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NIEUWE GENERATIE 
NISSAN QASHQAI
OPWINDEND ALS NOOIT TEVOREN
HIJ LUIDDE EEN REVOLUTIE IN met zijn design, geavanceerde intuïtieve 
technologie, state-of-the-art communicatiemiddelen en een ongekend dynamisch 
rijgedrag waardoor de bestuurder alles volledig onder controle heeft. Ervaar de 
intensiteit van de QASHQAI; de ultieme cross-over.
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MET PASSIE 
UITGEVONDEN
HELDER DOEL
GEDURFD, ATLETISCH EN IMPONEREND. Het is de meest innovatieve 
QASHQAI tot dusver. De originele cross-over is aangescherpt met een design 
dat geen provocatie uit de weg gaat.
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EEN 
ONUITWISBARE 
INDRUK MAKEN

ROYAAL COMPARTIMENT 
COMFORTABEL INTERIEUR. De stoelen met comfortabele en 

goede ondersteuning, de zachte kniesteunen en de sfeerverlichting 
zorgen voor een interieur zo prettig dat u nooit meer wilt uitstappen.
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AUDIO Bekijk alle details over uw favoriete 
artiesten en muziek waar u al rijdend van geniet.

NUMMERHERKENNING Zien wie er belt, 
terwijl u op de weg kunt blijven letten.

SAFETY SHIELD Met behulp van visuele en 
geluidssignalen waakt dit systeem over 
uw veiligheid.

KLEURSELECTIE Stel het scherm in naar 
uw eigen voorkeur en stem het af op de 
sfeerverlichting.

 PER AFSLAG NAVIGEREN Nooit meer een 
afslag missen dankzij de snelle toegang tot de 
belangrijkste navigatie-informatie. 

STUURBEKRACHTIGING Kies zelf uw mate 
van stuurbekrachtiging; sportief of normaal.

BANDENSPANNING-CONTROLESYSTEEM 
U hoeft niet meer te gissen, u vindt de 
spanning van elke band terug via uw 
infoscherm. Als een van de banden een te 
lage bandenspanning heeft zal er een 
waarschuwingslampje gaan branden.

INTELLIGENTE PARKEER-ASSISTENT 
Leun achterover terwijl de nieuwe QASHQAI 
zichzelf inparkeert. 

TERWIJL U DE KOERS BEPAALT, hebt u alle actuele informatie binnen 
handbereik via het grote 5" rij-assistent display. Intuïtief en toegankelijk. 

NEEM DE LEIDING

DE TOEKOMST IS NU
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NISSAN SAFETY SHIELD®

VOEL DE KRACHT

BESTUURDERS-ATTENTIE WAARSCHUWING
Geen gevaar voor wegdoezelen of aandacht verliezen: 
deze techniek leest aan uw handelingen af wat uw 
concentratieniveau is en hoe moe u bent, en zal u met 
een hoorbaar en zichtbaar signaal waarschuwen dat u 
beter een pauze kunt inlassen. 

GROOTLICHT MET ADAPTIEVE DIMSTAND
Als u over een slecht verlichte weg rijdt zorgt het 
systeem voor een optimaal zicht door automatisch 
het grootlicht in te schakelen, en weer te dimmen 
zodra een voor- of tegenligger wordt gesignaleerd. 
De LED-koplampen van de QASHQAI geven u een 
helder overzicht op de weg.

FRONTALE BOTSING BESCHERMING
Als het systeem een gevaar van botsing 
waarneemt wordt u gewaarschuwd door een 
visueel en geluidssignaal.

RIJBAAN-ASSISTENT 
De rijbaan-assistent geeft een waarschuwing 
zodra u buiten de op het wegdek aangebrachte 
markeringen dreigt te raken.

VERKEERSBORDENHERKENNING
Het systeem neemt de verkeersborden waar 
tijdens uw rit en houdt u constant op de hoogte 
van de toegstane maximumsnelheid, ook 
wanneer er wijzigingen zijn door bijvoorbeeld 
wegwerkzaamheden.

DODEHOEK-ASSISTENT
De QASHQAI ziet wat u niet ziet. Wanneer zich 
een andere auto aan uw zijde of in uw dode 
hoek bevindt, zal een lampje knipperen in uw 
buitenspiegel om u te waarschuwen. 
Ook wanneer u van rijbaan wisselt en daarbij 
gevaarlijk dichtbij een andere auto komt, 
zal hetzelfde lampje gaan branden en zult u ook 
door geluidssignalen worden gewaarschuwd.

BEWEGINGSMELDER
Deze technologie waarschuwt u door middel 
van een visueel en geluidsignaal als het 
systeem bewegende objecten of personen 
achter de auto detecteert. Het geeft u niet 
alleen de volledige controle maar het maakt 
ook het parkeren veel veiliger. 

VOLLEDIG BESCHERMD 
U rijdt nu nog veiliger dankzij 
Nissan’s innovatieve Safety Shield. 
De QASHQAI maakt gebruik van 
verschillende camera's en 
sensoren die samen acht 
verschillende veiligheidssystemen 
aansturen. Dit alles bij elkaar 
geeft u het vertrouwen om alle 
omstandigheden op de weg 
de baas te zijn.
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NISSANCONNECT

MOBIELE APPS
SLIM EN FUNCTIONEEL. NissanConnect is uitgerust met een veelvoud aan functies en toch ongelooflijk makkelijk 
te bedienen, dankzij het niet-spiegelende 7 inch aanraakscherm met hoge resolutie. Met een krachtige combinatie aan 
mogelijkheden voor audio, navigatie en communicatie, aansluitvoorzieningen volgens de nieuwste standaard en de 
mogelijkheid uw smartphone tot onderdeel te maken van het systeem. 

ALTIJD VERBINDING, WAAR U OOK GAAT. NissanConnect is te integreren met uw smartphone. U kunt gebruik maken 
van een steeds langer wordende lijst van apps*, comfortabel te bedienen vanaf het scherm van uw Nissan, stuk voor stuk zo 
opgezet dat rijden tot een alomvattende ervaring wordt, zonder dat de veiligheid erdoor in het geding komt. Uw QASHQAI is voor 
u een integraal deel van de virtuele kant van het leven, samen met uw smartphone, uw tablet en uw computer.

INTELLIGENTE ASSISTENTIESYSTEMEN en navigatiefuncties ondersteunen u in alle mogelijke verkeerssituaties.

STREAMING AUDIO VIA BLUETOOTH®. Ontvang digitale radio en radio via internet, of laat muziek streamen vanaf uw 
mobiele telefoon.

iPOD/USB-AANSLUITING. Wanneer u uw iPod of mp3-speler aansluit, heeft u onderweg toegang tot uw gehele 
muziekbibliotheek.

*Autorijden is een serieuze zaak. U zou van de diensten van NissanConnect alleen gebruik moeten maken als dat in volledige veiligheid kan. Bepaalde 
toepassingen komen pas in een later stadium beschikbaar. Voor de diensten van NissanConnect is een abonnement vereist, maar er zijn de eerste twee jaar 
na aanschaf geen kosten aan verbonden. De diensten en toepassingen zijn slechts beschikbaar in een aantal Europese landen en alleen op sommige 
modellen van Nissan. De diensten en toepassingen worden mogelijk geleverd door derden op wie Nissan geen invloed heeft, en kunnen worden gewijzigd 
zonder kennisgeving vooraf, of zonder dat Nissan dan wel een van haar dealers daar aansprakelijkheid voor kan aanvaarden (met inbegrip van, doch niet 
beperkt tot diensten die door derden zijn geannuleerd/opgeschort). Voor sommige op afstand bedienbare functies is een geschikte telefoon of ander toestel 
nodig dat niet bij het voertuig is inbegrepen. Mobiele netwerken worden verzorgd door netwerkproviders waar Nissan geen invloed op heeft. Mobiele 
netwerken zijn niet in alle regionen beschikbaar. Er kunnen kosten ontstaan voor data-roaming en/of het gebruik van data. Nissan is niet verantwoordelijk 
voor het vervangen of upgraden van apparatuur of andere daarmee verband houdende kosten, die vanwege wijzigingen in de diensten mogelijk onvermijdelijk 
zijn indien men er gebruik van wenst te blijven maken.
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HET TOTALE OVERZICHT
MET 4 CAMERA’S 
De geavanceerde Nissan Around View 
Monitor geeft uw QASHQAI en zijn 
directe omgeving in 360° weer op uw 
touch screen. Achteruit of in een krappe 
ruimte inparkeren wordt zo een stuk 
gemakkelijker en zorgelozer.

FILEPARKEREN   U rijdt naar de plek die u hebt gezien, zet uw QASHQAI 
ernaast om de ruimte op te meten en als de parkeerassistent dan OK zegt, 
positioneert u de auto binnen het kader op het scherm en laat u de QASHQAI 
zichzelf perfect inparkeren. Het enige wat u zelf hoeft te doen is gas bij te 
geven en/of af te remmen.

VAN OPZIJ   Met een druk op de knop kunt u de 
camera omzetten, zodat u in plaats van zicht van 
boven, zicht van opzij krijgt. Bijzonder handig om te 
kunnen zien hoe dicht u op de stoep staat. 

DODE HOEK   Bij ingeschakelde achteruitversnelling 
helpt het touch screen u zien wat zich direct achter u 
bevindt, terwijl het bovenaanzicht u helpt beter te kunnen 
zien of er ergens laag onder uw ramen wellicht nog 
obstakels verscholen zijn.

DE INTELLIGENTE PARKEER-ASSISTENT AROUND VIEW MONITOR

PARKEERHAVENS   In drukke parkeergarages en bij drukke 
parkeerhavens helpt de Around View Monitor u met het vinden van een 
geschikte parkeerplek. U kunt zelfs uw QASHQAI zelfstandig laten inparkeren 
voor u.
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CHASIS CONTROLE

EEN VERTROUWD GEVOEL met de intuïtieve en 
responsieve chassis-aansturing van de QASHQAI.

ACTIVE TRACE CONTROL zorgt voor 
een geruststellend weggedrag, door 
de binnenste wielen in de bocht zacht 
bij te remmen.

ACTIVE ENGINE BREAK zorgt voor 
soepeler bochtenwerk door subtiel bij 
te remmen. Voor een veiliger en beter 
rijgevoel (alleen op Xtronic CVT).

ACTIVE RIDE CONTROL Remt 
subtiel af om ongecontroleerde 
bewegingen tegen te gaan en het 
rijcomfort te verhogen.

DE CHASSIS CONTROLE functies 
worden weergegeven op het 
rij-assistent display; Active Trace 
Control en Active Engine Brake 
tijdens het nemen van bochten en 
Active Ride Control als de 
remondersteuning geactiveerd is.

ALL MODE 4x4-i®: zowel op verharde 
als op onverharde wegen zorgt het 
4x4-i-systeem dat de banden hun 
optimale grip behouden. Het intelligente 
systeem meet de hoeveelheid slip die 
er optreedt en verdeelt het koppel dan 
zo dat maximaal 50% van het vermogen 
naar de achterwielen gaat. Dit systeem 
kan het koppel ook naar links en/of 
rechts verplaatsen, voor maximale tractie.

4WD & ABS 

Gaspedaal

Koppeling
G sensor
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NISSAN PURE DRIVE-TECHNOLOGIE

GAAT NOG VERDER
SELECTEER DE AANDRIJVING DIE BIJ U PAST: 
Diesel, benzine, twee- of vierwielaandrijving, handgeschakeld of 
Xtronic CVT. Wat u ook kiest, de QASHQAI profi teert altijd van de 
meest toonaangevende technologieën in zijn klasse.

NIEUWE XTRONIC TRANSMISSIE Door de 
betere acceleratie, de uitstekende respons en het 
lage brandstofverbruik biedt de nieuwe 
Xtronic CVT automaat u nog meer rijplezier. 

DIESEL MAXIMUM VERMOGEN (pk) AANDRIJVING TRANSMISSIE

dCi 110 110 2WD MT

dCi 130 130 2WD MT

dCi 130 130 2WD Xtronic CVT

dCi 130 130 4WD MT

BENZINE MAXIMUM VERMOGEN (pk) AANDRIJVING TRANSMISSIE 

DIG-T 115 115 2WD MT

DIG-T 115 115 2WD Xtronic CVT 

DIG-T 163 163 2WD MT
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OPEN EEN WERELD 
VAN MOGELIJKHEDEN

VEELZIJDIGE OPBERGMOGELIJKHEDEN VLAKKE LAADVLOER Met de achterste stoelen neergeklapt beschikt de QASHQAI over een vlakke laadvloer. Laden en lossen, 
vooral van lange voorwerpen, wordt daardoor een stuk gemakkelijker. Onder de laadvloer is nog een extra vak verborgen waar u veilig 
uw kostbaarheden uit het zicht kunt opbergen. 

ZOALS U WILT Dankzij het fl exiboard kunt u de bagageruimte op maar liefst 16 verschillende manieren indelen. U hoeft hiervoor niet 
eens rugleuningen neer te klappen! Door de verschillende mogelijkheden kunt u al uw bagage in uw QASHQAI precies zo opbergen 
zoals u dat wilt. 

ALLES VOOR HET GRIJPEN De nieuwe middenconsole van de QASHQAI is voorzien van een praktisch opbergvak, zodat u al uw 
belangrijke spullen binnen handbereik kunt houden. 
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®

UNIEK DESIGN: Zwarte 18" lichtmetalen velgen en privacy glass zijn standaard. Voor ultieme stijl en comfort 
zijn optioneel ook een panoramadak en dakrails leverbaar.

CONNECT EDITION TECHNOLOGIE: Nieuwe NissanConnect systeem met 7" aanraakscherm, Around 
View Monitor, parkeersensoren voor en achter, automatisch dimmende binnenspiegel, Nissan Intelligent Key, 
start/stop button & Nissan Safety Shield inclusief Noodstop-assistent, Verkeersbordherkenning, Rijbaanhulp 
en Grootlicht-assistent. 

QASHQAI CONNECT EDITION

INNOVATIEF & INTENS
MAAK INDRUK MET DE QASHQAI CONNECT EDITION. MET ZIJN DESIGN DETAILS ZOALS HET PRIVACY 
GLASS EN DE UNIEKE 18" LICHTMETALEN VELGEN EN UITGERUST MET VELE INNOVATIES, IS DIT DE 
ULTIEME CROSSOVER.
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EXTRA KARAKTER
1. Spiegelkappen, chroom

2. Voorbumpersierlijst, chroom

3. 19" lichtmetalen velgen, dark grey 

4. Dorpellijsten, chroom

Achterruitsierlijst, chroom – Achterklepsierlijst , chroom

Trekhaak met afneembare kogel

Bagagemat

Bagage organizer

Dakrails

Matten – textiel, velours en rubber

ACCESSOIRES
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KLEURKEUZE

EEN OOG VOOR KLEUREN 

M - Metallic
 S - Solid

KIES UW BEKLEDING

COMFORTABEL GEVOEL 

VISIA

TEKNA

ACENTA/CONNECT EDITION

VOLLEDIG ZWART LEDER

ZWART STOF ZWART STOF

AFMETINGEN

A: Maximale lengte: 4380 mm

B: Wielbasis: 2646 mm

C: Maximale breedte: 1806 mm

D:  Maximale hoogte: 1590 mm / 1595 mm 
(All Mode 4x4i®)

PEARL WHITE - M - QAB

FORCE RED - M - NAJ

INK BLUE - M - RBN

SOLID WHITE - S - 326

PEARLESCENT BLACK - M - Z11

BRONZE - M - CAP

GREY - M - KAD

SATIN SILVER - M - KY0

SIGNAL RED - S - Z10

NIGHT SHADE - M - GAB
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DE NISSAN QASHQAI 
BIEDT U:

3 JAAR GARANTIE OF 100.000 KM

JAARLIJKS OF 30.000 KM 
ONDERHOUDSINTERVAL VOOR 
DIESELMOTOREN

JAARLIJKS OF 20.000 KM 
ONDERHOUDSINTERVAL VOOR 
BENZINEMOTOREN

U BRENGT HET BESTE IN 
ONS NAAR BOVEN.

U spreekt tot onze verbeelding. 
U prikkelt onze vindingrijkheid. 
U inspireert ons om de bakens te 
verzetten en te innoveren. En bij Nissan 
gaat innoveren verder dan wat extra 
toevoegingen of uitbreidingen. Het gaat 
erom onverwachte oplossingen te 
ontwikkelen om uw wensen en behoeften 
in te vullen. 
Bij Nissan ontwerpen we auto’s, 
accessoires en diensten die begaande 
paden verlaten en het praktische 
opwindend maken. Alles om u dagelijks 
meer te laten genieten van het autorijden.

Met Nissan 5* Verlengde Garantie geniet 
u met uw QASHQAI van 1 of 2 jaar 
extra garantie met een maximum 
van 150.000km.
Kies het contract dat het beste bij uw 
behoeften past.
In geval van reparatie van een gedekt 
onderdeel zullen alleen Nissan Originele 
onderdelen worden gebruikt, door 
opgeleide technici.
Het brengt u gemoedsrust en ook voor de 
eventuele volgende eigenaar van de auto; 
de Nissan 5 * Verlengde Garantie is 
gekoppeld aan de auto en is 
overdraagbaar aan een nieuwe eigenaar 
in het geval van verkoop. Nissan 5* bevat 
ook de Nissan Roadside Assistance, 
beschikbaar 24 uur / 7 dagen per week, 
met Europese dekking. 

Met een Nissan Onderhoudscontract 
krijgt uw QASHQAI het voorgeschreven 
onderhoud en bespaart u op lange 
termijn geld.
U kunt kiezen voor een 
Onderhoudscontract met een looptijd 
variërend van 3 tot 5 jaar.
Bij uw Nissan-dealer wordt volgens het 
voorgeschreven onderhoudsschema olie, 
oliefi lter, luchtfi lter, koelvloeistof en 
dergelijke vervangen.
Met dit contract hoeft u niet meer na te 
denken over toekomstige kosten voor het 
reguliere onderhoud. Uw Nissan wordt 
onderhouden met originele onderdelen 
gemonteerd, door onze Nissan opgeleide 
technici.Indien u uw Nissan voor het einde 
van de looptijd verkoopt is dit contract 
overdraagbaar.

ONDERHOUDS CONTRACT VERLENGDE GARANTIE
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Volg ons via: 

B e z o e k  o n z e  w e b s i t e :  w w w . n i s s a n . n l

Stempel dealer:

We hebben alles in werk gesteld om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze publicatie op het moment van verschijnen (juni 2015) correct zou 
zijn. In het kader van haar voortdurend streven naar betere producten behoudt Nissan Nederland zich het recht voor, om specificaties en de 
voertuigen die in deze publicatie worden getoond en beschreven, te allen tijde te wijzigen. Nissan-dealers zullen zo snel mogelijk op de hoogte 
worden gebracht van dergelijke wijzigingen. Raadplaag uw lokale Nissan-dealer voor de meest recente informatie. Door de beperkingen van het 
drukproces kunnen de kleuren in deze brochure afwijken van de werkelijke lakkleuren en interieurmaterialen. Alle rechten voorbehouden. De 
volledige of gedeeltelijke reproductie van deze brochure zonder schriftelijke toestemming van Nissan Nederland is verboden.

Deze folder is gedrukt op chloorvrij papier - QASHQAI FULL BROC GEA 06/2015 – Gedrukt in de EU.
Gemaakt door NEW BBDO, Frankrijk - Tel.: +33 1 40 62 37 37 en geproduceerd door eg+ worldwide, Frankrijk - Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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GAMMA VISIA ACENTA
CONNECT 
EDITION

TEKNA

QASHQAI

DIG-T 115    

DIG-T 115 Xtronic –   

DIG-T 163 –   

dCi 110    

dCi 130 –   

dCi 130 Xtronic –   

QASHQAI  
ALL MODE 4x4-i

dCi 130 –   

NISSAN

QASHQAI



NIEUWE NISSAN QASHQAI
TEKNA
Extra uitrusting t.o.v.  
CONNECT EDITION

®® VEILIGHEID

•	Nissan	Safety	Shield	Plus
	- Dodehoek-assistent
	- Detectie	van	bewegende	objecten
	- Detectie	van	slaperigheid,	vermoeidheid	
en	onoplettend	rijgedrag

•	Bi	LED	koplampen

®® COMFORT

•	Verwarmbare	voorstoelen

•	Elektrisch	verstelbare	bestuurdersstoel

•	Lederen	interieur

®® STYLING

•	19”	lichtmetalen	velgen

•	Zilverkleurige	dakrails

®® TECHNOLOGIE

•	Intelligente	parkeerassistent

®® OPTIES

•	Glazen	panoramadak
•	17”	lichtmetalen	velgen

VISIA

®® VEILIGHEID

•	ABS/EBD/ESP

•	Bandenspanning	controlesysteem	(TPMS)

•	Voor-,	zij-	en	gordijnairbags

•	Cruise	control	en	snelheidsbegrenzer

®® COMFORT

•	5”	kleuren	TFT	instrumentenpaneel

•	In	hoogte	verstelbare	bestuurdersstoel

•	Handbediende	airconditioning

•	Elektronische	handrem

•	Helling	starthulp

•	Chassis	Control	Systeem

•	Achterbankleuning	in	delen	neerklapbaar	
(60/40)

®® STYLING

•	LED	Signatuur	Dagrijverlichting

•	Chromen	raamomlijsting

•	16”	wielen	met	wieldoppen

•	Elektrisch	verstel-	en	verwarmbare	
buitenspiegels

®® TECHNOLOGIE

•	Audio	CD	Systeem,	USB/Aux-in,	
4	luidsprekers

•	Bluetooth®

®® OPTIE

•	Nissan	Safety	Shield	pack
	- Frontale	botsing	bescherming
	- Rijbaan-assistent
	- Verkeersbordherkenning
	- Parkeersensoren	(voor/achter)
	- Binnenspiegel	met	automatische	dimmer

ACENTA
Extra uitrusting t.o.v. VISIA

®® VEILIGHEID

•	Mistlampen	voor	met	chromen	omlijsting

•	Automatische	in-/uitschakelende	
koplampen

•	Regensensor

®® COMFORT

•	Gescheiden	automatische	airconditioning	
(2	zones)

•	In	hoogte	verstelbare	passagiersstoel

•	Lendensteun	verstelling	voorstoelen

•	Parkeersensoren	(voor/achter)

•	Interieur	ambiance	verlichting

•	Lederen	stuurwiel	en	versnellingspookknop

•	Audio	CD	Systeem,	USB/Aux-in,	
6	luidsprekers

•	Flexibele	bagageruimte	indeling

®® STYLING

•	17”	lichtmetalen	velgen

•	Elektrisch	inklapbare	buitenspiegels

®® OPTIE

•	Nissan	Safety	Shield	pack
	- Frontale	botsing	bescherming
	- Rijbaan-assistent
	- Verkeersbordherkenning
	- Grootlicht	met	adaptieve	dimstand
	- Binnenspiegel	met	automatische	dimmer

CONNECT EDITION
Extra uitrusting t.o.v. ACENTA

®® VEILIGHEID

•	Nissan	Safety	Shield
	- Frontale	botsing	bescherming
	- Rijbaan-assistent
	- Verkeersbordherkenning
	- Grootlicht	met	adaptieve	dimstand

®® COMFORT

•	Intelligent	Key

•	START/STOP-knop

•	Automatisch	inklapbare	buitenspiegels

•	Binnenspiegel	met	automatische	dimmer

®® STYLING

•	Extra	getint	glas	(achterste	ramen	en	
achterklep)

®® TECHNOLOGIE

•	Nissan	Around	View	Monitor

•	Nieuwe	NissanConnect	7.0”

•	18”	lichtmetalen	velgen

®® OPTIE

•	Design	pack
	- Glazen	panoramadak
	- Zilverkleurige	dakrails



NIEUWE NISSAN QASHQAI
UITRUSTINGSOVERZICHT VISIA ACENTA

CONNECT 
EDITION

TEKNA

®® VEILIGHEID
•	 ABS	(Anti-blokkeersysteem)    ®

•	 EBD	(Elektronische	remkrachtverdeling)    

•	 ESP	(elektronisch	stabiliteitsprogramma)	met	deactivatieschakelaar    

•	 NBAS	(Nissan	Brake	Assist)    

•	 Voor-,	zij-	en	ordijnairbags    

•	 Airbag	voorpassagier	uitschakelbaar    

•	 Actieve	hoofdsteunen	voor    

•	 Hoofdsteunen	achter    ®

•	 3-punts	veiligheidsgordels	voor	en	achter    

•	 2	ISOFIX	kinderstoel	bevestigingspunten    

•	 Cruise	control	en	snelheidsbegrenzer	met	stuurwielbediening    

•	 Reparatiekit	voor	de	banden    

•	 Bandenspanning	controlesysteem	(TPMS)    

•	 Startonderbreking	NATS    ®

•	 Nissan	Safety	Shield
	- Frontale	botsing	bescherming
	- Grootlicht	met	adaptieve	dimstand
	- Rijbaan-assistent
	- Verkeersbordherkenning

   ®

•	 Nissan	Safety	Shield	Plus
	- Dodehoek-assistent
	- Detectie	van	bewegende	objecten
	- Vermoeidheidswaarschuwing

- - - 

®® STYLING

Exterieur
•	 Zilverkleurige	dakrails - - P 

•	 Chromen	raamomlijsting    ®

•	 16”	wielen	met	wieldoppen  - - -®

•	 17”	lichtmetalen	velgen -  - ®

•	 18”	lichtmetalen	velgen - -  -

•	 19’’	lichtmetalen	velgen - - - 

•	 LED	Signatuur	Dagrijverlichting    ®

•	 Metallic-lak    ®

•	 Portiergrepen	in	carrosseriekleur    ®

•	 Zwarte	stootlijsten    ®

•	 Panoramisch	glazen	dak	met	elektrische	zonwering - - P 

•	 Extra	getint	glas	(achterste	zijramen	en	achterklep) - -  ®

•	 Design	pack:
	- Glazen	panoramadak
	- Zilverkleurige	dakrails

- -  -

Interieur
•	 Interieur	ambiance	verlichting -   

•	 Stoffen	stoelbekleding    -

•	 Lederen	interieur - - - 

®® COMFORT

Rijden
•	 Helling	starthulp    

•	 Elektrische	stuurbekrachtiging    

•	 Elektronische	handrem    

•	 Parkeersensoren	(voor/achter) P   

•	 Intelligente	parkeerassistent - - - 

•	 Elektrisch	verstel-	en	verwarmbare	buitenspiegels    

•	 Automatisch	inklapbare	buitenspiegels - -  

	=	Standaard
	 =	Optie
-	 =	Niet	beschikbaar
P	 =	 In	optioneel	pakket



NIEUWE NISSAN QASHQAI
UITRUSTINGSOVERZICHT VISIA ACENTA

CONNECT 
EDITION

TEKNA

®® COMFORT

Rijden
•	 Verwarmbare	voorstoelen - - - 

•	 In	hoogte	verstelbare	bestuurdersstoel    

•	 In	hoogte	verstelbare	passagiersstoel -   

•	 Lendensteun	verstelling	voorstoelen -   

•	 Elektrisch	verstelbare	bestuurdersstoel - - - 

•	 Lederen	stuurwiel	en	versnellingsspookknop -   

•	 In	hoogte	verstelbaar	stuurwiel    

•	 Chassis	Control	Systeem
	- Active	Trace	Control
	- Active	Ride	Control
	- Xtronic	Active	Engine	Brake

   

Comfort aan boord
•	 Armsteun	bestuurder    

•	 Centrale	armsteun	achterin -   

•	 Handbediende	airconditioning  - - -

•	 Gescheiden	automatische	airconditioning	(2	zones) -   

•	 Centrale	portiervergrendeling    

•	 Verwarmbare	voorruit - - - 

•	 Zonnekleppen	met	make-up	spiegel    -

•	 Zonnekleppen	met	make-up	spiegel	en	afsluiting - - - 

•	 12V	aansluiting    

•	 Binnespiegel	met	automatische	dimmer P P  

•	 Elektrisch	bedienbare	ramen	voor    

•	 Elektrisch	bedienbare	ramen	achter    

Bagageruimte
•	 Achterbankleuning	in	delen	neerklapbaar	(60/40)    

•	 Flexibele	bagageruimte	indeling -   

®® ZICHTBAARHEID
•	 Automatisch	in-/uitschakelende	koplampen -   

•	 Regensensor -   

•	 Mistlampen	voor -   

•	 Halogeen	koplampen    -

•	 Bi	LED	koplampen - - - 

®® TECHNOLOGIE

NissanConnect
	- 7”	TFT	navigatiesysteem	met	verkeersinformatie	en	touchscreen	in	kleur	met	3D	kaarten	van	Europa	
en	informatie	over	milieuvriendelijk	rijden.

	- Connected	Services	:	GoogleTM	POI	en	Send-To-Car	(routeplanner	en	“Point-of-	Interest”),	brandstof-
prijzen,	weer-	en	vluchtinformatie

	- Radio/CD-speler	met	stuurwielbediening,	6	luidsprekers	en	MP3	en	WMA	ondersteuning
	- Digital	Audio	Broadcasting	(DAB+),	Internet	Radio,	Upgradable	Apps
	- Achteruitrijcamera

- -  

Nissan Around View Monitor
Samen	met	het	NissanConnect	systeem	maakt	de	AVM	(Around	View	Monitor)	het	parkeren	zeer	
gemakkelijk,	dankzij	camera’s	aan	de	zij-,	voor-	en	achterkant	die	een	360°	blik	rond	de	auto	geven.

- -  

•	 Intelligent	Key - -  

•	 Bluetooth®    

•	 Radio/CD-speler	met	USB-aansluiting,	stuurwielbediening	en	4	luidsprekers  - - -

•	 Radio/CD-speler	met	USB-aansluiting,	stuurwielbediening	en	6	luidsprekers -   

•	 5”	Kleuren	TFT	instrumentenpaneel    

	=	Standaard
	 =	Optie
-	 =	Niet	beschikbaar
P	 =	 In	optioneel	pakket



NIEUWE NISSAN QASHQAI BENZINE DIESEL
TECHNISCHE GEGEVENS

QASHQAI QASHQAI
QASHQAI 
ALL MODE 

4x4-i

DIG-T 115 DIG-T 115 
Xtronic DIG-T 163 dCi 110 dCi 130 dCi 130 

Xtronic dCi 130

®® MODEL
•	Uitvoering	 5-deurs,	5	zitplaatsen	

®® MOTOR
•	Type Benzine,	4	cilinders	 Diesel,	4	cilinders

•	Brandstof Ongelode	benzine	EURO	95 Diesel

•	Cilinderinhoud	 cm3 1197 1618 1461 1598

•	Maximum	vermogen(1) kW	(pk)	/	tr/min 85	(115)	/	4500 85	(115)	/	5200 120	(163)	/	5600 81	(110)	/	4000 96	(130)	/	4000

•	Maximum	koppel(1) Nm	/	tr/min 190	/	2000 165	/	1750 240	/	2000-4000 260	/	1750-2500 320	/	1750

•	Boring	x	slag mm 72,2	x	73,1 79,7	x	81,1 76	x	80,5 80	x	79,5

•	Compressieverhouding 10,1	:	1 10,5	:	1 15,4	:	1

•	Cilinderkop 16	kleppen 8	kleppen 8	kleppen 16	kleppen

•	Distributie Dubbele	bovenliggende	nokkenas	-	ketting	aangedreven

Enkele	
bovenliggende	

nokkenas
-	riem	aangedreven

Dubbele	bovenliggende	nokkenas	-	ketting	aangedreven

•	Brandstoftoevoer Multi	point	benzine-injectie Common	Rail	Directe	Inspuiting

•	Ontsteking Elektronisch Turbocompressor	met	intercooler

•	Uitstootniveau Euro	6b

•	Stop	/	Start	systeem Ja
®® AANDRIJVING

•	Transmissie
Handgeschakeld	-	

6	versnellingen
Automaat	-		
Xtronic-CVT

Handgeschakeld	-	6	versnellingen
Automaat	-		
Xtronic-CVT

Handgeschakeld	-	
6	versnellingen

•	Aandrijving 2	(voorwielen) ALLMODE	4x4-i
®® BESTURING

•	Stuurinrichting Tandheugel	overbrenging,	stuurbekrachtiging

•	Draaicirkel	(stoep	tot	stoep) 10,72	m
®® ONDERSTEL

•	Wielophanging
Onafhankelijke	McPherson	veerpoot	/	

Torsie	starre	as

McPherson	
veerpoten	/	

onafhankelijke	
multi-link

Onafhankelijke	McPherson	veerpoot	/	Torsie	starre	as

McPherson	
veerpoten	/	

onafhankelijke	
multi-link

•	Remsysteem Rondom	schijven	(voor	geventileerd);	ABS	inclusief	Elektronische	remkrachtverdeler	(EBD)	en	Brake	Assist

•	Wielmaat 16x6.5J	(Visia)	/	17x7.0J	(Acenta)	/	18x7.0J	(Connect	Edition)	/	19x7.0J	(Tekna)

•	Bandenmaat 215/65R16,	215/60R17,	215/55/R18,	225/45R19
®® GEWICHTEN EN AFMETINGEN

•	Gewicht	voor	wegenbelasting kg 1250 1260 1290 1285 1340 1380 1435

•	Massa	rijklaar kg 1350 1360 1390 1385 1440 1480 1535

•	Max.	toelaatbare	massa kg 1860 1880 1885 1910 1960 2005 2030

•	Max.	nuttige	last kg 3060 2880 3385 3260 3760 3405 3830

•	Max.	asbelasting	voor/achter kg 965/970 980/980 1015/960 1010/970 1070/970 1110/965 1110/1005

•	Max.	massa	aanhanger	geremd/ongeremd kg 1200/675 1000/680 1500/695 1350/692 1800/720 1400/740 1800/750

•	Max.	kogeldruk	trekhaak kg 100

•	Lengte mm 4380

•	Breedte mm 1806

•	Hoogte mm 1590 1595

•	Wielbasis mm 2646

•	Spoorbreedte	voor mm 1560

•	Spoorbreedte	achter mm 1560

•	Inhoud	bagageruimte	min.	/	max.	(VDA) l 430/1598

•	Inhoud	brandstoftank l 55 65

®® PRESTATIES

•	Maximum	snelheid km/h 185 173 200 182 190 183 190

•	Acceleratie	0	-	100	km/h sec 10,6 12,9 8,9 11,9 9,9 11,1 10,5

®® BRANDSTOFVERBRUIK (2)

•	Binnen	de	bebouwde	kom l/100	km
16”	&	17” 6,6	/	42,8	 6,5	/	43,5 7,4 4,2	/	67,3	 5,1	/	55,4 5,3	/	53,3 5,7	/	49,6

18”	&	19” 6,8	/	41,5	 6,6	/	42,8 7,6 4,3	/	65,7	 5,2	/	54,3 5,6	/	50,4 5,9	/	47,9

•	Buiten	de	bebouwde	kom l/100	km
16”	&	17” 5,1	/	55,4	 5,2	/	54,3	 4,8 3,6	/	78,5	 4,1	/	68,9 4,4	/	64,2 4,5	/	62,8

18”	&	19” 5,2	/	54,3 5,4	/	52,3 5,0 3,9	/	72,4 4,3	/	65,7 4,6	/	61,4 4,7	/	60,1	

•	Gecombineerd l/100	km
16”	&	17” 5,6	/	50,4 5,6	/	50,4 5,8 3,8	/	74,3 4,4	/	64,2 4,7	/	60,1 4,9	/	57,6

18”	&	19” 5,8	/	48,7 5,8	/	48,7 6,0 4,0	/	70,6 4,6	/	61,4 4,9	/	57,6 5,1	/	55,4

•	CO2-uitstoot g/km
16”	&	17” 129 129 134 99 116 122 129

18”	&	19” 133 133 138 103 120 128 133

(1)	Overeenkomstig	1999/99/EC.
(2)	Overeenkomstig	1999/94/EC.	
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Afgebeeld: Nissan QASHQAI Connect Edition met het optionele Design Pack

Nissan behoudt zich het recht voor om op ieder moment wijzigingen in specificaties, kleuren en prijzen 
door te voeren. Deze wijzigingen zullen zo snel mogelijk aan de Nissan-dealers worden doorgegeven. 
Raadpleeg daarom uw plaatselijke Nissan-dealer voor de meest recente informatie.

Nissan is op geen enkele manier aansprakelijk voor mogelijke schade ten gevolge van onjuistheden of 
onvolkomenheden van de inhoud van deze brochure.

Op al onze leveranties en werkzaamheden zijn de BOVAG-standaardbepalingen van toepassing welke 
bij ons, alle Kamers van Koophandel en alle griffies van rechtbanken ter inzage liggen. Op verzoek 
worden deze u toegezonden.

Nissan West Europe sas

www.nissan.nl



DIG-T 115 VISIA 129 - B 24,150.00 20,779.07 4,727.00 16,052.07
DIG-T 115 ACENTA 129 - B 26,050.00 22,349.31 4,727.00 17,622.31
DIG-T 115 CONNECT EDITION 133 - B 28,200.00 24,203.93 5,175.00 19,028.93
DIG-T 115 TEKNA 17 INCH 129 - B 30,050.00 25,655.10 4,727.00 20,928.10
DIG-T 115 TEKNA 133 - B 30,350.00 25,980.79 5,175.00 20,805.79
DIG-T 115 Xtronic ACENTA 129 - B 28,550.00 24,415.43 4,727.00 19,688.43
DIG-T 115 Xtronic CONNECT EDITION 133 - B 30,700.00 26,270.04 5,175.00 21,095.04
DIG-T 115 Xtronic TEKNA 17 INCH 129 - B 32,550.00 27,721.21 4,727.00 22,994.21
DIG-T 115 Xtronic TEKNA 133 - B 32,850.00 28,046.90 5,175.00 22,871.90
DIG-T 163 ACENTA 134 - B 28,650.00 24,595.26 5,287.00 19,308.26
DIG-T 163 CONNECT EDITION 138 - C 30,800.00 26,449.88 5,735.00 20,714.88
DIG-T 163 TEKNA 17 INCH 134 - B 32,650.00 27,901.05 5,287.00 22,614.05
DIG-T 163 TEKNA 138 - C 32,950.00 28,226.74 5,735.00 22,491.74
dCi 110 VISIA 99 - B 28,000.00 23,892.68 4,334.00 19,558.68
dCi 110 ACENTA 99 - B 29,900.00 25,462.93 4,334.00 21,128.93
dCi 110 CONNECT EDITION 103 - C 32,050.00 27,347.39 4,954.00 22,393.39
dCi 110 TEKNA 17 INCH 99 - B 33,900.00 28,768.71 4,334.00 24,434.71
dCi 110 TEKNA 103 - C 34,200.00 29,124.25 4,954.00 24,170.25
dCi 130 ACENTA 116 - D 32,200.00 27,865.84 7,227.00 20,638.84
dCi 130 CONNECT EDITION 120 - D 34,350.00 29,780.16 8,019.00 21,761.16
dCi 130 TEKNA 17 INCH 116 - D 36,200.00 31,171.63 7,227.00 23,944.63
dCi 130 TEKNA 120 - D 36,500.00 31,557.02 8,019.00 23,538.02
dCi 130 Xtronic ACENTA 122 - E 34,700.00 30,138.14 8,415.00 21,723.14
dCi 130 Xtronic CONNECT EDITION 128 - E 36,850.00 32,121.18 9,603.00 22,518.18
dCi 130 Xtronic TEKNA 17 INCH 122 - E 38,700.00 33,443.93 8,415.00 25,028.93
dCi 130 Xtronic TEKNA 128 - E 39,000.00 33,898.04 9,603.00 24,295.04
dCi 130 ALL MODE ACENTA 129 - E 35,200.00 30,791.91 9,801.00 20,990.91
dCi 130 ALL MODE CONNECT EDITION 133 - F 37,350.00 32,706.22 10,593.00 22,113.22
dCi 130 ALL MODE TEKNA 17 INCH 129 - E 39,200.00 34,097.69 9,801.00 24,296.69
dCi 130 ALL MODE TEKNA 133 - F 39,500.00 34,483.08 10,593.00 23,890.08

Optie op VISIA
Nissan Safety Shield 600.00 495.87 495.87
Opties op ACENTA
Nissan Safety Shield 600.00 495.87 495.87
Opties op CONNECT Edition
Design Pack (Panoramisch glazen dak  + Zilverkleurige dakrails) 750.00 619.83 619.83
Opties op TEKNA 
Panoramisch glazen dak    450.00 371.90 371.90

Meerprijs metallic 690.00 570.25 570.25

499.00

499.00

499.00

499.00

499.00

499.00

599.00
599.00

691.00 39.00 652.00 538.84
Afleverpakket *** 155.00 155.00 128.10

* Prijzen excl. recyclingsbijdrage/kosten rijklaar maken. Alle prijzen zijn in euro's. 

De kosten voor de tenaamstelling van het kenteken  bedragen € 9,70, waarvan € 6 BTW-vrij en € 3,70 incl. BTW
** De kosten rijklaar maken omvatten: Transportkosten, kentekenplaten, nulbeurt, poetsen en legeskosten kenteken(€ 39,00 BTW-vrij)

*** Het afleverpakket omvat: lampenset, lifehammer, 4x veiligheidsvest, gevarendriehoek, verbandtrommel, zaklamp, schadeformulier, Nissan pen, olie opvangdoek, lightstick, originele Nissan mattenset

Kosten rijklaar maken
excl. BTW

Kosten rijklaar maken**

DISCLAIMERDISCLAIMERDISCLAIMERDISCLAIMER

DE BPM    
Vanaf 2013 is de BPM progressief afhankelijk van de absolute CO2 uitstoot en is de catalogusprijs 
niet langer  relevant voor de heffing van BPM. Verdere informatie kunt u vinden op 
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/autobelastingen
De BPM wordt op hele Euro's (naar beneden afgerond) op het kentekenbewijs afgedrukt, maar is 
voor de volledigheid onafgerond op deze prijslijst weergegeven.

Op alle verkoopfacturen voor personenauto’s en motorrijwielen moet altijd het BPM-bedrag
worden vermeld. Dit geldt zowel voor de verkoop aan ondernemers en particulieren. Omdat het
oorspronkelijke BPM-bedrag bij latere verkoop van belang is, is het raadzaam de
factuur te bewaren.
 
De BPM maakt geen deel uit van de heffingsgrondslag van de BTW.

RECYCLINGSSBIJDRAGE: VOOR ALLE MODELLEN 
€ 45,00 INCL. BTW.
Sinds 1 januari 2007 is de recyclingsbijdrage (vroeger verwijderingsbijdrage genoemd) een vrijwillige 
bijdrage van de importeurs aangesloten bij de RAI Vereniging per op naam gesteld voertuig.                                                 
Auto Recycling Nederland (ARN) coördineert de autoverwerking namens de importeurs en is een 
initiatief van de autobranche (RAI Vereniging, BOVAG, FOCWA en STIBA). De doelstelling van ARN is 
niet langer alleen op demontage gericht maar ook op verwerking voor hergebruik, waarbij Post shredder 
scheiding wordt ingezet om hogere resultaten van hergebruik te bereiken. Op initiatief van de RAI 
Vereniging wordt een recyclingsbijdrage per op naam gesteld voertuig in rekening gebracht om het 
project te financieren en zo in belangrijke mate aan het succes van een schoner milieu bij te dragen.

Crossover Pack (bestaat uit : stylingplaat-voorzijde en achterzijde)

Crossover Pack (bestaat uit: Stylingplaat-voorzijde en achterzijde - voor uitvoeringen zonder parkeerhulp af-fabriek)

Totaal (incl. BTW)* Legeskosten deel 1
Kosten rijklaar 

maken
incl. BTW

Pack Sport - AT (bestaat uit: Sportpedalen, Instaplijsten, bagageruimtebeschermlijst)

Pack Sport - MT(bestaat uit: Sportpedalen, Instaplijsten, bagageruimtebeschermlijst)

Pack Premium Chrome (bestaat uit : chromen voorbumper finisher, chromen achterkleplijst, chromen achterraam lijsten)

Pack Premium Ice Chrome (bestaat uit : voorbumper finisher Ice Chrome, achterkleplijst Ice Chrome, achterraam lijsten Ice Chrome)

Style pack  Ice Chrome (bestaat uit : instaplijsten Ice Chrome, spiegelkappen Ice Chrome)

Style pack  Chrome (bestaat uit : chromen instaplijsten, chromen spiegelkappen)

Consumenten 
adviesprijs Incl. 

BPM/BTW*

 Consumenten adviesprijs 
excl. BTW/incl. BPM

 BPM bedrag
Netto catalogus 
adviesprijs excl. 

BPM/BTW
Opties

Consumenten 
adviesprijs incl. BTW 

en montage*Accessoire Packs

NISSAN PRIJSLIJST JULI 2015

NIEUWE QASHQAI
(Gamma 2015)

CO2 - 
Energie 
Label

Consumenten 
adviesprijs Incl. 

BPM/BTW*

 Consumenten adviesprijs 
excl. BTW/incl. BPM

 BPM bedrag
Netto catalogus 
adviesprijs excl. 

BPM/BTW
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