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DE VOLLEDIG QASHQAI
NEXT GENERATION NISSAN QASHQAI. 
THE ULTIMATE URBAN EXPERIENCE
HIJ ONTKETENDE EEN REVOLUTIE en staat er nu opnieuw met een 
uitdagende nieuwe vormgeving, vooruitstrevende intuïtieve technologie, 
de nieuwste geconnecteerde diensten en een dynamisch rijgedrag 
dat de bestuurder de volledige controle geeft. Voel de intensiteit van 
de QASHQAI, de ultieme crossover voor de stad.
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EEN SPECTACULAIRE 
NIEUWE VISIE
PUUR DESIGN
HIJ IS STERK, ATLETISCH EN IMPOSANT. Hij is de nieuwe triatleet voor de 
stad, de meest innoverende QASHQAI ooit. Vlijmscherp en assertiever. Met 
een imposant en uitdagend profiel staat de wagen die aan de oorsprong 
ligt van de crossovers er opnieuw als nooit tevoren.
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EEN VERFIJNDE 
OMGEVING

EEN RIJK EN ELEGANT INTERIEUR
HET GRAFIET LEDEREN INTERIEUR biedt u 
alle comfort dankzij zetels die de rug goed 

ondersteunen, kniekussens en sfeerverlichting. 
Alles is zo meeslepend dat u nooit meer zult 

willen uitstappen.
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AUDIO. Alle informatie over uw favoriete 
artiesten en muziek terwijl u rijdt.

OPROEP IDENTIFICATIE. Zie wie u opbelt 
terwijl u uw blik op de weg houdt.

SAFETY SHIELD. Visuele signalen en 
geluidssignalen zorgen voor uw veiligheid.

KIES UW KLEUR. Het scherm in uw 
favoriete kleur, of afgestemd op de 
sfeerverlichting.

TURN BY TURN NAVIGATIE. Mis nooit nog 
een afslag dankzij de snelle en onmisbare 
info van het navigatiesysteem.

STUURGEVOEL. Kies voor sport of normaal 
om de stuurbekrachtiging aan te passen 
aan uw smaak.

BANDENSPANNINGSCONTROLESYSTEEM. 
Geen vaag giswerk meer: de spanning 
in elke band wordt weergegeven op het 
informatiescherm. En als de spanning 
van een band te laag is, gaat een 
waarschuwingslampje branden op 
het dashboard.

PARKEREN. Zie hoe de QASHQAI zich 
zonder problemen laat parkeren.

MET EEN VERHOOGDE RIJHOUDING met een goed zicht op alles, 
zoals het 5" TFT-scherm in kleur dat u in real time alle informatie 

geeft die u nodig hebt. Intuïtief en toegankelijk: maak hem u eigen.

NISSAN ADVANCED DRIVE-ASSIST DISPLAY

VERNIEUWING VOOR 
UW OGEN
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6 AIRBAGS STANDAARD
De QASHQAI is uitgebreid 
voorzien van systemen 
die de actieve en passieve 
veiligheid verhogen, zoals 
het Nissan Safety Shield 
en airbags vooraan, 
zijdelings en gordijnairbags.

NISSAN SAFETY SHIELD

HUL JEZELF IN 
VERTROUWEN.

VERMOEIDHEIDSWAARSCHUWING
Geen gevaar dat u in slaap valt of de concentratie 
verliest. Op basis van wat u doet achter het stuur 
schat het systeem in hoe geconcentreerd en 
vermoeid u bent en waarschuwt het u visueel en met 
een geluidssignaal als u het best een pauze inlast.

INTELLIGENTE GROOTLICHTEN
Dit systeem zorgt bijvoorbeeld op een verlaten 
weg voor een maximaal zicht. Het activeert de 
grootlichten en schakelt tijdelijk over naar de 
dimlichten als het tegenliggers of voorliggers 
opmerkt.

AUTONOME NOODSTOP
Als het risico bestaat dat de wagen een voorligger 
aanrijdt, waarschuwt het systeem visueel en 
met een geluidssignaal. Als de bestuurder dan 
niet reageert, wordt automatisch hard geremd 
om de wagen te vertragen.

RIJSTROOKASSISTENT
Wanneer u uw rijstrook verlaat, krijgt u een 
waarschuwing. Tenzij u de richtingaanwijzer 
hebt ingeschakeld, waarschuwt het systeem 
u om bij te sturen. Het systeem detecteert 
zelfs de vaagste rijstrookmarkeringen en 
past zijn gevoeligheid aan in functie van de 
rijomstandigheden.

VERKEERSBORDENHERKENNING
Dit systeem herkent onderweg de 
verkeersborden en houdt u zo op de 
hoogte van de snelheidsbeperkingen.

DODEHOEKWAARSCHUWING
Wat u niet kunt zien, ziet de QASHQAI. Als 
een voertuig zich links of rechts in de dode 
hoek bevindt, gaat een lampje branden in de 
buitenspiegel. Als u de richtingaanwijzer 
inschakelt om van rijstrook te veranderen en 
een voertuig gevaarlijk dicht in de buurt is, 
gaat het lampje knipperen en wordt u 
gewaarschuwd met een geluidssignaal.

MOVING OBJECT DETECTION
Uw digitale copiloot bij het parkeren. Deze 
functie ziet 360° rond de auto en brengt u 
ervan op de hoogte als er iets dichterbij komt. 
Niet alleen voorwerpen, maar ook dieren en 
kinderen.

BESCHERM

De technologieën van het Nissan 
Safety Shield* vormen een 
complete veiligheidsbenadering 
die de technologie in en 
ontwikkeling van al onze 
modellen regeert. De hier 
beschreven functies zijn maar 
een deeltje van het geheel en 
helpen u en uw inzittenden te 
beschermen op drie belangrijke 
vlakken: ze houden de omgeving 
en de systemen van uw wagen 
in het oog, staan u bij in 
onverwachte situaties en helpen 
u te beschermen wanneer een 
ongeval onvermijdelijk is.

*Beschikbaar volgens versie
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NIEUWE NISSAN CONNECT*

INNOVATIE DIE UW WERELD 
BEREIKBAAR HOUDT
HET NIEUWE SYSTEEM NISSANCONNECT is van talrijke functies voorzien. Het is met zijn 7"HD-aanraakscherm 
intuïtief te bedienen en vormt een perfecte combinatie van audiosysteem en communicatie- en navigatiesysteem, 
en heeft de nieuwste apps die tot nu toe alleen voor uw smartphone beschikbaar waren.

Blijf verbonden met de apps** Google Search, Facebook en nog vele andere

*Het abonnement op de dienst NissanConnect wordt voor een periode van 2 jaar aangeboden. De voorgestelde functies en diensten zijn enkel 
beschikbaar in bepaalde landen van Europa en op bepaalde modellen van Nissan. Ze kunnen worden geleverd door derde bedrijven die onafhankelijk 
zijn van Nissan, en kunnen worden gewijzigd (daarin begrepen, zonder beperking, het schrappen of uitstellen door derden) zonder voorafgaande 
kennisgeving of verplichting van Nissan en/of zijn vertegenwoordigers. Voor bepaalde functies op afstand is een telefoon of compatibel toestel 
vereist, dat niet met het voertuig is geleverd.
**Steeds meer apps zijn beschikbaar. Bepaalde apps zullen binnenkort beschikbaar zijn.

3 JAAR

GRATIS
UPDATE

Nauwkeurige kaarten zijn van cruciaal belang voor 
een optimaal presterend gps-systeem. Met het 
MapCareTM-programma van Nissan geniet u jaarlijks 
van een gratis kaartupdate, gedurende 3 jaar na 
de aankoop van uw auto. Vraag uw dealer om meer 
informatie of bezoek de portaalsite YOU+Nissan 
op www.nissan.be**

Afdrukken   |   Uitgang
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PARKEREN WORDT KINDERSPEL
AAN DE HAND VAN 4 CAMERA'S 
zorgt de Around View Monitor voor 
een panoramisch zicht rond de 
QASHQAI waardoor achteruitrijden 
en parkeren een fluitje van een 
cent worden. Kies vogelperspectief 
om de omgeving van bovenuit te 
bekijken en selecteer dan de 
verschillende dubbele weergaves 
tijdens het manoeuvreren. Probeer 
het één keer en u wilt nooit nog 
een auto zonder!

PARALLEL PARKEREN.   Rij langs een parkeerplaats die er volgens u 
groot genoeg uitziet. Als de parkeerassistent dan "OK" zegt, zet u de 
QASHQAI binnen de aangegeven lijnen en start u de automatische 
manoeuvreerfunctie om perfect te parkeren.

VOORKOM KRASSEN.   Druk zowel in vooruit 
als in achteruit op de cameraknop om van 
vogelperspectief naar flankweergave over te 
schakelen. Zeer handig om te zien hoe dicht u bij 
de stoeprand zit.

ALLES ZICHTBAAR.   Zie in achteruit wat er 
onmiddellijk achter u bevindt en merk met het 
bovenaanzicht de lage hindernissen op die 
anders onder de ruitlijn verborgen blijven.

INTELLIGENTE PARKEERASSISTENT AROUND VIEW MONITOR

DWARS PARKEREN.   Op het drukke parkeerterrein van de supermarkt 
helpt de Around View Monitor u de meest geschikte plek te vinden. 
Het parkeerhulpsysteem rijdt uw QASHQAI zelfs automatisch achteruit 
voor u in een parkeerplaats.

Afdrukken   |   Uitgang
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CHASSIS CONTROL

EEN ZELFVERZEKERDE BALANS met de 
intuïtieve chassisstuursystemen om u 
te ondersteunen. Het Chassis Control 
systeem van Nissan zorgt voor een alert 
en meeslepend rijgedrag.

ACTIVE TRACE CONTROL 
zorgt voor een vertrouwenwekkend 
rijgedrag in bochten door de wielen 
aan de binnenkant in een bocht iets 
af te remmen.

ACTIVE ENGINE BRAKE maakt 
het nemen van bochten en vertragen 
in rechte lijn vlotter om de rijervaring 
direct en meeslepend te maken 
(enkel met Xtronic transmissie).

ACTIVE RIDE CONTROL creëert 
een vloeiendere rijervaring door niet 
alleen de schokdempers maar ook de 
koetswerkbewegingen aan te sturen.

CHASSIS CONTROL functies 
worden weergegeven op de 
geavanceerde Drive-Assist display. 
Active Trace Control en Active Ride 
Control in bochten en Active Engine 
Brake bij het afremmen. U houdt 
steeds de controle.

ALL MODE 4x4-i®: naast of op de 
weg maximaliseert het All Mode 4X4-i® 
de grip. Gebruik makend van een 
computer en sensoren, controleert 
het systeem of de wielen doorslippen, 
en verdeelt het automatisch het 
motorkoppel, waarvan tot 50% naar 
de achterwielen kan gaan. 

4WD & ABS controle eenheid

Accelerator 
pedal

Koppeling
G sensor
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DIESEL* VERMOGEN 
(pk) AANDRIJVING TRANSMISSIE

dCi 110 110 2WD 6M

dCi 130 130 2WD 6M

dCi 130 130 2WD Xtronic

dCi 130 130 ALL MODE 4x4-i 6M

BENZINE* VERMOGEN 
(pk) AANDRIJVING TRANSMISSIE

DIG-T 115 115 2WD 6M

DIG-T 115 115 2WD Xtronic

DIG-T 163 163 2WD 6M

*18" & 19" Velgen

NIEUWE XTRONIC-VERSNELLINGSBAK 
De nieuwe Xtronic biedt extra rijplezier door 
snellere acceleraties en een alerter karakter, 
en verlaagt tegelijk het brandstofverbruik.

NISSAN TECHNOLOGIE

GA VERDER
KIES DE AANDRIJFLIJN DIE HET BEST BIJ U PAST: 
diesel, benzine, voorwielaandrijving, vierwielaandrijving, 
handgeschakeld of XTRONIC. U krijgt de dynamische 
prestaties van de technologie van Nissan en een CO2-
uitstoot die bij de laagste in de crossoverklasse hoort 
dankzij het stop-startsysteem en een actieve 
aerodynamica.
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EEN WERELD VOL 
MOGELIJKHEDEN

POLYVALENTE BAGAGERUIMTE VLAKKE LAADVLOER. Wanneer de zetels achteraan neergeklapt zijn, biedt de QASHQAI een vlakke laadvloer die het makkelijk 
maakt om lange voorwerpen te laden en een verborgen opbergruimte om waardevolle voorwerpen uit het zicht te bewaren.

MODULEER ZOALS U HET WILT. Met de zetels rechtop kunt u de bagageruimteverdeler verplaatsen en kiest u uit 16 mogelijke 
combinaties! U kunt zelfs de hoedenplank onder de bagageruimteverdeler opbergen. Met de handige en veelzijdige 
bagageruimteverdeler van de QASHQAI neemt u gelijk wat mee en blijft alles netjes op zijn plaats.

HOU ALLES BINNEN HANDBEREIK. Het nieuwe design van de middenconsole van de QASHQAI levert een handige opbergruimte 
op waar u al uw dagelijkse spullen bij de hand kan houden.
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®

UNIEK design: Zwarte 18" lichtmetalen velgen, diamond cut, privacyglas. Voor ultieme stijl en comfort is 
ook een glazen dak met dakrails verkrijgbaar.

Technologie: NissanConnect met 7"-scherm, Around View Monitor, parkeersensoren vooraan & achteraan, 
automatisch dimmende achteruitkijkspiegel. Nissan Intelligent Key, startknop & Nissan Safety Shield: 
inclusief noodremhulp vooraan, verkeersbordenherkenning, rijstrookassistent/& automatische grootlichten.

QASHQAI N-VISION

VERBETERD & INTENSIEVER
NEEM EEN BOCHT IN DE QASHQAI N-VISION. Met designdetails zoals privacyglas 
en unieke 18" lichtmetalen velgen en de geavanceerde technologie van Nissan, is hij 
de essentiële crossover voor in de stad.
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5
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3

1. Spiegelkapjes, chroom

2.  Sierstrip onderaan voorbumper, 
chroom

3. 19" lichtmetalen velgen IBISCUS, wit

4. Zijdelingse sierstrips, chroom

5. Deurgrepen, verchroomd

TOEBEHOREN

Dakkoffer, zwart

Afneembare trekhaak

Spiegelkapjes, zwart

Koffertapijt

Koffer Organizer

Finisher ruit achteraan, chroom - Finisher koffer
onderaan, chroom

Dwarsdragers voor dakrails

Tapijtenset, standaard, velours en rubber
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B
A C

D

N-VISION

LEDER BEIGE / ALCANTARA

ZETELBEKLEDINGEN

 

VISIA

TEKNA

ACENTA / N-CONNECTA

STOF, GRAFIET STOF, GRAFIET

ZWART LEDER

DIMENSIONS

A: Totale lengte: 4.377MM

B: Wielbasis: 2.646MM

C: Totale breedte: 1.806MM

D: Totale hoogte: 1.590MM / 1595MM (All Mode 4x4i®)

KLEUREN

M - Metallic
 S - Solid

P - Parelmoer effect

PEARL WHITE - P - QAB WHITE - S - 326 GREY - M - KAD

NIGHT SHADE - M - GAB

INK BLUE - M - RBN BRONZE - M - CAP

FLAME RED - S - Z10MAGNETIC RED - M - NAJ PEARLESCENT BLACK - M - Z11

SATIN SILVER - M - KY0

N-VISION

ZWART LEDER / ALCANTARA
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BIJ NISSAN, 
STAAT KWALITEIT 
CENTRAAL.

360°-PROCES
Kwaliteit is altijd ons uitgangspunt. Bij elk ontwerp streven we naar 

meer comfort en duurzaamheid op basis van innovatief design, 
slimme technologie en doordachte details, geïnspireerd door de klant.

VEILIGHEID
Onze slimme rijhulpsystemen houden een oogje in het zeil om problemen 

te helpen voorkomen. Zo kunt u met meer zekerheid en zelfvertrouwen 
de weg op, elke dag opnieuw. Met vier camera's biedt Around View Monitor 

een virtueel zicht in vogelperspectief van uw wagen en de omgeving. 

EXTREME BETROUWBAARHEID
Wij drijven onze wagens tot het uiterste om hun dagelijkse prestaties en 

betrouwbaarheid te garanderen. We rijden miljoenen kilometers vooraleer 
de modellen in productie gaan, openen en sluiten duizenden portieren 

en koffers per dag en gebruiken Japans vulkaanstof om de resistentie van 
de ruiten te testen.

HET ULTIEME BEWIJS | 
Niemand is beter geplaatst om te getuigen over ons engagement voor kwaliteit 

dan uzelf. Ga online op zoek naar getuigenissen, recensies en scores of lees 
wat anderen zeggen over Nissan op Reevoo. Reevoo is dan ook de beste manier 

om wagens te vergelijken en de mening te horen van echte eigenaars die u kunt 
vertrouwen.

https://www.nissan.be

DE KRACHT VAN 
ERVARING

Bij Nissan staat de klant altijd centraal. Zorg, precisie en kwaliteit staan 
dan ook voorop bij elke actie of beslissing, want uiteindelijk zijn die 

bedoeld voor u. Van ontwerp tot bouw, van testen tot transparantie, 
van klantenservice tot engagement. Kwaliteit zit ook in het kleinste detail.
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U BRENGT HET BESTE IN NISSAN 
NAAR BOVEN.

U prikkelt onze verbeelding. U stimuleert onze 
vindingrijkheid. U inspireert ons om de regels 
te veranderen en te innoveren. En bij Nissan is 
innoveren meer dan toevoegingen en 
uitbreidingen. We tasten de grenzen af om wat 
hetzelfde blijft, opnieuw uit te vinden. Het gaat 
om het uitwerken van verrassende oplossingen 
om aan uw gekste en meest praktische 
wensen te beantwoorden. Bij Nissan ontwerpen 
we auto’s, accessoires en diensten die breken 
met de traditie. We maken het praktische 
opwindend en het opwindende praktisch om 
u dag na dag nog meer rijplezier te verzekeren.

ALTIJD MOBIEL, OOK AL IS UW 
WAGEN DAT EVEN NIET

We beloven u 100% mobiliteit, ook al is uw 
wagen in onderhoud. Boek op voorhand en 
we garanderen u een gratis vervangwagen. 

Sommige concessiehouders stellen u zelfs 
een elektrische wagen ter beschikking en tal 
van andere mogelijkheden. Perfect op maat 

van uw behoeftes.

DE BESTE PRIJS IN DE BUURT, 
ZONDER FOUT

We beloven u de beste zorg voor uw Nissan. Dit 
met de expertise van onze getrainde teams én 

met gebruik van originele Nissan-onderdelen. 
Want wij weten beter dan wie ook hoe we voor 

uw Nissan moeten zorgen. En om de beste prijs 
voor herstelling en onderhoud te garanderen, 

passen we onze prijs aan als u dezelfde service 
goedkoper vindt in een straal van 10 km rond 

uw lokale concessiehouder

HERSTELLINGEN ZONDER 
ONAANGENAME VERRASSINGEN
We beloven u gratis een algemene check uit 
te voeren voor we aan de slag gaan met uw 
wagen. Zo weet u exact wat er moet gebeuren 
en hoeveel het u zal kosten. Benieuwd naar 
onze prijzen? Raadpleeg ze gerust online of 
vraag ernaar bij uw concessiehouder.

NISSAN ASSISTANCE BIJ ÉLKE 
KILOMETERSTAND
Wij beloven u in alle omstandigheden op de 
baan te houden, moest er iets onverwacht 
gebeuren. Dan kan u 24/24 rekenen op 
Nissan Assistance, gegarandeerd. En dit 
voor elke Nissan die binnen het netwerk 
onderhouden wordt, ongeacht de leeftijd 
of kilometerstand.

ER STAAT GEEN VERVALDATUM OP ONS ENGAGEMENT. ELK LID VAN HET YOU+NISSAN 
PROGRAMMA WORDT OP EEN AUTHENTIEKE, OPEN EN EERLIJKE MANIER GEHOLPEN. 

WANT WIJ ZIJN ER VOOR U. ALTIJD. DAT BELOVEN WE.

ZORGELOOS RIJPLEZIER, GEGARANDEERD. 

OVERAL, ALTIJD, WAT HET OOK IS, BEL 00 800 5000 1001 EN WE STAAN VOOR U KLAAR.

Een servicecontract van Nissan is de beste manier om uw Nissan QASHQAI het 
onderhoud te geven dat hij verdient! We zorgen goed voor uw Nissan en bieden u 
jarenlang een vaste prijs voor de naverkoopdiensten. Wanneer u uw wagen naar 
onze verdelers brengt, vervangen we onderdelen en vloeistoffen volgens het officiële 
onderhoudsschema van Nissan en controleren we verscheidene punten om uw 
gemoedsrust te verzekeren. Een totale budgetcontrole en planning: Nissan informeert 
u over nakende bezoeken en stelt de meest geschikte diensten en timing voor uw 
diensten voor.

Nissan 5 geeft u de mogelijkheid om de constructeursgarantie van 3 jaar of 
100.000  km te verlengen. Kies het contract dat het best aansluit bij uw gebruik. 
Bij herstellingen worden enkel originele Nissan-onderdelen gebruikt die door hoog 
opgeleide Nissan-technici worden gemonteerd Voor uw gemoedsrust kunt u (indien 
van toepassing) ook rekenen op een Europese pechverhelping, 24 uur per dag en 
7 dagen op 7.

DE NISSAN QASHQAI 
BIEDT U:

3 JAAR OF 100.000 KM GARANTIE 
(WAT EERST BEREIKT WORDT)

ONDERHOUDSINTERVAL VAN 1 JAAR OF

30.000 KM VOOR DIESELMOTOREN

20.000 KM VOOR BENZINEMOTOREN

DE SERVICECONTRACTEN

GARANTIE-UITBREIDING
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Volg de Nissan QASHQAI op:

Alles werd in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze publicatie correct was op het moment van druk (november 2016). 
In deze brochure zijn foto’s opgenomen van prototypes die op autosalons werden getoond. Gezien het beleid van voortdurende verbetering 
van zijn producten behoudt Nissan Europe zich het recht voor om de specificaties en de voertuigen beschreven en getoond in deze publicatie 
op elk moment te wijzigen. De verdelers van Nissan worden zo snel mogelijk van dergelijke wijzigingen op de hoogte gebracht. Bij uw plaatselijke 
Nissan-verdeler kunt u terecht voor de recentste informatie. Als gevolg van de beperkingen van de gebruikte drukprocedés kunnen de kleuren 
in deze brochure licht verschillen van de werkelijke kleuren van lak en interieurbekleding. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke 
reproductie van deze brochure zonder schriftelijke toestemming van Nissan Europe is verboden.

Deze brochure is gedrukt op chloorvrij papier – MY16 QASHQAI REPRINT LHD 11/2016 – Printed in EU.
Gemaakt door DESIGNORY, Frankrijk – en geproduceerd door eg+ worldwide, Frankrijk – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

Bezoek onze website op: www.nissan.be
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