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LEG DE LAT HOGER.
Exclusiviteit, elegantie, verfijning: Nissan tilt 
zijn meermaals bekroonde cross-over naar 
een hoger niveau met een opmerkelijke 
designeditie, de Black Exclusive Edition. 
Gebaseerd op het Tekna-topmodel met  
een panoramisch glazen dak, 19” zwarte 
lichtmetalen velgen, stylingplaten vooraan  
en achteraan en op maat gemaakte 
instaplijsten is dit het ultieme op het gebied 
van QASHQAI-technologie, -luxe en -stijl.
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PEARL WHITE – QAB PEARLESCENT BLACK – Z11

Stijlvolle, op maat 
gemaakte Black 
Edition-instaplijsten.
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Door de zilverkleurige stylingplaten 
vooraan en achteraan springt de 
QASHQAI Black Edition er duidelijk uit. 
Zwarte 19" lichtmetalen velgen zijn 
het nieuwste op het gebied van stijl.
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FREE
3 YEARS

UPDATE

De nauwkeurigheid van uw 
kaarten is cruciaal opdat uw 
navigatiesysteem optimaal 

kan blijven werken. 
Nissan MapCare™ is een 

dienst waarmee u gedurende 
drie jaar na de aankoop van 

uw voertuig elk jaar een 
gratis kaartupdate krijgt. 

Vraag uw dealer om meer  
informatie of bezoek de portaalsite  

YOU+Nissan op www.nissan.be
*Aanbieding geldig op het hele Nissan-assortiment uitgerust met 

NissanConnect (met uitzondering van NV200 en 370Z) 
geproduceerd vanaf 1 mei 2016. Deze aanbieding geldt niet voor 

voertuigen in voorraad die geproduceerd werden voor 1 mei 2016.

NISSANCONNECT VOOR 
EEN WERELD IN 
BEWEGING.
Maak een vliegende start met het Nissan Safety Shield, de Around View 
Monitor en NissanConnect met talrijke functies en ongelofelijk 
gebruiksgemak dankzij het antireflecterende 7"-touchscreen met hoge 
resolutie. Met een krachtige combinatie van audio-, navigatie- en 
communicatiefuncties en geavanceerde functies voor smartphone-
integratie bent u altijd en overal verbonden.

MET VIER CAMERA'S zorgt de Around View Monitor voor een panoramisch zicht rond uw 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.

Parkeer als een pro. 
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.

Elimineer dode 
hoeken. Zie in 
achteruit wat er 
zich onmiddellijk 
achter u bevindt 
en merk met het 
bovenaanzicht de 
lage hindernissen 
op die anders 
onder de ruitlijn 
verborgen blijven.
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Bezoek onze website op www.nissan.be

Volg de Nissan Qashqai op:
Stempel van de dealer:

We hebben alles in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze publicatie correct is bij het ter perse gaan ( juni 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 Europa zich het recht voor om de specificaties en de voertuigen beschreven en getoond 
in deze publicatie op elk moment te wijzigen. De Nissan-dealers worden zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van dergelijke wijzigingen. 
U kunt bij uw plaatselijke Nissan-dealer 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 de lak en bekledingsmaterialen. Alle rechten 
voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke reproductie van deze brochure zonder schriftelijke toestemming van Nissan Europa is 
verboden.

Deze brochure is gedrukt op chloorvrij papier – MJ16 QQ SV BROCHURE 06/2016 – Gedrukt in de EU. 
Ontworpen door DESIGNORY, Frankrijk en geproduceerd door eg+ worldwide, Frankrijk – Tel.: +33 1 49 09 25 35.


