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NISSAN QASHQAI
DEN MEST SPÆNDENDE QASHQAI NOGENSINDE
DEN STARTEDE EN REVOLUTION og nu er er den tilbage med 
et skarpt nyt design, avanceret intuitiv teknologi og dynamiske 
køreegenskaber, der giver føreren fuld kontrol. Oplev intensiteten 
i NISSAN QASHQAI – the ultimate urban experience.
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EN DRAMATISK
GENOPFINDELSE
ÆGTE HELE VEJEN IGENNEM
DEN ER DRISTIG, ATLETISK OG IMPONERENDE HELE VEJEN 
IGENNEM. Det er den mest innovative Nissan QASHQAI til dato. 
Knivskarp og mere dristig med en stolt, provokerende profil: Den 
originale crossover er tilbage som aldrig før.

Side 1    |     Side 2 

Udvendigt design    |    Indvendigt design    |    Teknologi & Præstationer    |    Design & Tilbehør Udskriv   |   Luk



GØR ET VARIGT
INDTRYK

OVERDÅDIG KABINE
GRAPHITE LÆDERINTERIØR former sig om dig med 

rygstøtte, polstrede knæstøtter og ambient belysning. 
Det er et indtagende miljø, du ikke ønsker at forlade.
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AUDIO. Få alle detaljer om din musik, mens 
du kører.

VIS NUMMER. Se hvem der ringer, uden at 
kigge væk fra kørselsretningen.

SAFETY SHIELD. Visuelle og akustiske 
advarselssignaler sørger for at skærpe din 
opmærksom-og sikkerhed.

FARVEVALG. Vælg selv farven på skærmen 
eller få den til at matche den ambiente 
belysning.

TURN-BY-TURN NAVIGATION. Du overser 
aldrig et sving takket være hurtig adgang 
til detaljerede ruteoplysninger.

STYRENDE FORNEMMELSE. Vælg sports- 
eller normalindstilling for at ændre 
køreegenskaberne.

DÆKTRYKSOVERVÅGNING. Slut med 
gætterier: Dæktryk vises direkte på 
informationsskærmen. En advarselslampe 
lyser på instrumentbordet, hvis trykket er 
for lavt i et af dækkene.

INTELLIGENT PARKERINGSASSISTENT. 
Den nye, intelligente parkeringsassistent 
gør det til en leg at parkere din QASHQAI.

I FØRERSÆDET kan du suge det hele til dig, mens den 5" store 
infoskærm viser al relevant køreinformation lige foran dig.

GRIB RATTET

SE FREMTIDEN I ØJNENE
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6 AIRBAGS SOM 
STANDARD!
QASHQAI tilbyder et 
komplet udvalg af aktiv og 
passiv sikkerhed med 
Nissan Safety Shield samt 
front-, side- og 
gardinairbags.

NISSAN SAFETY SHIELD-FILOSOFIEN 

LAD DIG OMFAVNE
AF TRYGHED.

TRÆTHEDSREGISTRERING
Der er ingen risiko for at døse hen. QASHQAI 
overvåger hele tiden din kørsel, og hvis du 
styrer, som om du er træt eller ukoncentreret, 
foreslår QASHQAI dig at tage en pause.

AUTOMATISK NEDBLÆNDING
Når du kører med fjernlys, blænder dette 
system automatisk ned, når der er 
modkørende eller forankørende. Derfor kan du 
altid køre med den optimale lysføring. Og med 
både kørelys og fjernlys i LED, tilbyder 
QASHQAI en bedre og mere oplyst 
køreoplevelse.

KOLLISIONSRADAR
Hvis der er risiko for kollision med en 
forankørende bil, afgiver systemet en akustisk 
og visuel advarsel. Hvis føreren ikke reagerer 
på dette, bremser QASHQAI selv.

VOGNBANEASSISTENT
Du vil blive advaret, hvis du er ved at forlade 
din vognbane utilsigtet. Medmindre du har 
aktiveret blinklyset, vil systemet minde dig 
om at rette op, hvis du er ved at glide 
udenfor din bane.

SKILTEGENKENDELSE
Systemet genkender og husker de senest 
passerede vejskilte og holder dig dermed 
altid opdateret om de aktuelle 
hastighedsgrænser.

ADVARSEL OM BILER I DEN BLINDE VINKEL
Det, du ikke kan se, ser QASHQAI. Hvis der er 
et køretøj i en af de blinde vinkler, tænder 
advarselslampen i sidespejlet. Hvis du 
alligevel viser af til at skifte bane, blinker 
advarselslampen og systemet afgiver et 
advarselssignal for at gøre dig opmærksom på 
køretøjet i den blinde vinkel.

MOVING OBJECT DETECTION
Mød din digitale co-pilot. Denne funktion 
giver dig besked om genstande omkring bilen 
og/ eller i kørselsretningen, som du bør være 
særligt opmærksom på.

SIKKERHED

NISSAN SAFETY SHIELD-
TEKNOLOGIERNE er et udtryk for 
den dedikerede tilgang til 
sikkerhed, der er afgørende for 
konstruktionen og udviklingen 
af alle de biler, vi producerer. De 
funktioner, der beskrives her, er 
blot nogle ud af mange 
systemer i din Nissan, der 
hjælper med til at beskytte dig og 
dine passagerer ved at fokusere 
på tre nøgleområder: at holde 
øje med systemerne i din bil og 
omgivelserne, at hjælpe med at 
klare uventede situationer og at 
hjælpe med til at beskytte dig i 
tilfælde af en ulykke.
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3 ÅRS

OPDATERING
GRATIS

NISSANCONNECT

HOLDER DIG I KONTAKT MED 
OMVERDENEN
GENNEMTÆNKT OG FUNKTIONEL. NissanConnect er spækket med en lang række features og er utroligt 
nemt at bruge takket være en 5,8" touchscreen. Det omfatter en kraftfuld kombination af audio-, 
navigations- og kommunikationsfunktioner samt topmoderne online-muligheder og features til integrering 
af smartphone.

ONLINE, UANSET HVOR DU KØRER HEN. NissanConnect omfatter smartphone-integrering. Fra displayet i 
din Nissan kan du på en komfortabel måde nyde godt af en række apps*, som hele tiden udvides, og som 
alle sammen er skræddersyede til at forbedre din køreoplevelse på en sikker måde. Din QASHQAI vil blive 
en integreret del af din online livsstil – ligesom din smartphone, tablet og computer.

INTELLIGENT FØRERASSISTENTSYSTEM og navigationsfunktioner hjælper dig i alle slags trafiksituationer.

AUDIOSTREAMING VIA BLUETOOTH®. Podcasts og musik direkte fra din mobiltelefon.

iPod-/USB-TILSLUTNING. Tilslut din iPod eller MP3-afspiller for at nyde hele din musiksamling, når du er på farten.

* Kørslen kræver førerens fulde opmærksomhed. Gør kun brug af NissanConnect-services, når det er sikkert at bruge dem. Nogle applikationer 
er muligvis først tilgængelige på et senere tidspunkt. Der kræves abonnement på NissanConnect-services, men det følger gratis med i 2 år fra 
købet. Services og applikationer er kun tilgængelige i udvalgte europæiske lande og i udvalgte Nissan-modeller. Services og applikationer kan 
være udbudt af en tredjepart uden for Nissans kontrol og kan blive ændret uden varsel og uden ansvar hos Nissan eller dennes agenter (inkl., 
men ikke begrænset til, services, som annulleres/indstilles af tredjepart). Visse fjernstyrede funktioner kræver en kompatibel telefon eller en 
kompatibel enhed, som ikke leveres med bilen. De mobile netværk stilles til rådighed af teleselskaberne og er ikke inden for Nissans kontrol. De 
mobile netværk er ikke tilgængelige i alle områder. Der kan opstå roaming-gebyrer og/eller betaling for brug af data. Nissan er ikke ansvarlig for 
nogen former for udskiftning eller opgradering af udstyr eller relaterede omkostninger, der måtte være nødvendige for at opretholde funktionen 
på grund af ændringer af disse services. 

Nissan MapCareTM-programmet er en service, som 
giver dig mulighed for at få én gratis kortopdatering 
om året i bilens første 3 år. Få mere at vide hos din 
forhandler eller ved at gåind på din ejerportal 
YOU+NISSAN på nissan.dk.
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SLAP AF
MED 4 KAMERAER, leverer Around View 
Monitor et fugleperspektivsbillede af din 
QASHQAI for at gøre det til en leg at bakke 
og parkere. Du kan også se langs bilens 
højre side, for eller bag samtidig – når du 
først har prøvet det, vil du aldrig køre i en 
bil uden det!

PARALLELPARKERING.   Når QASHQAI har fundet en passende plads 
til parallelparkering, skal du blot følge instrukserne og styre speeder 
samt bremse - rattet tager QASHQAI sig af. Systemet kan 
parallelparkere QASHQAI på en plads med ned til 80 cm til overs.

UNDGÅ RIDSER.   Du kan altid skifte mellem 
visningerne i Around View Monitor ved at trykke 
på kameraknappen – f.eks for at få et billede fra 
siden så du let kan se, hvor tæt du er på 
kantstenen.

DÆKNING AF DE BLINDE VINKLER.   Når bilen 
er i bakgear, kan du se, hvad der er lige bagved 
og bruge fugleperspektivet til at kontrollere, om 
der er lave genstande omkring bilen, som du ikke 
kan se ud af ruderne.

INTELLIGENT PARKERINGSASSISTENT AROUND VIEW MONITOR

PARKERING I BÅSE.   QASHQAI kan selv styre bilen på plads i en 
passende bås. Desværre tillader lovgivningen ikke, at den selv giver 
gas – men QASHQAI fortæller dig, hvornår du skal bruge speeder 
og bremse.
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4WD & ABS controller

Accelerator
pedal

Coupling
G sensor

CHASSIS CONTROL SYSTEM

SIKKER RO. Med QASHQAI’s Chassis Control 
System er du altid i fuld kontrol.

ACTIVE TRACE CONTROL 
holder dig på sporet, når vejgrebet 
er dårligt.

ACTIVE ENGINE BRAKE på 
Xtronic automatgear gør kørslen 
mere behagelig i sving, og hjælper 
med at motorbremse ved 
ligeudkørsel.

ACTIVE RIDE CONTROL 
dæmper aktivt svingninger i bilen, 
som skyldes f.eks. ujævn 
vejbelægning.

CHASSIS CONTROL SYSTEMET 
består af 3 smarte funktioner der 
optimerer køreoplevelsen i QASHQAI: 
Active Trace Control, Active Ride 
Control og Active Engine Brake (på 
versioner med Xtronic automatgear).

ALL MODE 4X4-I®: Ved hjælp af 
en computer og sensorer måler det 
intelligente system vejgrebet og 
fordeler konstant drejningsmoment 
med op til 50% til baghjulene.

Udskriv   |   Luk

Side 1    |    Side 2    |    Side 3    |    Side 4    |    Side 5    |    Side 6    |    Side 7 

Udvendigt design    |    Indvendigt design    |    Teknologi & Præstationer    |    Design & Tilbehør



NISSAN TEKNOLOGI

KØR ENDNU LÆNGERE
VÆLG EN DRIVLINE, DER PASSER DIG. Diesel, benzin, 2WD, 
4WD – med manuel eller Xtronic automatgear. Motorerne 
i QASHQAI tilbyder alle rigeligt med bundtræk, lavt 
støjniveau, anhængervægte på 1.200-1.800 kg og klassens 
bedste brændstoføkonomi. QASHQAI går nemlig helt op til 
26,3 km/l (NEDC) – det er faktisk energiklasse A+!

DIESEL YDELSE 
(hk) TRANSMISSION GEARKASSE CO₂-UDLEDNING 

(ved blandet kørsel)
BRÆNDSTOFFORBRUG 

(km/l)

Blandet kørsel

16", 17" & 18" 19" 16", 17" & 18" 19"

dCi 110 110 2WD MT6 99g/km 103g/km 26,3 25

dCi 130 130 2WD MT6 116g/km 120g/km 22,7 21,7

dCi 130 130 2WD Xtronic Aut. 122g/km 128g/km 21,3 20,4

dCi 130 130 4WD MT6 129g/km  133g/km 20,4 19,6

BENZIN YDELSE 
(hk) TRANSMISSION GEARKASSE CO₂-UDLEDNING 

(ved blandet kørsel)
BRÆNDSTOFFORBRUG 

(km/l)

Blandet kørsel

16", 17" & 18" 19" 16", 17" & 18" 19"

DIG-T 115 115 2WD MT6 129g/km 133g/km 17,9 17,2

DIG-T 115 115 2WD Xtronic Aut. 129g/km  133g/km 17,9 17,2

DIG-T 163 163 2WD MT6  134g/km 138g/km 17,2 16,7
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ÅBN EN VERDEN AF 
MULIGHEDER

ALSIDIG OPBEVARING FlEKSIBEL BAGAGERUMSOPDELING. Med fleksibel bagagerumsopdeling får QASHQAI et fladt 
bagagerumsgulv når sæderne er foldet ned. Det gør det let at læsse genstande af og på, og samtidig 
er der et opbevaringsrum under gulvet, hvor værdigenstande kan opbevares uden at være synlige.

LET TILPASNING! QASHQAI’s fleksible bagagerumsopdeling kan opdele bagagerummet på 4 forskellige 
måder. Pladerne har tekstil på oversiden og gummi på undersiden, så bagagerummet kan tilpasses al 
slags bagage.

HAV DET LIGE VED HÅNDEN. I QASHQAI’s nye midterkonsol kan du opbevare alle dine hverdagsting lige ved 
hånden.
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1. Sidespejlskapper, kromfinish

2. Frontspoilerkant, kromfinish

3. 19" aluminiumsfælg – IBISCUS, White

4. Sidepaneler, kromfinish

5. Forkromede dørhåndtag

TILBEHØR

Stor tagboks, Black (også tilgængelig i medium)

Aftageligt anhængertræk

Sidespejlskappe, Black

Bagagerumsmåtte

Organizer til bagage

Forkromet bagrudeliste & bagklapsliste nederst

Tværbøjler til tagræling

Måtter – velour, standard eller gummi
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A C

D

INDTRÆK

EN FØLELSE AF KOMFORT

VISIA

TEKNA

ACENTA

TEKNA 
EKSTRAUDSTYR 1:

TEKNA 
EKSTRAUDSTYR 2:

SORT DELLÆDER, 
STOF/LÆDER-KOMBINATION MED 
KUNSTLÆDER PÅ SIDEN, BAG OG 
NAKKESTØTTER.

SORT STOF SORT STOF

GRAPHITE LÆDER (SORT) (LYST) 
ÆGTE LÆDER OG ALCANTARA PÅ 
SIDDEFLADER, KUNSTLÆDER PÅ 
SIDEN, BAG OG NAKKESTØTTER

STONE LÆDER / ALCANTARA (LYST) 
ÆGTE LÆDER OG ALCANTARA PÅ 
SIDDEFLADER, KUNSTLÆDER PÅ SIDEN, 
BAG OG NAKKESTØTTER

MÅL

A: Max. længde: 4.377 MM

B: Akselafstand: 2.646 MM

C: Max. bredde: 1.806 MM

D: Max. højde: 1.590 MM / 1.595 MM (All Mode 4x4i®)

FARVER

ØJE FOR FARVE

M - Metallak
S - Standard

WHITE PEARL - M - QAB WHITE - S - 326 DARK METAL GREY - M - KAD

NIGHT SHADE - M - GAB

INK BLUE - M - RBN NY BRONZE - M - CAP NY

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

SILVER - M - KY0
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HOS NISSAN 

FOKUSERER VI 
PÅ KVALITET 

EN 360°-PROCES
Vi producerer i høj kvalitet fra start og udvikler omhyggeligt hver 

enkelt bil til at være mere komfortabel og holdbar ved hjælp af 
innovativt design, intelligent teknologi og gennemtænkte detaljer 

med inspiration fra dig.

SIKKERHED
Vi arbejder med vores intelligente køresystemer for at passe på dig 

hele tiden og hjælpe dig til at undgå uheld, så du dag efter dag får 
en mere begejstrende og selvsikker køreoplevelse. Vores Around View 

Monitor bruger fire kameraer til at give dig et virtuelt billede af din bil 
og omgivelserne omkring den i fugleperspektiv.

EKSTREM HOLDBARHED
Vi tester vores biler til grænserne for at sikre deres præstationer og 

driftssikkerhed i hverdagen. Vi kører millioner af kilometer i fasen før 
produktion, åbner og lukker dørene og motorhjelmen tusindvis 

af gange hver dag og bruger ægte vulkansk støv fra Japan til 
at teste rudernes modstandsdygtighed.

DET ULTIMATIVE BEVIS | 
Du er det bedste bevis på vores dedikerede tilgang til kvalitet. Søg efter 

kundeudtalelser, tests og vurderinger online, eller se, hvad folk siger om Nissan 
på Reevoo. Det er det bedste sted at sammenligne biler og få ærlige svar 

fra reelle ejere, som du kan stole på.

OPNÅET GENNEM
ERFARING

Alt, hvad vi foretager os hos Nissan, er med fokus på kunden. Hvert 
enkelt tiltag og hver enkelt beslutning foretages med største omhu, 

præcision og højeste kvalitet, fordi de i sidste ende er for din skyld. 
Fra udvikling til konstruktion af bilen, fra test til gennemsigtighed, 

fra kundeservice til forpligtelse. Kvaliteten kan ses og mærkes ned 
i mindste detalje.
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Ud at køre med Nissan! Du elsker din Nissan, og vi her hos Nissan tænker på dig. 
Vi ønsker, at du skal nyde at køre bil med ro i sindet. Hvis du mod forventning skulle 
komme ud for et havari eller en ulykke, er Nissan Assistance altid klar til at hjælpe 
dig. Så ring til os først uanset, hvad der sker, så vil vi gøre vores yderste for at hjælpe 
dig og din bil tilbage på vejen så hurtigt og problemfrit som muligt – 24 timer i døgnet, 
7  dage om ugen... Gratis! Hvis du vil have flere oplysninger, kan du besøge vores 
hjemmeside: www.nissan.dk Nissan Assistance Tel. (+45) 70 14 01 47

NISSAN Udvidet Tryghed giver dig mulighed for at forlænge producentens garanti 
på 3 år/100.000 km til en længere periode eller et højere kilometerantal. Vælg den 
aftale, der passer bedst til dit kørselsbehov. I tilfælde af en reparation anvendes der 
originale Nissan dele, som monteres af mekanikere, der er uddannet af Nissan. Og 
for at du kan have ro i sjælen, er Nissan Assistance inkluderet.

DU FÅR DET BEDSTE FREM I OS 
HER HOS NISSAN.

Du sætter gang i vores fantasi. Du udfordrer 
vores opfindsomhed. Du inspirerer os til 
at udfordre standarderne og skabe 
innovationer. Og hos Nissan handler 
innovation ikke blot om mere og større, det 
handler om at bryde grænser og sætte nye 
standarder. Det handler om at udvikle 
uventede løsninger, der opf ylder dine 
vildeste drømme. Hos Nissan udvikler vi biler, 
tilbehør og services, der er banebrydende 
– vi gør det praktiske spændende og det 
spændende praktisk, så vi kan tilbyde dig 
en endnu mere begejstrende køreoplevelse 
hver eneste dag

GRATIS LÅNEBIL
VI LOVER, at du som medlem af You+Nissan kan køre 

videre, mens din bil er til service eller reparation. Book 
på forhånd, så sørger vi for en gratis lånebil eller 

anden transportløsning.

PRISMATCH
VI LOVER at vi giver din Nissan en udsøgt behandling. 

Det kan vi takket være vores toptrænede teknikere 
som arbejder med Nissan's specialværktøj, efter de 

nyeste metoder. Vi ved, hvad din Nissan behøver - 
og vi garanterer, at du får mest for pengene hos os. 
Vi matcher altid prisen, hvis du finder et tilsvarende 

værkstedstilbud - inklusiv originale Nissan 
reservedele og arbejdstimer - inden for 25 km

 fra din lokale værksted.

GRATIS SUNDHEDSTJEK
VI LOVER, at give din bil et gratis sundhedstjek, når 
den er til periodisk serviceeftersyn, basisservice eller 
reparation. Du får også et tilbud på forhånd, så du 
ved, hvad der skal laves, og hvor meget det vil koste.

LIVSLANG NISSAN ASSISTANCE 
VI LOVER, at holde dig kørende 24/7. Sker der noget 
uventet, garanterer vi 24-timers vejhjælp - uanset 
alderen på din Nissan.

SOM NISSAN KUNDE KAN DU OPNÅ STORE FORDELE, VED AT MELDE DIG IND I YOU+NISSAN 
FORDELSPROGRAMMET. MED YOU+NISSAN FÅR DU ADGANG TIL SÆRBEHANDLING, DER HELE 

TIDEN UDVIKLER SIG. VI TAGER OS AF DIG. DET ER VORES LØFTE!

NISSAN ASSISTANCE

NISSAN UDVIDET TRYGHED

UANSET HVOR, UANSET HVAD. RING +45 70 14 01 47. SÅ ER VI DER FOR DIG.

NISSAN QASHQAI TILBYDER DIG

3 ÅRS / 100.000 KM GARANTI

12 ÅRS GARANTI MOD GENNEMTÆRING

SERVICEINTERVAL PÅ 20.000 KM
(BENZIN) TIL 30.000 KM (DIESEL),
ELLER 1 ÅR. 
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Følg Nissan QASHQAI på:
Forhandlerens stempel:

Vi har gjort vores bedste for at sikre, at indholdet i denne brochure er korrekt på tidspunktet for trykningen (December 2016). Denne brochure 
er fremstillet ud fra prototyper, der er blevet vist på biludstillinger. I overensstemmelse med firmaets politik vedr. en kontinuerlig produktudvikling 
forbeholder Nissan Europe sig ret til uden varsel at foretage ændringer i forhold til specifikationerne og de viste biler i denne brochure. Nissan-
forhandlerne vil blive informeret om sådanne ændringer så hurtigt som muligt. Kontakt din lokale Nissan-forhandler, hvis du ønsker de sidste 
nye informationer. På grund af begrænsningerne i forbindelse med trykningen kan farverne i denne brochure afvige en smule fra de faktiske 
farver på lak og interiør. Alle rettigheder forbeholdes. Det er ikke tilladt at gengive denne brochure i sin helhed eller i uddrag uden skriftlig 
tilladelse fra Nissan Europe.

Denne brochure er trykt på klorfrit papir – QASHQAI MODELÅR 2015 PC BROC GEA 12/2016 – Trykt i EU.
Udarbejdet af DESIGNORY, Frankrig – og fremstillet af eg+ worldwide, Frankrig – tlf.: +33 1 49 09 25 35

Besøg vores hjemmeside på: nissan.dk
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