
cortină + 1 airbag central față pentru evitarea coliziunii dintre ocupanții locurilor față 
în caz de impact lateral

Sistem Inteligent de frânare de urgență (FEB) cu recunoaștere pietoni/bicicliști și 
sistem de asistență în intersecții (BJV)
Sisteme de asistență pentru menținerea benzii de circulație (LDW –Alertă părăsire 
bandă de circulație, LDP –Prevenirea părăsirii benzii de circulație, BSW –Alertă 
unghi mort, BSI -Intervenție unghi mort)

Roată de rezervă temporară

                                        

     Motor/Echipare Tekna PlusVisia

●

N-Connecta

-

Garanție vehicul: 3 ani sau 100.000 km
●

●

●
-

- ●

NISSAN QASHQAI MY2
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N-CONNECTA, suplimentar faţă de ACENTA

Exterior Confort
Bară de protecţie spate cu inserție Graphite Sistem integrat audio si navigație NissanConnect cu ecran 12,3” touchscreen
Geamuri laterale spate și lunetă fumurii Afișaj pe parbriz de 10,8” (pentru versiunile ePower)
Jante de 18” din aliaj

Interior Apple CarPlay (wireless) și Android Auto (necesită cablu)
Ecran TFT color de 12,3” pe panoul de instrumente 2 porturi USB spate (1 tip A, 1 tip C)
Tapițerie scaune din material textil Anthracite Încărcător wireless de 15W
Iluminare ambientală (consolă centrală) Around View Monitor cu Detectare Obiecte în Mișcare
Protecție moale în zona genunchilor
Plăci pentru portbagaj
6 cârlige în portbagaj (4 pe podea, 2 laterale) Parbriz încălzit

Volan încălzit
Scaune încălzite

Siguranţă
Oglindă retrovizoare interioară cu funcţie anti-orbire automată
Senzori de parcare față

TEKNA, suplimentar faţă de N-CONNECTA

Exterior Confort
Semnalizatoare schimbare direcție, față și spate, cu LED Plafon panoramic din sticlă + Bare longitudinale de plafon
Lampă marșarier cu LED Sistem audio BOSE® cu 10 difuzoare
Faruri LED cu Asistență Adaptivă pentru Faza Lungă Afișaj pe parbriz de 10,8”
Jante de 19” din aliaj Hayon cu acționare electrică mâini-libere

Interior
Interior cu scaune parțial din PVC, de culoare închisă negru și albastru Suport lombar cu reglare manuală pentru scaunul pasagerului din față
Capitonaj plafon negru
Iluminare ambientală premium (pe uși și consola centrală)

TEKNA PLUS, suplimentar faţă de TEKNA

Confort
Cheie inteligentă avansată cu memorie poziție scaun șofer și oglinzi
Oglinzi cu înclinare la deplasarea în marșarier
Scaun pasager față cu reglare electrică
Suport lombar cu reglare electrică pentru scaunul pasagerului din față
Suport lombar cu reglare electrică în 4 direcții (scaun șofer și pasager față)
Scaune cu tapițerie parțial din piele Premium moale matlasată, negru
Scaune față cu funcție de masaj (3 moduri)

1) Sistemul integrat audio si navigație NissanConnect include harta Romaniei; display-ul şi ghidarea vocală sunt disponibile în limba română
2) Detaliile referitoare la componentele specifice ePower acoperite de garanția de 5 ani sau 100.000 km (prima limită atinsă) sunt înscrise în carnetul de garanție al vehicului

DOTĂRI OPȚIONALE:

N-CONNECTA, opțional:
■ Pachet Panoramic (P1)

- Plafon panoramic din sticlă
- Bare longitudinale de plafon

TEKNA PLUS, opțional:
■ Jante de 20” din aliaj (P2)**

** roata de rezervă temporară nu este disponibilă pentru versiunile ePower în cazul selectării jantelor de 20" din aliaj

CULORI CAROSERIE:

 - metalizate: 
albastru Ink Blue (RBN), gri Silver (KY0), gri Metallic Grey (KAD), negru Black (Z11)

 - perlate / metalizate speciale:
alb White Pearl (QAB), gri Ceramic (KBY), albastru Magnetic (RCF), roșu Fuji Sunset (NBV), roșu Burgundy (NBQ)

 - solide: 
alb White (326), roşu Red (Z10)

 - în 2 tonuri (plafon și carcase oglinzi în culoare metalizată -negru sau gri, diferite de culoarea caroseriei):
(disponibile pentru Tekna și Tekna Plus)

caroserie alb White Pearl (QAB) + plafon negru (XDF)
caroserie negru Black (Z11) + plafon gri dark KAD (XDK)
caroserie roșu Fuji Sunset (NBV) + plafon negru (XEY)
caroserie gri Ceramic (KBY) + plafon negru (XFU)
caroserie albastru Magnetic (RCF) + plafon negru (XFV)

Document realizat la data de 02.09.2022. Conţinutul acestui material este exact şi actualizat la data tipăririi. În cadrul politicii sale de îmbunataţire continuă a produselor, Nissan îşi rezervă 
dreptul de a aduce modificări în orice moment preţurilor, specificaţiilor vehiculelor descrise şi prezentate. Aceste modificări sunt notificate partenerilor autorizaţi Nissan în cel mai scurt timp. 
Consultaţi partenerul autorizat local pentru a primi cele mai recente informaţii. Toate drepturile sunt rezervate. Reproducerea sub orice formă sau mijloace a unei parţi sau a întregului 
material este interzisă fără o autorizare prealabila scrisă din partea Renault Commercial Roumanie. Vizitaţi www.nissan.ro 

ProPILOT cu Navi-Link (include funcție asistență blocaje în trafic) -doar  pentru 
versiunile cu transmisie X-Tronic  și ePower
ProPILOT Park  - Sistem de parcare cu manevrare complet automată (control 
automat al volanului și pedalelor de accelerație și frână) -disponibil doar pentru 
ePOWER

Compatibilitate cu NissanConnect Services (Aplicația pentru servicii de la distanță 
și notificări)

ProPILOT cu Navi-Link (include funcție asistență blocaje în trafic) (pentru 
versiunile ePower)

Reglare electrică pentru scaunul șoferului pe 8 direcții (glisare+ înălțare+ înclinare 
spătar+ înclinare pernă șezut)
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VERSIUNI STANDARD:
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MODEL
Caros
erie

Motor Tracţiune Transmisie Nivel de echipare
Preţ fără TVA* 

(Euro)
Preţ cu TVA* 

(Euro)

Qashqai 5 usi 1.3 l 138CP mild-hybrid 2WD manuală 6 trepte Visia 24,193.28 28,790.00

Qashqai 5 usi 1.3 l 138CP mild-hybrid 2WD manuală 6 trepte Acenta 25,453.78 30,290.00

Qashqai 5 usi 1.3 l 138CP mild-hybrid 2WD manuală 6 trepte N-Connecta 27,050.42 32,190.00

Qashqai 5 usi 1.3 l 156CP mild-hybrid 2WD manuală 6 trepte Acenta 25,957.98 30,890.00

Qashqai 5 usi 1.3 l 156CP mild-hybrid 2WD manuală 6 trepte N-Connecta 27,554.62 32,790.00

Qashqai 5 usi 1.3 l 156CP mild-hybrid 2WD manuală 6 trepte Tekna 29,823.53 35,490.00

Qashqai 5 usi 1.3 l 156CP mild-hybrid 2WD manuală 6 trepte Tekna Plus 31,193.28 37,120.00

Qashqai 5 usi 1.3 l 156CP mild-hybrid 2WD automată X-Tronic Acenta 27,638.66 32,890.00

Qashqai 5 usi 1.3 l 156CP mild-hybrid 2WD automată X-Tronic N-Connecta 29,235.29 34,790.00

Qashqai 5 usi 1.3 l 156CP mild-hybrid 2WD automată X-Tronic Tekna 31,504.20 37,490.00

Qashqai 5 usi 1.3 l 156CP mild-hybrid 2WD automată X-Tronic Tekna Plus 32,873.95 39,120.00

Qashqai 5 usi 1.3 l 156CP mild-hybrid All-Mode 4WD automată X-Tronic N-Connecta 30,915.97 36,790.00

Qashqai 5 usi 1.3 l 156CP mild-hybrid All-Mode 4WD automată X-Tronic Tekna 33,184.87 39,490.00

Qashqai 5 usi 1.3 l 156CP mild-hybrid All-Mode 4WD automată X-Tronic Tekna Plus 34,554.62 41,120.00

Qashqai 5 usi ePower 188CP 2WD raport unic Acenta 32,680.67 38,890.00

Qashqai 5 usi ePower 188CP 2WD raport unic N-Connecta 35,243.70 41,940.00

Qashqai 5 usi ePower 188CP 2WD raport unic Tekna 36,546.22 43,490.00

Qashqai 5 usi ePower 188CP 2WD raport unic Tekna Plus 37,915.97 45,120.00

DOTĂRI OPȚIONALE: Preţ fara TVA 
(Euro)

Preţ cu TVA 
(Euro)

N-CONNECTA, opțional:
■ Pachet Panoramic (P1) 630.25 750.00

- Plafon panoramic din sticlă
- Bare longitudinale de plafon

TEKNA PLUS, opțional:
■ Jante de 20” din aliaj (P2)** 420.17 500.00

** roata de rezervă temporară nu este disponibilă pentru versiunile ePower cu această opțiune

CULORI CAROSERIE: Preţ fara TVA 
(Euro)

Preţ cu TVA 
(Euro)

 - solide: 0.00 0.00

 - metalizate: 420.17 500.00

 - perlate / metalizate speciale: 504.20 600.00

 - în 2 tonuri (plafon și carcase oglinzi / caroserie): 672.27 800.00
(disponibile numai pentru Tekna și Tekna Plus)

Versiuni şi Preţuri NISSAN QASHQAI MY2
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** Preţurilor afişate li se adaugă un set de covoraşe de cauciuc în valoare de 67 Euro cu TVA inclusă (56 Euro fără TVA) pentru versiunile mildHybrid, 
respectiv 64 Euro cu TVA inclusă (54 Euro fara TVA) pentru versiunile ePOWER.

Document realizat la data de 02.09.2022. Continutul acestui material este exact si actualizat la data tiparirii. In cadrul politicii sale de imbunatatire continua a produselor, 
Nissan isi rezerva dreptul de a aduce modificari in orice moment preturilor, specificatiilor vehiculelor descrise si prezentate. Aceste modificari sunt notificate partenerilor 
autorizati Nissan in cel mai scurt timp. Consultati partenerul autorizat local pentru a primi cele mai recente informatii. Toate drepturile sunt rezervate. Reproducerea sub 
orice forma sau mijloace a unei parti sau a intregului material este interzisa fara o autorizare prealabila scrisa din partea Renault Commercial Roumanie. Vizitati 
www.nissan.ro 

2
W
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* Suplimentar faţă de preţul indicat în tarif, se va considera pachetul legislativ obligatoriu conform Ord.2218/2005 în valoare de 58 Euro cu TVA inclus (49 
Euro fără TVA)
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SISTEM DE PROPULSIE

cm³
kW
CP
PS

Turaţie motor termic la putere maximă rot/min
Nm

Turaţie motor termic la cuplu maxim rot/min

Recirculare gaze de evacuare (EGR)

Voltaj baterie auxiliară V
Capacitate baterie auxiliară Ah
Voltaj nominal baterie sistem ePower V
Capacitate baterie sistem ePower kW/h
Nr celule baterie sistem ePower
Putere maximă sistem hibrid
Putere maximă motor electric kW

CP
PS

Turaţie motor electric la putere maximă rot/min
Cuplu maxim motor electric Nm
Turaţie motor electric la cuplu maxim rot/min
Putere maximă timp de 30 de minute kW

TREN DE RULARE

Sistem Stop/Start

ŞASIU

Suspensii faţă

spate

17x7J otel 17x7J aliaj 18x7.5J aliaj 17x7J aliaj 18x7.5J aliaj 19x7.5J aliaj
19x7.5J aliaj 
(opț. 20x8J 

aliaj)
17x7J aliaj 18x7.5J aliaj 19x7.5J aliaj

19x7.5J aliaj 
(opț. 20x8J 

aliaj)
18x7.5J aliaj 19x7.5J aliaj

19x7.5J aliaj 
(opț. 20x8J 

aliaj)
18x7.5J aliaj 18x7.5J aliaj 19x7.5J aliaj

19x7.5J aliaj 
(opț. 20x8J 

aliaj)

215/65R17 215/65R17 235/55R18 215/65R17 235/55R18 235/50R19
235/50R19 

(opț. 
235/45R20)

215/65R17 235/55R18 235/50R19
235/50R19 

(opț. 
235/45R20)

235/55R18 235/50R19
235/50R19 

(opț. 
235/45R20)

235/55R18 235/55R18 235/50R19
235/50R19 

(opț. 
235/45R20)

MASE ŞI DIMENSIUNI
kg
kg
kg

mm
mm

Ecartament faţă mm 1596 1590 1580 1590 1580 1580 1580 (opț.1590) 1590 1580 1580 1580 (opț.1590) 1580 1580 1580 (opț.1590) 1580 1580 1580 1580 (opț.1590)
spate mm 1596 1590 1580 1590 1580 1580 1580 (opț.1596) 1590 1580 1580 1580 (opț.1596) 1586 1586 1586 (opț.1596) 1580 1580 1580 1580 (opț.1596)

m
Capacitate de tractare (remorcă cu frânare) kg

L 436  (cu roată de 
rezervă)

436  (cu roată 
de rezervă)

436  (cu roată 
de rezervă)

436  (cu roată 
de rezervă)

436  (cu roată de 
rezervă)

436  (cu roată 
de rezervă)

436  (cu roată 
de rezervă)

436  (cu roată 
de rezervă)

436  (cu roată de 
rezervă)

436  (cu roată 
de rezervă)

436  (cu roată 
de rezervă)

436  (cu roată de 
rezervă)

436  (cu roată 
de rezervă)

436  (cu roată 
de rezervă)

436  (cu roată 
de rezervă)

436  (cu roată de 
rezervă)

L 1518 (cu roată 
de rezervă)

1518 (cu roată 
de rezervă)

1518 (cu roată 
de rezervă)

1518 (cu roată 
de rezervă)

1518 (cu roată de 
rezervă)

1518 (cu roată 
de rezervă)

1518 (cu roată 
de rezervă)

1518 (cu roată 
de rezervă)

1518 (cu roată de 
rezervă)

1518 (cu roată 
de rezervă)

1518 (cu roată 
de rezervă)

1518 (cu roată de 
rezervă)

1518 (cu roată 
de rezervă)

1518 (cu roată 
de rezervă)

1518 (cu roată 
de rezervă)

1518 (cu roată de 
rezervă)

L
OFF-ROAD

grade
mm

PERFORMANTE Visia Acenta N-Connecta Acenta N-Connecta Tekna Tekna Plus Acenta N-Connecta Tekna Tekna Plus N-Connecta Tekna Tekna Plus Acenta N-Connecta Tekna Tekna Plus

Consum3) - valori WLTP Combinat l/100km 6.4 6.3 6,4- 6,5 6.3 6,4- 6,5 6.5 6.5 6.3 6,4- 6,5 6.5 6.4 6,9- 7,0 7.1 7 5.3 5.4 5.4 5.4

Emisii CO23) - valori WLTP Combinat g/km 144 143 145-146 143 145-146 146-147 147 143 145-146 146 145 156-158 159-160 158 120 121-122 123 122-123
km/h 196 196 196 206 206 206 206 199 199 199 199 190 190 190 170 170 170 170
sec 10.2 10.2 10.2 9,5 9,5 9,5 9,5 9.2 9.2 9.2 9.2 9.9 9.9 9.9 7.9 7.9 7.9 7.9

TBC= To be confirmed (valori in curs de omologare) PS= metric horse power

1) Conform reglementarilor 1999/100/EC

2) In concordanta cu Directivele CE. Conditiile de masurare sunt fara sofer, incluzand lichid de racire, ulei, benzina, roata de rezerva si scule. Sarcina utila se va micsora in functie de echipamentele optionale si accesoriile montate.

- - - -
- - - -

Roată de rezervă temporară T155/90R17 T155/90R17 T155/90R17 T155/90R17

Nivel emisii Euro 6D full Euro 6D full Euro 6D full

Nu Nu Nu Nu Da

65 kW----

55

17,3 / 25,9
175

ePOWER 188CP

2180
493

4425/1835/1625
2665

11.1
750

2WD

McPherson (cu arcuri elicoidale și bară stabilizatoare de 
torsiune)

Bară de torsiune de tip arc elicoidal ( cu roți de 17",18",19")/ 
Multi-link, tip arc elicoidal (cu roți de 20")

Asistată electric cu control electronic (EPAS)
Discuri faţă/ spate, asistate electric cu ABS, EBD si 

Asistenţă la Frânarea de Urgenţă

1687/1803

T145/80R18 (indisponibilă pentru opțiune 20" aliaj)

Reductor final cu raport unic
Sistem Stop/Start

188 CP
190 PS

0-3000

60 Ah

4500-7500

Euro 6D full

330 Nm

4600
270

Benzina

GPF
12V

140 kW

3, în linie
4

1477 - 1497
116
156
158

NOVC Hybrid Electric Vehicle NOVC Hybrid Electric Vehicle NOVC Hybrid Electric Vehicle NOVC Hybrid Electric Vehicle 
5 uşi

55 5 5 5

 NISSAN QASHQAI MY2 / MY1

Specificaţii Tehnice 1.3 l benzină mild-hybrid 138CP 1.3 l benzină mild-hybrid 156CP

Tip vehicul NOVC Hybrid Electric Vehicle 

4 4 4 4

Caroserie 5 uşi 5 uşi 5 uşi 5 uşi
Nr. de locuri

103 116 116 116

Nr.de cilindri, configuraţie 4, în linie 4, în linie 4, în linie 4, în linie

Nr. valve/ cilindru

140 158 158 158

Cilindree 1332 1332 1332 1332
Putere maximă motor termic 1)

240 260 270 270

138 156 156 156

Tip carburant motor termic Benzina Benzina Benzina Benzina

5500 5500 5500 5500
Cuplu maxim motor termic 1)

12 V

- - - -

- -

3,6 kW de la 1800 la 2500 3,6 kW de la 1800 la 2500 3,6 kW de la 1800 la 2500

Transmisie manuală 6 trepte manuală 6 trepte X-Tronic (CVT) X-Tronic (CVT) 

10 Ah 10 Ah 10 Ah 10 Ah

Euro 6D full

Sistem Stop/Start Sistem Stop/Start Sistem Stop/Start Sistem Stop/Start
Tracţiune 2WD 2WD 2WD 4WD

McPherson (cu arcuri elicoidale și bară 
stabilizatoare de torsiune)

McPherson (cu arcuri elicoidale și bară stabilizatoare de 
torsiune)

McPherson (cu arcuri elicoidale și bară stabilizatoare de 
torsiune)

McPherson (cu arcuri elicoidale și bară 
stabilizatoare de torsiune)

Bară de torsiune de tip arc elicodal Multi-link, tip arc elicoidal

Direcţie Asistată electric cu control electronic (EPAS) Asistată electric cu control electronic (EPAS) Asistată electric cu control electronic (EPAS) Asistată electric cu control electronic (EPAS)

Frâne
Discuri faţă/ spate, asistate electric cu ABS, 

EBD şi Asistenţă la Frânrea de Urgenţă
Discuri faţă/ spate, asistate electric cu ABS, EBD si 

Asistenţă la Frânarea de Urgenţă
Discuri faţă/ spate, asistate electric cu ABS, EBD si 

Asistenţă la Frânarea de Urgenţă
Discuri faţă/ spate, asistate electric cu ABS, 

EBD si Asistenţă la Frânarea de Urgenţă

Dimensiuni roţi

Dimensiuni pneuri

Masă proprie min./max. 2) 1405/1533 1422/1541 1468/1586

4425/1835/1625

1577/1645
Masă totală 1935 1935 1985 2040

11.1

Sarcina utilă maximă 2) 530 513 517 463
Lungime/ Lăţime/ Înălţime 4425/1835/1625 4425/1835/1625 4425/1835/1625

Capacitate portbagaj

Ampatament 2665 2665 2665 2665

Diamentru min. de intoarcere (intre borduri) 11.1 11.1 11.1

17,3 / 25,9 17,3 / 25,9

1400 1650 1800 1800

504 (fără roată de rezervă)/ 

461 (cu roată de rezervă)

180

Viteză maximă

Capacitate rezervor carburant 55 55 55 55

Unghi de atac / unghi de degajare 17,3 / 25,9 17,3 / 25,9

Capacitate portbagaj max. cu bancheta spate pliată
1593 (fără roată de rezervă)/ 

1543 (cu roată de rezervă)

Acceleraţie 0 - 100 km/h

3) Datele referitoare la consumul de carburant şi emisii CO2 sunt obţinute în urma testelor în laborator, în acord cu legislaţia Uniunii Europene si sunt destinate comparării cu valorile altor vehicule. Cifrele pot să nu reflecte rezultatele în condiţii reale. Echipamentele opţionale, 
întreţinerea, stilul de condus şi condiţiile meteorologice pot afecta rezultatele oficiale.

Bară de torsiune de tip arc elicoidal ( cu roți de 17",18",19")/ 
Multi-link, tip arc elicoidal (cu roți de 20")

Bară de torsiune de tip arc elicoidal ( cu roți de 17",18",19")/ 
Multi-link, tip arc elicoidal (cu roți de 20")

Gardă la sol (min) 180 180 180

3,6 kW de la 1800 la 2500

- - 346 V

- 96
- 1,97 kW/h- -

-

- - -
-

12 V 12 V 12 V
Filtru de particule (GPF)

-

1650-4000 1800-4000 1800-3750 1800-3750 1800-3750

---
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