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CROSSOVEREN 
NISSAN QASHQAI
DEN MEST SPENNENDE QASHQAI NOENSINNE 
DEN STARTET EN REVOLUSJON og nå er den tilbake med et tøft 
og nytt design, avansert intuitiv teknologi, det siste nye innenfor 
tilkoblingstjenester og dynamiske kjøreegenskaper hvor sjåføren 
har full kontroll. Opplev den nye generasjonen Nissan QASHQAI, 
the Ultimate Urban Experience.
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EN DRAMATISK
NYSKAPELSE
TYDELIGE LINJER
DEN ER DRISTIG, ATLETISK OG IMPONERENDE. La deg forføre av 
den flotte innovative Nissan QASHQAI. Den er stolt i sin profil, den 
viser med all tydelighet at den originale crossoveren er kommet 
tilbake med full kraft.
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GIR ET 
IMPONERENDE 

INNTRYKK
OVERDÅDIG INNVENDIG

INTERIØR I GRAPHITE LEATHER med støtte for 
korsryggen, polstrede kneputer og fotbrønnbelysning. 

Dette er omgivelser du vil trives i.
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AUDIO. Få full informasjon om de artister 
og den musikken som du lytter til underveis.

OPPRINGER-ID. Sjekk dine samtaler mens 
du holder blikket på veien.

SAFETY SHIELD. Bilde- og lydvarsling som 
gir bedre sikkerhet.

FARGEVALG. Tilpass skjermen etter egne 
ønsker eller etter belysningen.

AVKJØRINGSNAVIGERING. Finn korrekt 
avkjøring med rask tilgang til relevant 
navigasjonsinformasjon.

STYRING. Velg sport eller normal for å 
endre rattmotstanden.

OVERVÅKINGSSYSTEM FOR DEKKTRYKK. 
IKKE FLERE GJETNINGER: Hvert enkelt 
dekktrykk vises på informasjonsskjermen 
og et signallys vil vises på dashbordet hvis 
dekktrykket er lavt.

PARKERINGS-SENSORER. Se hvordan 
QASHQAI utfører en problemfri parkering.

MED EN HØY KJØREPOSISJON, der du har full oversikt, inkludert 5 
avanserte kjøreassistent-skjermer som gir deg all kjøreinformasjon i 

sanntid. Intuitiv og tilgjengelig: Gjør den til din egen.

NISSAN AVANSERT FØRERINFORMASJON

INNOVASJON RETT FORAN 
ØYNENE DINE
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6 STANDARD 
KOLLISJONSPUTER
QASHQAI kommer med 
full pakke med aktive 
og passive 
sikkerhetsfunksjoner: 
Nissan Safety Shield 
samt side- og 
gardinkollisjonsputer.

NISSAN SAFETY SHIELD-FILOSOFI

OMGI DEG MED 
TRYGGHET.

FØRERVARSLING
Ikke fare for å falle i søvn eller tape fokus: 
Systemet beregner konsentrasjonsnivået og
tretthet i forhold til dine input og varsler med 
lyd- og bildesignal hvis du bør ta en pause.

FJERNLYS-AUTOMATIKK
Når du f.eks. kjører på en landevei, vil dette 
systemet maksimere synligheten ved å 
aktivere fjernlysene og dempe dem når den 
oppdager biler i horisonten som er møtende 
trafikk eller forankjørende biler. Med fulle LED-
frontlys tilbyr QASHQAI en tryggere og mer 
opplyst kjøreopplevelse.

ANTIKOLLISJONSSYSTEM
Hvis det er fare for kollisjon med bilen foran, 
avgir systemet et hørbart og synlig varselsignal. 
QASHQAI varsler og assisterer deg ved behov 
og sørger for at du kjører tryggere.

FILSKIFTE-VARSEL
Du vil få et varsel hvis bilen er på vei ut av 
kjørebanen. Med mindre du indikerer noe 
annet, vil systemet minne deg om at du bør 
rette opp bilen.

TRAFIKKSKILTGJENKJENNING
Dette systemet orienterer deg om fartsgrenser 
ved å lese veiskiltene mens du kjører.

BLINDSONEVARSLING
Det du ikke ser, ser QASHQAI. Hvis det 
befinner seg et kjøretøy i blindsonen din, vil 
det tennes et lys på innsiden av døren ved 
speilet. Hvis du signaliserer at du skal skifte 
fil, men det andre kjøretøyet er farlig nær, vil 
det samme lyset begynne å blinke, og du vil 
høre et varselsignal.

BEVEGELSESDETEKTOR
Møt den digitale parkerings-copiloten din. 
Denne funksjonen informerer deg om noe 
nærmer seg bilen, med en 360 graders 
dekning – både ting, dyr og barn.

BESKYTT

Nissan Safety Shield-
teknologiene er en omfattende 
tilnærming til sikkerhet som er 
veiledende for all teknikk og 
utvikling av alle bilene vi 
produserer. Funksjonene som 
beskrives her er bare noen av 
funksjonene på din Nissan som 
bidrar til å beskytte deg og dine 
ved å fokusere på tre viktige 
områder: holde et øye med 
bilens systemer og omgivelser, 
assistanse ved håndtering av 
uventede situasjoner samt gi 
optimal sikkerhet for deg og 
dine passasjerer ved en 
eventuell kollisjon.
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Kartets nøyaktighet er nøkkelen til optimal navigasjon. 
Nissan MapCare - programmet er en service som 
gir deg en fri oppdatering av bilens kart en gang 
pr år i bilens første 3 år. Spør din Nissan-forhandler 
eller login på You+Nissan - portalen:
https://youplus.nissan.no/NO/no/YouPlus.html

GRATIS 
3 ÅR

OPPDATERING

NISSANCONNECT

INNOVASJON SOM 
HOLDER DEG TILKOBLET
SMART OG FUNKSJONELL. NissanConnect er fullpakket med et bredt utvalg av funksjoner og er meget 
brukervennlig takket være en 5,8" antirefleks berøringsskjerm med høy oppløsning. En kraftfull kombinasjon 
av audio-, navigasjons- og kommunikasjonsfunksjoner i tillegg til det siste innen tilkoblingsmuligheter og 
funksjoner for smarttelefonintegrering.

TILKOBLET UANSETT HVOR DU ER. NissanConnect tilbyr smarttelefonintegrering. En stadig større liste 
over applikasjoner* fra Nissan-skjermen som alle er skreddersydd for å bedre din totale kjøreopplevelse 
på en sikker måte. Din QASHQAI vil være en integrert del av din tilkoblede livsstil, akkurat som smarttelefon, 
nettbrett og datamaskin.

INTELLIGENT FØRERASSISTANSE og navigasjonsfunksjoner støtter deg i alle trafikksituasjoner.

STREAMING AV AUDIO VIA BLUETOOTH®. Lytt til digital radio**, trådløs Internettradio eller stream musikk 
fra mobiltelefonen din.

iPOD/USB-INNGANG. Koble til iPod eller MP3-spiller for å få tilgang til hele musikkbiblioteket ditt mens 
du kjører.

*Du er ansvarlig under kjøring. Bruk kun NissanConnect-tjenestene dersom dette er forsvarlig under kjøring. Det kan hende at enkelte applikasjoner 
lanseres på et senere tidspunkt. Du må abonnere på NissanConnect-tjenesten, men den er også tilgjengelig på komplimentær basis for 2 år fra kjøp. 
Tjenester og apper er tilgjengelige i utvalgte europeiske land og på utvalgte Nissan-modeller. Tjenester og apper som leveres av tredjeparter er 
utenfor Nissan sin kontroll, og kan endres uten varsel eller erstatningsansvar overfor Nissan og selskapets agenter (inkludert, uten begrensning, 
tjenester som kanselleres/utsettes av tredjeparter). Visse fjernfunksjoner krever kompatible telefoner eller enheter som ikke leveres med bilen. 
Mobilnettverket leveres av uavhengige mobiltelefonselskaper som ligger utenfor Nissan sin kontroll. Mobilnettverk er ikke tilgjengelig overalt. Det kan 
påløpe kostnader for roaming og/eller databruk. Nissan kan ikke holdes erstatningsansvarlig for utskiftet eller oppgradert utstyr, eller tilhørende 
kostnader, som måtte kreves for fortsatt drift på grunn av endringer i tjenesten.
**Hvis tilgjengelig i ditt land.
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TA DET ROLIG
AROUND VIEW MONITOR 
BENYTTER 4 KAMERAER og 
leverer en panoramaoversikt 
rundt din QASHQAI, noe som gjør 
det enklere å rygge og parkere. 
Velg fugleperspektiv for å sjekke 
hvordan tingene ser ut fra oven. 
Deretter kan du velge to visninger 
under rygging eller parkering – når 
du først har prøvd det, vil du aldri 
mer kjøre en bil uten!

PARALLELLPARKERING.   Kjør i posisjon, mål opp nødvendig plass, 
og hvis Intelligent parkeringshjelp sier «OK», må du manøvrere din 
QASHQAI innenfor rammen du ser på displayet og aktivere automatisk 
manøvrering på den store navigasjonsskjermen for perfekt parkering.

UNNGÅ SKRAPER.   Når giret er i kjøre- eller 
ryggeposisjon, trykker du på kamera-knappen 
for å skifte til sidevisning – praktisk når du skal 
sjekke hvor nær du er fortauskanten.

FÅ MED BLINDSONER.   Når du rygger kan du 
se direkte bak og bruke visning ovenfra, for å se 
om det ligger noen ting som skjules nedenfor 
vinduet.

INTELLIGENT PARKERINGSHJELP 360 GRADERS OVERSIKT

BÅSPARKERING.   I parkeringshus med flere etasjer hjelper Around 
View Montitor deg med å finne den beste båsen og passformen.
Parkeringshjelpsystemet vil dessuten kunne rygge inn for deg.
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4WD- og ABS-kontroller

Gasspedal

Kobling
G-sensor

CHASSISKONTROLL

SINNSRO med QASHQAI og chassiskontroll-
funksjoner som hjelper deg. Nissan sine 
chassiskontroll -funksjoner gir responsvillige 
og engasjerende kjøreegenskaper.

AKTIV SPORINGSKONTROLL 
gir sikker kjøring rundt hjørner ved 
bruk av skånsom bremsing med de 
innerste hjulene under svinging. 

AKTIV MOTORBREMS 
muliggjør en jevnere og mer 
engasjerende kjøreopplevelse 
under nedbremsing 
i svinger.

AKTIV KJØREKONTROLL 
bruker en hårfin regulering av 
bremsekraften for å hindre 
ukomfortabel karosseribevegelse 
og forbedrer kjørekomforten.

CHASSISKONTROLL 
funksjonene vises på Avansert 
kjøreassistent-skjermen: Aktiv 
motorbrems ved kurvekjøring og 
Aktiv sporingskontroll når 
dreiemomentkontroll for bremsene 
er aktivert. Det holder deg 
komfortabelt i førersetet.

ALL MODE 4X4-i®: Ved hjelp av 
en datamaskin og sensorer, måler 
det intelligente systemet sluring av 
hjulene og fordeler umiddelbart 
dreiemomentet med opptil 50 % til 
bakhjulene. Det vil også flytte 
dreiemomentet mellom venstre og 
høyre hjul for å optimalisere trekkraft.
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NISSAN PURE DRIVE-TEKNOLOGI

TA LEDELSEN
VELG EN DRIVLINJE SOM PASSER DEG: diesel, bensin, 
2WD, 4WD, manuell eller X-TRONIC. Du vil dra nytte av 
den dynamiske ytelsen fra Nissan-teknologien med 
noen av de laveste CO2-utslippene i crossover-
kategorien takket være vårt utvalg av effektive diesel-
drivlinjer (dCi 110 2WD, dCi 130 2WD MT og XTRONIC). 
Motorene leveres også med start-/stoppfunksjonen og 
aktiv aerodynamikk.

NY X-TRONIC GIRKASSE
Den nye X-TRONIC automatgirkassen 
forbedrer kjøregleden ved å gi bedre 
akselerasjon og reaksjonsevne, samtidig 
som den gir bedre drivstofføkonomi.

DIESEL EFFEKT 
(hk) AKSLING GIRKASSE CO2 (kombinert) Drivstofforbruk (l/100 km)

 Bykjøring Landeveiskjøring Blandet kjøring

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

dCi 110 110 2WD MT 99g/km  103g/km 4,2 4,3 3,6 3,9 3,8 4,0

dCi 130 130 2WD MT  116g/km  120g/km 5,1 5,2 4,1 4,3 4,4 4,6

dCi 130 130 2WD Xtronic  122g/km 128g/km 5,3 5,6 4,4 4,6 4,7 4,9

dCi 130 130 4WD MT 129g/km  133g/km 5,7 5,9 4,5 4,7 4,9 5,1

BENSIN EFFEKT 
(hk) AKSLING GIRKASSE CO₂ (kombinert) Drivstofforbruk (l/100 km)

 Bykjøring Landeveiskjøring Blandet kjøring 

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

DIG-T 115 115 2WD MT 129g/km 133g/km 6,6 6,8 5,1 5,2 5,6 5,8

DIG-T 115 115 2WD Xtronic 129g/km  133g/km 6,5 6,6 5,2 5,4 5,6 5,8

DIG-T 163 163 2WD MT  134g/km 138g/km 7,4 7,6 4,8 5,0 5,8 6,0
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ÅPNER EN VERDEN 
AV MULIGHETER

PRAKTISK BAGASJEROM FLATT GULV. Når baksetene er foldet ned, får QASHQAI et flatt gulv til bagasje, noe som gjør det enklere å 
laste og laste av lange ting og det er plass under gulvet til lagring av verdisaker.

GJØR DET PÅ DIN MÅTE. Med seteryggen rettet opp kan du endre lasteorganisatoren på 16 forskjellige 
måter! Du kan til og med lagre bagasjeromshyllen under gulvet. QASHQAI med praktiske bagasjeløsninger 
holder orden på dine saker.

HA TINGENE FOR HÅNDEN. QASHQAI med den nye midtkonsollen er laget slik at den kan inneholde de 
tingene du har raskt behov for i hverdagen.
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1. Speildeksler i Chrome

2. Støtfangerlist foran i Chrome

3. 19" alufelg IBISCUS White

4. Sidelister, Chrome

5. Dørhåndtak, Chrome

TILBEHØR

Stor takboks, Black (leveres også i mellomstor størrelse)

Avtagbart tilhengerfeste

Speildeksler, Black

Bagasjeromsmatte

Lastorganisator

Øvre og nedre baklukelist i Chrome

Lastestativ for takrails

Matter – velur, standard eller gummi
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D

TEKSTILVELGER

EN HANG TIL KOMFORT

VISIA

TEKNA 

ACENTA

TEKNA
ALTERNATIV 1:

TEKNA
ALTERNATIV 2:

SVART, INTERIØR I 
DELSKINN, DELVIS STOFF

SVART STOFF SVART STOFF

INTERIØR I GRAPHITE SKINN INTERIØR I STONE SKINN OG 
ALCANTARA

MÅL

A: Total lengde: 4 377mm

B: Akselavstand: 2 646mm

C: Total bredde: 1 806mm

D: Total høyde: 1 590mm / 1 595mm (All Mode 4x4i®)

LAKKVELGER

ET BLIKK FOR FARGER 

M - Metallic
S - Solid

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

NIGHT SHADE - M - GAB

INK BLUE - M - RBN BRONZE - M - CAP

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

SATIN SILVER - M - KY0
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HOS NISSAN, 
FOKUSERER VI 
PÅ KVALITET.

360° PROSESS
Vi bygger kvalitet fra bunnen av der alle biler er like komfortable 

og slitesterke via innovativ design, intelligent teknologi og nøye 
gjennomtenkte detaljer inspirert av deg.

SIKKERHET
Vi jobber konstant med våre intelligente kjøresystemer for å gi 

deg høyere sikkerhet og en bedre og tryggere kjøreopplevelse 
hver eneste dag. Vår Intelligente Around View Monitor har 

4 kameraer som gir deg et virtuelt fugleperspektiv av bilen 
og omgivelsene, i sanntid.

EKSTREM HOLDBARHET
Vi presser bilene til det ytterste for å garantere ytelsen og påliteligheten. 

Vi kjører millioner av kilometer i preproduksjonstester, åpner og lukker 
dører og panser tusenvis av ganger hver dag og bruker ekte vulkanstøv 

fra Japan for å teste vinduene.

DET ENDELIGE BEVISET | 
Vår forpliktelse til kvalitet vises best av deg som kunde. Søk etter 

kundevurderinger, anmeldelser og rangeringer online eller les hva andre sier 
om Nissan på Reevoo. Dette er det beste stedet for å sammenligne biler og 

få grundige svar fra Nissan-eiere du kan stole på.

EKSPERTISE GJENNOM
ERFARING

Hos Nissan er kunden i fokus i alt vi gjør. Alle handlinger 
og beslutninger er basert på presisjon og kvalitet til deg 

som kunde. Fra konsept til konstruksjon, fra testing 
til åpenhet, fra kundeservice til forpliktelse. Det er 

høy kvalitet i hver eneste detalj.

Utvendig design    |    Innvendig design    |    Teknologi og Ytelse    |    Tilbehør Print   |   Utgang



Hold deg på veien med Nissan! Du elsker Nissan og vi hos Nissan bryr oss om deg. 
Vi ønsker deg en problemfri kjøring. Ved et havari eller en ulykke vil Nissan Assistance 
alltid være beredt til å hjelpe deg. Uansett hva som skjer; ring oss først og vi vil gjør 
vårt ytterste for å få deg og bilen din tilbake på veien så raskt og problemfritt som 
mulig - 24 timer i døgnet, 7 dager i uka... Gratis! Få mer informasjon om Nissan Veihjelp 
fra din lokale Nissan-forhandler eller besøk vårt nettsted www.nissan.no Nissan 
Assistance Tel. (+47) 815 21 310

Nissan-forsikring er et samarbeid mellom Nissan og If. Sammen vil vi gi deg en trygg 
og sikker opplevelse. Bilforsikringen er redningen når noen knuser ruta og stjeler 
musikkanlegget, du krasjer bilen i ferien eller kommer borti garasjen. For vi vet at det 
skal mer enn et sikkerhetsbelte til for at du skal føle deg trygg i bilen. Da sikrer vårt 
samarbeid med bilbransjen deg som bileier en fordelaktig pris på vår beste 
bilforsikring. Nissan-forsikring med Superdekning selges hos din lokale bilforhandler. 
Skulle uhellet være ute får du et raskt og ukomplisert oppgjør. Ved alle typer skader 
– liten eller stor – vil kvalifiserte fagfolk reparere bilen din med spesialverktøy og all 
den kompetanse som kreves. Har du spørsmål om Nissan Forsikring, ring 815 73 609

HOS NISSAN FÅR DU FRAM DET 
BESTE I OSS.

Du set ter i  gang fantasien vår. Du 
fremprovoserer vår bilfaglige ekspertise. Du 
inspirerer oss til å endre reglene og finne på 
nye ting. Og i Nissan er ikke innovasjon bare 
et spørsmål om tillegg og utvidelser; det 
handler om å bryte grenser for å finne opp 
status quo på nytt. Det dreier seg om å 
utvikle uventede løsninger for å tilfredsstille 
dine villeste og mest pragmatiske ønsker. 
I Nissan konstruerer vi biler, tilbehør og 
tjenester som bryter med mønsteret – gjør 
det praktiske spennende og det spennende 
praktisk for å kunne gi deg en mer spennende 
kjøreopplevelse hver eneste dag.

FRI MOBILITET
Vi lover å gi deg som You+Nissan-medlem en 
alternativ transportløsning mens din bil er på 

verkstedet for service eller reparasjon, dersom dette 
tar mer enn 1,5 timer. Hvis du bestiller time i forkant, 
vil vi kunne gi deg en fri lånebil eller i det minste en 

alternativ transportløsning til dit du skal.

PRISLØFTE
Vi lover å gi deg den beste omsorg for din Nissan 

takket være ekspertisen til de skolerte Nissan 
medarbeiderne, og ved hjelp av de nyeste metodene 

og Nissan spesialverktøy. Vi vet ganske enkelt best 
hvordan å vedlikholde din Nissan. For å garantere 

mest-for-pengene, vil Nissan matche prisen på 
tilsvarende service og reparasjoner til et alternativt 

verksted innenfor 100 km rekkevidde fra 
Nissan-forhandleren, dersom pristilbudet 

skulle være lavere enn hos oss.

GRATIS TILSTANDSKONTROLL
Vi lover å holde deg på veien 24/7. Skulle noe uventet 
oppstå, garanterer vi 24-timers veihjelp uansett alder 
på din Nissan.

LIFETIME NISSAN ASSISTANCE
Vi lover å holde deg på veien 24/7. Skulle noe uventet 
oppstå, garanterer vi 24-timers veihjelp uansett alder 
på din Nissan.

SOM PRIVATKUNDE VIL DU NYTE GODT AV VÅRE FORDELER VED Å MELDE DEG INN I YOU+NISSAN 
KUNDEPROGRAM. DU VIL BLI BEHANDLET PÅ EN EKTE, ÅPEN OG KUNDEVENNLIG MÅTE. VI VIL TA 

VARE PÅ DEG. DET LOVER VI.

PAN EUROPEISK VEIHJELP

FORSIKRING

HVOR SOM HELST, HVA SOM HELST. BARE RING (+47) 815 21 310 OG VI ER DER FOR DEG.

NISSAN QASHQAI
GIR DEG:

5 ÅRS GARANTI

12 ÅRS ANTIKORROSJONSGARANTI

20 000 KM SERVICEINTERVALL BENSIN 

30 000 KM SERVICEINTERVALL DIESEL

Les vilkårene i sin helhet www.nissan.no/customer-promise-terms
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Følg Nissan QASHQAI på:
Forhandlerstempel:

Vi har gjort vårt ytterste for å sikre riktigheten av innholdet i denne publikasjonen ved tidspunktet for trykking (September 2016). Denne brosjyren 
viser prototype-biler som er vist på motormesser. I samsvar med selskapets politikk om kontinuerlig forbedring av våre produkter forbeholder 
Nissan Europe seg retten til å endre spesifikasjonene og bilene som beskrives i denne publikasjonen uten forvarsel. Nissan-forhandlerne vil bli 
informert om eventuelle endringer så raskt som mulig. Vennligst kontakt din lokale Nissan-forhandler for å få den mest oppdaterte informasjonen. 
På grunn av begrensninger i trykkeprosessen som brukes, kan fargene i denne brosjyren avvike noe fra de virkelige fargene på lakk og 
interiørtrekk. Alle rettigheter forbeholdes. Gjengivelse av hele eller deler av denne brosjyren uten skriftlig tillatelse fra Nissan Europe er forbudt.
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