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NÝR NISSAN 
QASHQAI
NÝ KYNSLÓÐ AF EINUM VINSÆLASTA 
NISSAN ALLRA TÍMA
HANN OLLI BYLTINGU og hefur verið einn vinsælasti fjölskyldubíll í 
Evrópu frá því hann var fyrst kynntur árið 2007, seldur í meira en 
tveimur  milljónum eintaka. Nýr Nissan Qashqai setur ný viðmið með 
akstursöryggistækni sem ekki hefur verið boðið upp á í þessum 
stærðarflokki fyrr en nú.



KRÖFTUG  
ENDURHÖNNUN
KLÁR TILGANGUR
NÝ TÆKNI, NÝTT ÚTLIT. Nýr Nissan Qashqai er sá framúrstefnulegasti og 
tæknilegasti frá upphafi. Skarpar kröftugar línur einkenna útlit þessa vinsæla 
fjölskyldubíls sem mætir nú til leiks meira spennandi en nokkru sinni fyrr. 



*Staðalbúnaður í Tekna útfærslu

HLJÓMTÆKI. Fáðu uppáhalds tónlistina 
þína á skjáinn fyrir framan þig. 

SÍMTÖL.  Fylgstu með símtölum án þess 
að þurfa að líta af veginum.

ÖRYGGISHJÚPUR*. Láttu myndræn 
skilaboð og viðvörunarhljóð koma þér 
örugglega á áfangastað.

LITAVAL. Þú velur litinn og aðlagar lýsingu 
mælaborðsins að þínum smekk.

LEIÐSÖGUKERFI. Fylgist grannt með öllu 
og lætur vita hvar og hvenær á að beygja. 

STÝRING. Þú lagar þyngd stýrishjólsins að 
þínum smekk með tveimur stillingum, 
Sport eða Normal.

LOFTÞRÝSTINGUR. Þú fylgist með 
loftþrýstingi hjólbarða á auðveldan hátt í 
mælaborði.

AUÐVELT AÐ LEGGJA*. Skynjarar að 
framan og aftan auðvelda ökumanni að 
fylgjast með fjarlægðum þegar verið er að 
leggja í stæði.

INNRÉTTING OG MÆLABORÐ Í HÆSTA GÆÐAFLOKKI. 
 Í mælaborðinu birtast skjámyndir af aðgerðum sem  

auðvelda ökumanni að aka við breytilegar aðstæður .

FYLGSTU VEL MEÐ ÖLLU 

JAFNT AÐ NÓTTU 
 SEM DEGI



ÖRYGGISHJÚPUR NISSAN®

VERTU UNDIRBÚINN 
FYRIR HIÐ ÓVÆNTA 

UPPLIFÐU AKSTUR SEM 
GEISLAR AF NÝRRI TÆKNI. 
Öryggishjúpstæknin í Nissan 
Qashqai tekur við skilaboðum 
frá myndavélum á öllum 
hliðum bílsins og miðlar þeim 
til 8 mismunandi öryggiskerfa 
sem fylgjast með öllu sem 
gerist. Kerfin láta ökumann 
vita þegar eitthvað óvænt 
steðjar að sem valdið getur 
hættu.

*Fáanlegur aukabúnaður í Tekna útfærslu

ÖRYGGISPÚÐAR
6 öryggisloftpúðar eru 
staðalbúnaður í Nissan 
Qashqai.VIÐVÖRUN UM ATHYGLI ÖKUMANNS  

Ef þú dottar eða tapar einbeitingu við 
aksturinn og hann verður skrykkjóttur grípur 
búnaðurinn inní og aðvarar ökumann. 

SJÁLFVIRK AÐALLJÓS
Búnaðurinn virkjar háageisla aðalljósanna 
sjálfkrafa þegar götulýsing minnkar og þörf er á 
meiri lýsingu. Þegar bíll kemur aðvífandi á móti 
lækkar geislinn aftur sjálfkrafa. LED aðalljósin 
tryggja betri lýsingu.   

SJÁLFVIRK NEYÐARHEMLUN
Búnaðurinn fylgist með fjarlægð í bíllinn fyrir 
framan og aðvarar ökumann ef bilið er of stutt 
miðað við hraða. Bregðist ökumaður ekki við 
hemlar búnaðurinn sjálfkrafa.

VEGLÍNUVIÐVÖRUN
Veglínuviðvörun lætur ökumann vita með 
viðvörunarhljóði ef keyrt er yfir veglínu vegar. 
Búnaðurinn skynjar daufar veglínur jafnt sem 
skýrar. Búnaðurinn lærir á mismunandi 
vegaaðstæður og aksturshegðun til að 
bregðast við á sem nákvæmastan hátt.

BLINDHORNAVIÐVÖRUN*
Ef bíll nálgast aftanfrá og er ekki sýnilegur 
ökumanni lætur búnaðurinn ökumanninn 
vita [um aðvífandi bílinn] með viðvörunar- 
hljóði og blikkandi ljósi í hliðarspeglinum 
þeim megin sem bíllinn nálgast. Þegar skipta 
á um akgrein og bíll nálgast hættulega lætur 
búnaðurinn ökumann vita á sama hátt.

LES Á UMFERÐARSKILTI
Búnaðurinn les á umferðaskiltin og upplýsir 
ökumann um leyfilegan hámarkshraða.

BAKKVIÐVÖRUN. 
Búnaðurinn lætur ökumann vita ef eitthvað 
hreyfist fyrir aftan bílinn þegar bakkað er. 
Meðan hefðbundnir fjarlægðarskynjarar 
skynja fjarlægð og láta vita þegar bakkað er 
að einhverjum hlut skynjar bakkviðvörunin 
allt sem hreyfist fyrir aftan bílinn og lætur 
vita með viðvörunarhljóði.  

VERND



 
 

NJÓTTU FERÐARINNAR. 
NissanConnect upplýsingabúnaðurinn er auðveldur í 
notkun. Allar upplýsingar birtast skýrar og aðgengilegar 
á 7" snertiskjá í mælaborði. Búnaðurinn tengir saman á 
aðgengilegan máta stjórnun hljómtækja, 
leiðsögubúnaðar og samskiptabúnaðar. Með nýjustu 
tækni tengist þú bílnum gegnum snjallsímann og gerir 
allt sem þú venjulega gerir í tölvu eða spjaldtölvu.

SNJALLSÍMATENGING. Í NissanConnect 
upplýsingabúnaðinum er að finna nýjustu tengiforritin 
(App) sem gera þér kleift að vera í stöðugu sambandi.

AKSTURSAÐSTOÐ FYRIR ÖKUMANN og innbyggði 
leiðsögubúnaðurinn aðstoða ökumann í aðstæðum 
sem upp koma með t.a.m. hraðaviðvörun, akreinavara 
og öflugri endurreiknun á breytingu á valinni leið.

NISSAN  CONNECT *

Í SAMBANDI
STREYMDU TÓNLISTINNI MEÐ BLUETOOTH®.  
Þú getur notið afspilunar úr hljómtækjum gegnum 
þráðlausa Bluetooth tengingu við útvarp á vefnum eða 
beint úr snjallsímanum.

IPOD/USB TENGI. Tengdu iPod eða MP3 spilara gegnum 
nýjustu tengingar.

NÝJA NISSANCONNECT upplýsingakerfið gerir þér kleift 
að vera í sambandi hvar og hvenær sem er. Kerfið er 
hægt að tengja við ýmsar gerðir snjallsíma og fá 
upplýsingar um áhugaverða staði, umferð, tónlist, fréttir, 
eldsneyti og margt fleira. 

* Sumt af þeim búnaði sem talinn er upp hér að ofan verður ekki tilbúinn fyrr en vorið 2014. NissanConnect er áskriftarskyld þjónusta sem stendur eigendum þeirra 
bíla sem hafa búnaðinn frítt til í tvö í ár frá afhendingardegi. Tengingar við búnaðinn eru ekki til staðar í öllum löndum Evrópu. Þjónustuveitum sem í boði eru fyrir 
NissanConnect kerfið kann að vera stjórnað af þriðja aðila og því getur Nissan eða samstarfsaðili Nissan ekki ábyrgst að sú þjónusta verði ávallt til staðar. Sumar 
aðgerðir í NissanConnect kerfinu krefjast fjarstýringar sem eingöngu eru í völdum gerðum síma og fylgja ekki með bílnum. Nissan getur ekki ábyrgst dreifikerfi fyrir 
snjallsíma auk þess er ekki alls staðar aðgangur að dreifikerfi fyrir snjallsíma. Reikigjald og/eða gjald vegna notkunar geta komið upp. Nissan getur ekki ábyrgst ef 
tæki þarfnast uppfærslu eða jafnvel ef skipt er um stýringar sem tengjast kerfinu né kostnað tengdum framangreindu. 



VIRK LÍNUSTJÓRNUN 
Kerfi sem tryggir örugga stjórn 
ökutækis í beygjum með því að 
stjórna hemlun á hverju hjóli fyrir 
sig. Búnaðurinn hjálpar 
ökumanni að hafa fulla stjórn á 
ökutækinu við erfiðar aðstæður.

VIRK VÉLARHEMLUN 
Aðstoðar ökumann með því að 
draga sjálfvirkt úr hraða í 
beygjum og gera þannig 
aksturinn auðveldari. (Aðeins í 
boði á gerðum með CVT 
stiglausri sjálfskiptingu). 

VIRK AKSTURSSTJÓRN 
Við upp og niður hreyfingu á 
yfirbyggingu ökutækisins, sem 
getur leitt til yfirstýringar, kemur 
virk akstursstjórn til hjálpar með 
því að auka sjálfvirkt við hemlun 
og draga úr hreyfingunni.

FORVARNARBÚNAÐUR 
Aðgerðir sem tilheyra 
undirvagnsstjórnkerfinu eru 
sýndar á upplýsingaskjá í 
mælaborði. Virk línustjórnun og 
virk vélarhemlun aðstoða 
ökumann að halda réttri stefnu í 
beygjum, virk akstursstjórn virkar 
þegar vélarhemlun er virk.  

ALL MODE 4X4-I®:  
Á vegi jafnt sem vegleysum 
fylgjast tölva og skynjarar 
fjórhjóladrifsins með samspili 
hröðunar, þyngdarkrafta 
(G-force) og veggrips hjóla til að 
tryggja öruggan akstur. 
Fjórhjóladrifið dreifir átaki á 
fram- og afturöxul auk þess sem 
það getur einnig, með hjálp 
G-skynjara, dreift átaki frá vinstri 
til hægri hjóla ökutækisins.

4WD og ABS stýritölva

Bensíngjöf

Kúpling
G skynjarar

FORVARNARBÚNAÐUR

HJÁLPAR ÞEGAR 
ÞÖRF KREFUR
Þú hugsar um að gera þitt besta og ef eitthvað 
óvænt gerist kemur forvarnarbúnaður 
undirvagns með hjálparaðgerð til aðstoðar.



HREIN AKSTURSTÆKNI NISSAN

GENGUR LENGRA
VELDU VÉLINA SEM HENTAR ÞÉR: Dísil, bensín, 
beinskipting eða sjálfskipting. Þú nýtur nýjustu 
véla- og drifbúnaðartækni sama hvert valið er. Nissan 
er leiðandi framleiðandi í notkun nýjustu tækni til að 
draga úr CO2 útblæstri.

NÝ XTRONIC SKIPTING 
Ný Xtronic skipting skilar betra upptaki 
og betri nýtingu eldsneytis.

*Ekki er hægt að ábyrgjast eyðslutölurnar í töflunni heldur ber að líta á þær sem viðmið.  
Eyðsla bíls fer eftir aksturslagi, hitastigi, ástandi vega og ýmsum öðrum þáttum.

DÍSIL HESTÖFL DRIF GÍRSKIPTING CO2 (breytileg)*
Eldsneytisnotkun
(l/km) (breytileg)*

1.6 dCi 130 2WD SJSK XTronic frá 119g/KM frá 4,6L/100

1.6 dCi 130 4WD BSK frá 129g/KM frá 4,9L/100



OPNAR HEIM 
MÖGULEIKA

GLÆSILEGT FARANGURSRÝMI SLÉTT GÓLF. Þegar aftursætin eru lögð niður myndast stór sléttur flötur sem auðveldar alla hleðslu og flutninga á 
stórum fyrirferðarmiklum farangri.

ÞÚ VELUR ÞAÐ SEM HENTAR. Með sætin í uppréttri stöðu getur þú smellt upp farangursrýmisskiptingum á 16 
mismunandi vegu og sniðið farangursrýmið að þörfum hverju sinni. Hægt er að nota skiptingarnar þrátt fyrir að 
farangurshlífin sé dregin yfir. 

ALLT VIÐ HENDINA. Ný hönnun á hólfum milli sæta auðveldar farþegum að hafa þá hluti sem þarf við hendina.



LITAVAL

MEÐ AUGA FYRIR LIT 

M - Glitlakk 
 S - Hreinn litur

PERLUHVÍTUR - M - QAB HVÍTUR - S - 326 GRÁR - M - KAD

DIMMFJÓLUBLÁR - M - GAB BLÁR - M - RBN BRONZ - M - CAP

RAUÐUR - M - NAJ PERLUSVARTUR - M - Z11 SILFUR - M - KY0

B

A C

D

HELSTU MÁL

A: Lengd: 4,377MM

B: Hjólhaf: 2,646MM

C: Breidd: 1,806MM

D: Hæð: 1,590MM / 1595MM (4x4i®)

TÆKNIUPPLÝSINGAR
 
Eldsneyti Dísil 2wd Dísil 4wd  
Gírskipting CVT sjálfskipting 5 gíra beinskipting
Slagrými 1595 1595 
Hámarkstog Nm/sn.m. 320/1750 320/1750
Hámarksafl Hö/sn.m. 130/4000 130/4000
Co2 í útblæstri g/km 116 129
Eigin þyngd 1461 1518
Eyðsla blandaður akstur l/100km. 4,6 4,9
Eyðsla innanbæjar l/100km 5,3 5,6
Eyðsla utanbæjar l/100km 4,2 4,5
Farangursrými, lítrar 440 440
Frítt í stæði Já Nei

STAÐALBÚNAÐUR 

VISIA 
Halogen aðalljós
Stöðugleikakerfi ABS + EBD + ESP
6 loftpúðar
Dekkjaþrýstingskerfi
Hraðastillir
Varadekk (lítið)
Fjarstýrðar samlæsingar
Rafdrifnar rúður (framan/aftan)
Hæðarstillanlegt fjölrofa stýrishjól
MP3/USB/Aux-in hljómkerfi - 4 hátalarar
5” HD litaskjár í mælaborði
Loftkæling (Beinskiptur)
Tausæti
Hiti í framsætum
Hæðarstillanlegt sæti fyrir ökumann
Bluetooth símabúnaður
Rafdrifin handbremsa
Hill start assist
Armpúði milli sæta frammí
2 glashaldarar frammí
Rafdrifnir upphitaðir útispeglar
Samlitur (stuðarar/speglar/húnar)
LED dagljós
16” stálfelgur

AUKALEGA Í ACENTA 
Þokuljós að framan (chrome)
Regnskynjari fyrir rúðuþurrkur
Sjálfvirk aðalljós (Auto headlamp)
Leðurklætt fjölrofa stýrishjól
2ja svæða tölvustýrð loftkæling
Mjóhryggstuðningur fyrir ökumann
6 hátalarar
Armpúði í aftursæti með glasahaldara
17” álfelgur
Aðfellanlegir útispeglar (rafdrifnir)
Bakkmyndavél
 
NissanConnect kerfi:
- 7” snertiskjár
- Leiðsögukerfi með Íslandskorti
- ipod / USB tengi
- Samþætting með snjallsíma
- Tenging við Google og Facebook Apps

AUKALEGA Í TEKNA
Bi-Xenon LED aðalljós
Sjálfvirk há/lág ljós (High beam assist)
Akreinavari (Lane departure warning)
Neyðarhemlun (Front Collision Avoidance)
Baksýnisspegill með glampavörn
Nálgunarvarar að framan og aftan
Lykillaust aðgengi og ræsing
Rafdrifið ökumannssæti
Leðuráklæði á slitflötum
360° myndavél
19” álfelgur
Álþakbogar
Sólþak
Dökkar rúður



Fylgstu með QASHQAI á:
BL ehf

Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is
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