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INTELLIGENS er smukt, og det beviser det smarte, sofistikerede 
redesign af den originale crossover. Den nye Nissan QASHQAI 
kombinerer et imponerende udseende med ef fektive 
aerodynamiske egenskaber, så du kan nyde kørslen I FULDE DRAG.
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BLIV ET MED BILEN
VÆR MED I DEN NYE ÆRA.
Med Nissan Intelligent Mobility nytænkes den måde, hvorpå vores biler
drives, køres og integreres i vores liv. For den nye QASHQAI handler det om
en lang række intelligente teknologier, som gør dig mere rolig og selvsikker
bag rattet. Takket være teknologier som Intelligent parkeringsassistent og
Intelligent nødbremse med registrering af fodgængere sørger den nye 
Nissan QASHQAI for at passe på dig og folk i dine omgivelser.
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Elegante nye 
LED-forlygter

Nydesignede 
alufælge

Nye baglygter med 
en stærk signatur 
og 3D-effekt

V-motions-
kølergrill

Ny 
hajfinneantenne

EN KLASSE BEDRE END DE ANDRE
Sidespejlkapper med 
premiumfinish på 
topversionen Tekna+

ET MERE ELEGANT UDSEENDE 
ET SMARTERE DESIGN.
Den har aldrig set eller føltes bedre. Med en imponerende række af designmæssige 
opdateringer inkl. et elegant nyt forlygtedesign, nydesignede alufælge og et robust 
design af kølergrill og motorhjelm er den nye QASHQAI mere sofistikeret og dynamisk 
end nogensinde før. 
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Sportsligt, 
men elegant 
D-formet rat

Panoramaglastag Førsteklasses 
Nappalædersæder 
med 3D-syninger

4-vejs justérbar 
lændestøtte for øget 
komfort

KVALITET OG KOMFORT I LUKSUSKLASSEN. FINJUSTERET TIL 
PERFEKTION.
Overtag selvsikkert styringen bag det sportslige, 
men elegante nye rat, mens QASHQAIs 
panoramaglastag lader lyset slippe ind i kabinen.
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OPKALDS-ID SAFETY SHIELD AUDIO FARVEVALG

NAVIGATIONSANVISNINGER STYRETØJSINDSTILLING DÆKTRYKSOVERVÅGNING PARKERINGSSENSORER

NISSAN AVANCERET INFOSKÆRM
MERE KONTROL, 

FÆRRE FORSTYRRELSER.
Den nye QASHQAIs avancerede infoskærm leverer alle informationer lige foran dig – du 

skal bare skifte mellem menuerne med betjeningselementerne på rattet. Det er nemt.
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3 ÅRS 
GRATIS 
OPDATERING

MapCareTM-programmet er 
en service, som giver dig 
mulighed for at få én gratis 
kortopdatering om året, 
3 år i træk, efter købet af bilen. 
Du kan få mere at vide hos din 
forhandler eller ved at gå ind 
på din ejerportal YOU+Nissan
http://www.nissan.dk/You+

Du kommer til at svæve afsted til den lyd, 
der kommer fra dit Bose Sound System: 
Både på for- og bagsæderne venter der en 
uforlignelig musikoplevelse. Med otte højtydende, 
skræddersyede højttalere i kabinen, fyldes den 
nye Nissan QASHQAI med dybe og præcise toner.

Uanset hvor du kører hen, så leverer det nye 
skræddersyede Bose Sound System det rigtige 
soundtrack til din køretur. 

VÆR FORBUNDET MED 
OMVERDENEN.
Med NissanConnect bliver den nye QASHQAI din smartphones 
bedste ven. Med ny, mere intuitiv grafik kan du få direkte 
adgang til musik, facebook-nyheder, tweets, tips fra TripAdvisor 
med videre. Grundpakken med apps er gratis de 2 første år, 
og Nissans navigationssystem vil også holde dig opdateret med 
Bluetooth håndfri betjening, audiostreaming, digital radio (DAB+) 
og iPod-/USB-tilslutning*.

*Gør kun brug af NissanConnect-services, når det er sikkert at bruge dem. 
Der kræves abonnement på NissanConnect-services, men det følger gratis med i 2 år fra 
påbegyndelsen af garantiperioden. Applikationer er tilgængelige i udvalgte europæiske 
lande. Læs venligst omhyggeligt vilkår og betingelser i aftalen om slutbrugerlicens (EULA) 
på tidspunktet for påbegyndelsen.

Udskriv   |   LukUdvendig design    |    Indvendig design    |    Teknologi & Ydelse    |    Rummelighed    |    Nissan Intelligent Mobility    |    Accessories

Side 1    |    Side 2   



 

DE SÆDER ER 
RESERVERET.

Husets bedste: Med deres nye monoforme 
design og i nappalæder, af høj kvalitet med 

bløde 3D-syninger, sørger sæderne i den nye 
Nissan QASHQAI for at indhylde dig i en 
vedvarende følelse af luksuriøs komfort. 
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MASSER AF PLADS.
Bevar et åbent sind - der er altid plads til mere. Klap et bagsæde ned 
eller gør bunden helt flad, så der er plads til store genstande, og brug 
de smarte opbevaringspladser til at undgå rod. 

Nissans fleksible opbevaringssystem til 
bagagerummet tilbyder mange forskellige 
konfigurationer.
Handskerum og telefonholder med USB-
indgang/12V-udtag samt kopholdere er 
meget nyttigt.
*400 LITER hvis udstyret med Bose sound system.

430 LITER
BAGAGERUMSVOLUMEN*

860 LITER 
MED NEDKLAPPEDE SÆDER
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LIGE FORAN
Når bilen er i fremadgående gear 
viser displayet et billede forfra og 

oppefra, så du ved præcist, hvor tæt 
du kan komme – uden at komme for 

tæt på.

BAGTIL
Når bilen er i bakgear, hjælper 

skærmbilledet dig med at se, hvad 
der er umiddelbart bag bilen, og 

billedet oppefra hjælper med at se 
mindre genstande, som kan være 

skjult under ruden.

BESKYT DINE HJUL
Når bilen er i et fremadgående 
gear eller bakgear, kan du 
trykke på kameraknappen for 
at få vist et billede fra siden i 
stedet for oppefra. Det er en 
stor hjælp til at se, hvor tæt 
du er på kantstenen.

ET KOMPLET BILLEDE
Dette kamera, som er placeret 
under sidespejlet i førersiden, 

fuldender dit virtuelle 
360°-fugleperspektiv, uanset 

om bilen er i et fremadgående 
gear eller i bakgear.

SE DET HELE
ET HELT NYT PERSPEKTIV.
Parkering og manøvrering er en leg, når du har et ekstra sæt øjne. Nissans Intelligente 
Around View Monitor har fire kameraer, som giver dig et virtuelt fugleperspektiv af din 
QASHQAI, og du kan vælge delte skærmbilleder med nærbilleder af fronten, bagenden 
eller fortovet, så du får et bedre udsyn. Du kan være sikker på, at bilen kan komme 
ind på den parkeringsplads, du har valgt, og enhver bevægelse, du foretager, vil være 
lettere og mere præcis.  
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FÅ EN HÅND, NÅR DU HAR BRUG FOR DET
SLAP AF, DU ER IKKE ALENE.
Nissan Intelligent Mobility løfter din køreoplevelse til næste niveau. Det bringer dig 
og din QASHQAI tættere via Intelligent Driving-teknologier, der får dig til at føle dig 
mere sikker og i kontrol. Det gør kørsel til en mere begejstrende oplevelse og gør 
vejen til et bedre sted at være hver dag. 

INTELLIGENT PARKERINGSASSISTENT OG REAR CROSS-TRAFFIC ALERT
Lad den nye QASHQAI overtage styringen, når du skal parkere bilen på plads i trange parkeringsbåse – 
og lad Rear Cross-Traffic Alert-systemet advare dig om køretøjer, som nærmer sig, når du bakker ud. 

PARALLELPARKERING PARKERING I PARKERINGSBÅS REAR CROSS-TRAFFIC ALERT MOVING OBJECT DETECTION
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Det er førerens ansvar hele 
tiden at være opmærksom 
og have hænderne på rattet 
og holde øje med andre biler 
og fodgængere i alle situationer. 
I instruktionsbogen kan du 
læse den officielle vejledning i 
brug og betjening af systemet. *ProPILOT fås kun i forbindelse med CVT-gearkasse. 

ProPILOT FOR EN MERE INTELLIGENT 
KØRSEL MED STØRRE TRYGHED
Klar, parat… nyd. Med Nissan ProPILOT* kan du slippe for stress under kørslen, mens QASHQAI 
tager sig af de små ting. Du skal bare holde øje med vejforholdene og aktivere systemet, og 
herefter kan du nyde køreturen mest muligt. Det forvandler din daglige tur på motorvejen til 
et af de bedste øjeblikke på dagen.

GØR KØRSEL I TÆT 
TRAFIK NEMMERE

Afhængigt af trafikflowet 
kan systemet standse din 

QASHQAI helt og accelerere igen, 
når trafikken begynder 

at bevæge sig igen.

HOLDER OG TILPASSER 
HASTIGHEDEN

Tilpasser bilens hastighed, 
så du holder en sikker afstand i 

forhold til trafikflowet.

HJÆLPER DIG MED AT HOLDE 
BILEN I MIDTEN AF VOGNBANEN 

Overvåger 
vognbanemarkeringerne 

og hjælper dig med at styre 
bilen, så du holder dig i midten 

af vognbanen.
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LAD DIN KØRETUR BLIVE LETTERE
TRÆDER I KARAKTER, 
NÅR DU HAR BRUG FOR DET
Nissans Intelligent Driving-teknologier er altid på vagt
og klar til at træde til, så du ikke kommer i problemer.

 

INTELLIGENT 
VOGNBANEASSISTENT
Denne teknologi giver dig en 
visuel advarsel og foretager 
en let opbremsning for at føre 
dig tilbage i din vognbane, hvis 
du begynder at forlade den 
uden at tænde blinklyset.

INTELLIGENT NØDBREMSE 
MED REGISTRERING AF 
FODGÆNGERE 
Den nye QASHQAI passer på dig 
– og på folk i dine omgivelser. 
Hvis der registreres genstande 
(eller fodgængere) på vejen foran 
dig, vil dette system advare 
dig. Det vil endda hjælpe dig 
med at nedsætte hastigheden, 
hvis det er nødvendigt og om 
muligt stoppe helt op.

INTELLIGENTE FORLYGTER MED NYT
ADAPTIVT KURVELYS (AFLS)
Den nye QASHQAIs elegante forlygter oplyser på 
intelligent vis vejen ved at tænde automatisk, 
når det bliver mørkt, eller når du kører ind I en 
tunnel eller en parkeringskælder – og slukker 
automatisk, når du standser. AFLS kurvelys 
drejer forlygterne afhængig af hastigheden og 
hvor meget der drejes på rattet. På en snoet vej 
vil det ændre lysmønstret for at kompensere for 
svinget, og i vejkryds vil det oplyse den retning, 
du har valgt – mod venstre eller højre.
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SE MERE OMKRING DIG
REGISTRERER BEVÆGELSE, 
OG ADVARER DIG.
Nissans Intelligent Driving-teknologier anvender avanceret radarteknologi til konstant at registrere 
aktivitet omkring dig, holder øje med trafikken og hjælper dig med at håndtere enhver uventet situation. 

SKILTEGENKENDELSE Dette 
system sørger for at registrere 
vejskiltene, når du kører, og holder 
dig opdateret om den seneste 
registrerede hastighedsgrænse.

ADVARSEL OM BILER I DEN 
BLINDE VINKEL Optimer dit udsyn: 
Systemet vil advare dig, hvis der er 
biler i de blinde vinkler diagonalt 
bag bilen.

Udvendig design    |    Indvendig design    |    Teknologi & Ydelse    |    Rummelighed    |    Nissan Intelligent Mobility    |    Accessories

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

Udskriv   |   Luk



 

INTELLIGENT ENGINE BRAKE På varianter med 
automatgear, detekterer QASHQAI når du er i 
et sving, og motorbremser automatisk lidt 
kraftigere, så føreren ikke behøver gøre det selv 
med bremsen. Det gør kørslen mere behagelig 
og komfortabel.

KØR SOM EN PROFESSIONEL
FÅ SELVTILLID OG TAG 
EJERSKAB OVER VEJEN.
Så adræt, så god respons, så smidig og stadig sikker: Den nye 
QASHQAI tilbyder en stimulerende køreoplevelse takket være 
Nissans Chassis Control-teknologier.

INTELLIGENTE 4X4 Offroad eller på vejen: 
Den nye QASHQAIs Intelligente 4x4 
teknologi maksimerer bilens vejgreb. Det 
intelligente system gør brug af en computer 
og sensorer til at måle hjulspind og 
omgående fordele trækkraften med op til 
50% på baghjulene.

INTELLIGENT RIDE CONTROL Tag det 
hårde med det bløde. Støddæmpere og 
bremser arbejder sammen for lynhurtigt 
at stabilisere bilen efter vejbump eller 
andre ujævnheder. Kørslen bliver mere 
rolig og komfortabel.

Udskriv   |   LukUdvendig design    |    Indvendig design    |    Teknologi & Ydelse    |    Rummelighed    |    Nissan Intelligent Mobility    |    Accessories

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



KØR PROFESSIONELT
MAKSIMER DINE PRÆSTATIONER.
Få benzinmotorens turboladede effektivitet eller den høje ydelse fra en større drivlinje 
med diesel, downsizet for forbedret brændstoføkonomi og færre CO2-emissioner. 
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ELEGANCE PACK: ELEGANT KØRSEL
Tilfør din QASHQAI elegance og raffinement. Start dit udvalg af tilbehør 
med stilfuld finish foran og bagpå. Fortsæt så hele vejen med sorte 
detaljer. Sæt din signatur på QASHQAI ved at vælge tofarvede alufælge, 
indstigningspaneler med lys eller velkomstbelysning. Din QASHQAI 
afspejler din personlighed.
 

19” WIND i krom 
diamond cut mørkegrå 19" IBISCUS glossy black

Sort detalje bagpå
Fås også i pearl white

ELEGANCE PACK
Beskyttelse til bageste 
kofanger, krom
Fås også i piano black

ELEGANCE PACK
Beskyttelse til forreste 
kofanger, krom
Fås også i piano black

CROSSOVER PACK
Stylingplade foran, 
Silver 
Fås også i piano black

CROSSOVER PACK
Stylingplade bag, 
Silver 
Fås også i piano black

Barnesæde Indstigningslister, belyste 19” tofarvede fælge i black og white Børnebord Velkomstbelysning Sort gummimåtte, velourmåtter, 
måtter i luksustekstil

CROSSOVER PACK UDTRYK DIG SELV
Der er ingen stil uden indhold. Giv din QASHQAI kant med en pakke med 

stylingplader foran og bagpå kombineret med 19” alufælge og gå hele 
vejen med smart tilbehør som et robust børnebord. 
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D

B
A

C

MÅLFÆLGE

16" 
STÅLFÆLG

17" 
ALUFÆLG

18" 
ALUFÆLG

19" 
ALUFÆLG

FARVER

VIVID BLUE - M - RCA CHESTNUT BRONZE - M - CAN PEARL WHITE - M - QAB WHITE - S - 326

SILVER - M - KY0 GREY - M - KAD NIGHT SHADE - M - GAB BLACK - M - Z11

INK BLUE - M - RBN MAGNETIC RED - M - NAJ RED - S - Z10

A: akselafstand: 2646 mm
B: total længde: 4394 mm
C: total bredde: 1806 mm
D: total højde: 1590 mm**

**1595 mm ved fi rehjulstræk 
som ekstraudstyr
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SÆDER I MONOFORMT DESIGN MED SORT 
FØRSTEKLASSES NAPPALÆDERBETRÆK

SÆDER I MONOFORMT DESIGN MED 
BLOMMEFARVET FØRSTEKLASSES 
NAPPALÆDERBETRÆK

TEKNA + EKSTRAUDSTYR:

SÆDER I MONOFORMT DESIGN MED 
DELLÆDER BETRÆK I SORT

SÆDER I MONOFORMT DESIGN MED SORT 
FØRSTEKLASSES NAPPALÆDERBETRÆK

SÆDER I MONOFORMT DESIGN MED 
BLOMMEFARVET FØRSTEKLASSES 
NAPPALÆDERBETRÆK

TEKNA EKSTRAUDSTYR 1: EKSTRAUDSTYR 2:

SÆDER I MONOFORMT DESIGN MED
SORT STOFBETRÆK

N-CONNECTA

SORT STOF SORT STOF

VISIA ACENTA

INDTRÆK



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.

ØVELSE GØR MESTER
Det kommer i første række, i alt hvad vi foretager os - på 

laboratoriet og i tegnestuen, på fabrikken og hos vores forhandlere 
samt i vores relation til dig. Vi gør et forsøg, gør et nyt forsøg og gør 

så endnu et forsøg. Fordi alt det, vi foretager os, er noget vi gør på 
baggrund af vores erfaringer. Vi kalder det for Nissan Quality.

HOS NISSAN

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

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 dit lokale værksted.

NISSAN VEJHJÆLP
Sker der noget uventet, garanterer vi 24-timers 
vejhjælp - uanset alderen på din Nissan.

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.

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.

VORES LØFTER HAR INGEN UDLØBSDATO. 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!

VORES LØFTE. DINE FORDELE.
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 Vejhjælp 24/7 inkluderet (hvis det er aktuelt - 
i hele Europa).

NISSAN 5★ UDVIDET TRYGHED

En Nissan serviceaftale er den bedste måde til at give din Nissan QASHQAI den 
vedligeholdelse, den fortjener! Vi tager os godt af din Nissan, mens du kan nyde godt 
af en fast pris i aftaleperioden. Når du kommer til vores forhandler med din bil, udskifter 
vi dele og væsker i henhold til Nissans officielle serviceplan, og vi udfører kontroller, 
der giver dig ro i sjælen, når du er på tur. Et samlet budget og overholdelse af 
serviceplanen – Nissan giver dig besked, når det er tid til serviceeftersyn og foreslår 
den mest passende servicetype og det bedste tidspunkt for serviceeftersynet.

NISSAN SERVICEAFTALER

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 opfylder 
dine vildeste og mest pragmatiske 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.

MED NISSAN QASHQAI FÅR DU:
3 ÅRS / 100.000 KM GARANTI
12 ÅRS GARANTI MOD GENNEMTÆRING 
SERVICEINTERVAL PÅ 20.000 KM 
(BENZIN) OG 30.000 KM (DIESEL), 
ELLER 1 ÅR
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Følg Nissan QASHQAI på:

Vi har gjort vores bedste for at sikre, at indholdet i denne brochure er korrekt på tidspunktet for trykningen (marts 2018). 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 – MY18 QASHQAI brochure 03/2018 – Trykt i EU.
Udarbejdet af DESIGNORY, Frankrig og fremstillet af eg+ worldwide, Frankrig – Tlf.: +33 1 49 09 25 35

Intelligent mobilitet er kendetegnende for alt, hvad vi foretager os. Hos Nissan anvender 
vi nye teknologier til at forvandle biler fra kun at være rene transportmaskiner. Takket 
være disse teknologier bliver køreturen mere tryg, opkoblet og spændende. Hvad enten 
vi snakker biler, som overtager en del af kørselsopgaven for føreren, eller motorveje, som 
oplader din elbil, mens du kører, så er det alt sammen noget, der vil blive en realitet inden 
for den nærmeste fremtid.
Og det er en fremtid, som allerede har taget form i den Nissan, du kører i i dag.

Besøg vores hjemmeside på: www.nissan.dk/QASHQAI

Forhandlerens stempel:

A+

B
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