QASHQAI
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Het volgende niveau
van QASHQAI
In 2007 vond Nissan de crossover uit. Wereldwijd
vielen consumenten voor de combinatie van
compacte hatchback en praktische SUV. Hij was
onmiskenbaar een trendsetter: crossovers
werden wereldwijd al snel favoriet.
En nu is er de gloednieuwe Nissan Qashqai.
Stoerder en beter uitgerust. De nieuwe Qashqai
is ook veiliger dan ooit, dankzij nieuwe
veiligheidstechnologieën en rijhulpmiddelen*
speciaal ontworpen om optimale veiligheid
te bieden voor iedereen.
Laat stijl u vergezellen, waar het leven u ook brengt.

Getoonde afbeeldingen en beschrijvingen zijn bedoeld als voorbeeld.
In sommige gevallen zijn de afbeeldingen van voertuigen die niet aan
de lokale specificaties voldoen en vertegenwoordigen geen specifiek
model, uitvoering of aanbieding.
*Beschikbaarheid van uitrusting is afhankelijk van de uitvoering;
standaard leverbaar of alleen als optie (tegen meerprijs).
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Een nieuwe manier van uitdrukken
Qashqai biedt een nieuwe versie van crossover design met gespierde proporties,
een levendig kleurenpalet inclusief two-tone kleuren*, briljante LED verlichting*,
slanke aluminium dakrails* en imposante 20-inch lichtmetalen velgen*.
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Gegraveerde
Qashqai
branding*

Two-tone
dak*

20"
lichtmetalen
velgen*

*Beschikbaarheid van uitrusting is afhankelijk van de uitvoering; dan wel standaard leverbaar of alleen als optie
(tegen meerprijs).
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Bekroonde verfijning
Alles in het interieur van de nieuwe Qashqai voelt geavanceerd. Modern.
Verbeterd. De moderne look en premium materialen omringen u met
ruimte. Het ergonomisch ontworpen stuurwiel, bediening en console
bieden totaal comfort tijdens het rijden, terwijl de eenvoudig af te lezen
schermen en naadloze technologie-integratie u alert houden.

15W draadloze oplader*

Multifunctioneel stuurwiel

*Beschikbaarheid van uitrusting is afhankelijk van de uitvoering; dan wel standaard leverbaar of alleen als
optie (tegen meerprijs).
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Functionaliteit was nog nooit zo verleidelijk
Waardeer de helderheid van het 10.8" head-up display*, het 12.3" Digital Cockpit* en het 9" HD**
NissanConnect scherm* met geavanceerde Connected Services. De drie grote schermen werken
perfect samen voor een veilige, duidelijke en meer geoptimaliseerde rijervaring.
10.8" HEAD-UP DISPLAY.* Ontvang belangrijke informatie zonder uw ogen van de weg te halen.
Dit grote, afleidingsvrije geprojecteerde scherm maakt rijden veiliger en meer comfortabel.
12.3" DIGITAL COCKPIT.* Hoge resolutie scherm met veel configuratiemogelijkheden gebaseerd op
de bestuurders-stemming en -behoefte; verhoogde veiligheid met alle informatie weergegeven op
een plek. Wissel tussen de traditionele ronde tellers of een groot, geavanceerd centraal display.

VERBETERDE WEERGAVE

Home

Navigatie

Rijhulpsystemen
*Beschikbaarheid van uitrusting is afhankelijk van de uitvoering;
dan wel standaard leverbaar of alleen als optie (tegen meerprijs).
**9" HD touchscreen is verkrijgbaar vanaf de uitvoering
N-Connecta.
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Massage modus selector

Uw persoonlijke ruimte voelde nog
nooit zo persoonlijk
Relax in de ergonomisch ontworpen stoelen met geoptimaliseerde
lendensteun. Geniet van de premium materialen, hoge kwaliteit
afwerking en massagefunctie* voor zowel de bestuurder als de
passagier. Er is een nieuwe centrale airbag die u helpt in geval
van nood. De nieuwe Qashqai is niet alleen een verbetering. Het
is een openbaring.

CENTRALE AIRBAG

Premium leder
*Beschikbaarheid van uitrusting is afhankelijk van de uitvoering; dan wel standaard leverbaar
of alleen als optie (tegen meerprijs).
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Ruimte voor iedereen. En meer
De nieuwe Qashqai combineert een ruim interieur met een compact,
stadsvriendelijk exterieur voor een eenvoudige wendbaarheid.
Passagiers zitten comfortabel in een van de ruimste interieurruimtes
in zijn klasse. Dankzij de 85°-opening van de achterportieren is een
kinderzitje snel geïnstalleerd. Plus praktische details, zoals 2 USBpoorten* voor de achterpassagiers. Voeg daar de royale bagageruimte
aan toe en het is duidelijk: u kunt uw gezin of vrienden comfortabel
naar elke bestemming brengen en met meer ruimte.

+20 MM KNIERUIMTE
ACHTERIN
T.O.V. ZIJN VOORGANGER.

+28 MM SCHOUDERRUIMTE
T.O.V. ZIJN VOORGANGER.

*Beschikbaarheid van uitrusting is afhankelijk van de uitvoering; dan wel standaard leverbaar
of alleen als optie (tegen meerprijs).

Design exterieur | Design interieur | Ruimte interieur | Veiligheid | Technologie 1 | Prestaties | Technologie 2 | Stijl en accessoires
Pagina 1 | Pagina 2

Afdrukken | Uitgang

504 L BAGAGERUIMTE

1593 L ACHTERBANK NEERGEKLAPT

Elektrisch bedienbare achterklep

Onverwacht ruimtelijk
Met een bagageruimte tot 1593 liter is de nieuwe Qashqai
klaar om alles te vervoeren wat u nodig heeft. Twee
bagageplanken (beide met een gemakkelijk afneembare
kant) bieden 16 mogelijke laadcombinaties voor maximale
flexibiliteit, wat u ook vervoerd. Slimme kenmerken als de
elektrisch bedienbare achterklep* en ruime opening van de
achterportieren zorgen voor gemak bij het in- en uitladen,
zodat u alles uit uw dag kunt halen.
*Beschikbaarheid van uitrusting is afhankelijk van de uitvoering; dan wel standaard
leverbaar of alleen als optie (tegen meerprijs).
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Veiligheid centraal
Elke nieuwe Qashqai is voorzien van geavanceerde
veiligheidstechnologieën, ontworpen om de weg in de
gaten te houden, iedereen veilig te houden en om
u maximale gemoedsrust te geven.

INTELLIGENT CRUISE CONTROL behoudt een veilige
afstand. Het systeem meet de afstand tot uw voorligger
en versnelt en vertraagt om automatisch een gepaste
afstand te bewaren binnen uw ingestelde snelheid.

INTELLIGENT FORWARD COLLISION WARNING houdt de
twee voertuigen voor u in de gaten. Wanneer het ziet dat
het verkeer plots vertraagt, geeft het u een hoorbare en
zichtbare waarschuwing om ook af te remmen.

REAR AUTOMATIC BRAKING vergroot uw zelfvertrouwen
bij het achteruitrijden. Als het systeem een stationair
object achter uw auto detecteert, kan het automatisch
remmen om een aanrijding te voorkomen.

EMERGENCY LANE KEEPING een breed scala aan
technologieën voorkomt het ongewenst verlaten
van de rijbaan. Het houdt u gecentreerd in uw rijbaan
door bij te sturen of te remmen in een noodsituatie.

INTELLIGENT EMERGENCY BRAKE houdt de omgeving
voor uw auto in de gaten op voertuigen en voetgangers
en helpt zo het voorkomen of verminderen van schade
bij ongevallen.

Vertrouw niet alleen op rijhulptechnologieën. Sommige functies werken mogelijk niet onder
alle omstandigheden. Snelheid en andere beperkingen zijn van toepassing.
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Zet veiligheid in de schijnwerpers
De nieuwe Nissan Qashqai is de eerste auto in Europa voorzien
van Adaptive Driving Beam-technologie*. Het splitst de lichtbundel
in 12 individueel aangestuurde LED units die automatisch kunnen
worden uitgezet. Zo krijgt u een maximale zichtbaarheid op de weg
voor u, zonder tegenliggers met uw lichten te verblinden.

*Beschikbaarheid van uitrusting is afhankelijk van de uitvoering; dan wel standaard leverbaar
of alleen als optie (tegen meerprijs).
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Krap plekje? Geen probleem
Als u parkeren haat, dan gaat u van de Qashqai houden. De nieuwe digitale,
hoge resolutie Around View Monitor* geeft u een 360°-zicht van uw auto.
Met selecteerbare focus op de voor-, achter- en zijkant voor meer zelfvertrouwen
en controle tijdens het parkeren. 4 hoge resolutie camera's geven een duidelijker
beeld van de omgeving bij lage snelheid en parkeren, voor een veiliger gevoel.

Camera achter.
Zie wat er zich direct
achter u bevindt.

Camera rechterzijde.
Schakel over om de
stoep te zien.

Rondom zicht.
Krijg een 360°
vogelperspectief
tijdens het
manoeuvreren.

Camera voorzijde.
Gebruik een
gecombineerd zicht
van voor en bovenaf
voor perfect parkeren.

*Beschikbaarheid van uitrusting is afhankelijk van de uitvoering; dan wel standaard leverbaar of alleen als optie
(tegen meerprijs).
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ProPILOT met Navi-Link
De nieuwe Nissan Qashqai beschikt over de
nieuwste versie van ProPILOT*, dat zorgt voor
comfortabel, relaxt rijden op grote wegen.
Nieuwe software helpt voor een soepelere rit
en houdt u veilig in uw rijbaan. De Navi-Link
functionaliteit maakt connectie met het
TOMTOM-navigatiesysteem van de Qashqai om
te anticiperen op veranderende snelheidslimieten,
bochten, afritten en meer. Om zo de snelheid aan
te passen en om u volledige controle te geven.
Het systeem kan zelfs een noodstop uitvoeren
en starten en stoppen in druk verkeer. Om u en
uw passagiers veilig en comfortabel te houden in
veeleisende rijomstandigheden.

*ProPILOT is beschikbaar op een beperkt aantal modellen en enkel
verkrijgbaar met automatische transmissie. ProPILOT is een
geavanceerde rijhulptechnologie, maar kan botsingen niet voorkomen.
ProPILOT is alleen bedoeld voor snelwegen (weg gescheiden door
barrières). Navi-Link ondersteunt verkeersbordherkenning maar kan
in bepaalde omstandigheden de borden niet lezen en detecteren.
Bestuurders moeten alle verkeersborden lezen en de verkeersregels
in acht nemen. Het is de verantwoordelijkheid van de bestuurder om
alert te blijven, veilig te rijden, snelheidslimieten en gepaste snelheid
te gebruiken op basis van de wegomstandigheden en op elk moment
de controle over het voertuig te behouden.
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Slimmer vanbinnen
Structurele en motorische optimalisatie vormden de leidraad bij de ontwikkeling
van de nieuwe Qashqai om geweldige rijprestaties en brandstofefficiëntie te
bereiken. Het nieuwe platform levert geavanceerde wendbaarheid en comfort.
De grotere torsiestijfheid zorgt voor een verbeterde rijdynamiek en -veiligheid,
terwijl een uitgebreid gebruik van aluminium carrosseriedelen het gewicht en
het brandstofverbruik beperken.

ALUMINIUM DEURPANELEN EN MOTORKAP
Lichtere aluminium panelen in de deur en
motorkap helpen het gewicht en de CO2uitstoot te beperken.

VERBETERDE OPHANGING
Naast de verbeterde standaard
ophanging, is de nieuwe Qashqai
beschikbaar met multi-link ophanging*
voor een nog meer comfortabele en
sportieve, wendbare rijervaring.

*Multi-link ophanging is niet verkrijgbaar op alle uitvoeringen.

Design exterieur | Design interieur | Ruimte interieur | Veiligheid | Technologie 1 | Prestaties | Technologie 2 | Stijl en accessoires
Pagina 1 | Pagina 2

Afdrukken | Uitgang

Compromisloze efficiëntie
De nieuwe Mild-Hybrid 1.3-liter motor biedt verbeterde
brandstofefficiëntie en beperkte CO2-uitstoot zonder in te
leveren op rijplezier. Het systeem bevat een lithium-ion batterij
die energie opslaat tijdens het remmen. Deze energie wordt
gebruikt om de elektrische systemen aan te drijven bij lage
snelheden (onder 18 km/h)* of wanneer het voertuig stilstaat,
zo verminderd het gebruik van de motor.

MT 2WD
MILD-HYBRID
140 PK / 158 PK

XTRONIC 2WD/4WD
MILD-HYBRID
158 PK

Cilinderinhoud

1.3 L met 12V Mild-Hybrid

1.3 L met 12V Mild-Hybrid

Vermogen KW bij tpm

103 bij 5500 / 116 bij 5500

116 bij 5500

Koppel Nm bij tpm

240 bij 1600 / 260 bij 1800

270 bij 1800

DIG

DIG

Handgeschakelde
transmissie met 6
versnellingen

Automatische transmissie

Brandstofsysteem
Transmissie
Emissievoorschriften

Euro6Dfull

Euro6Dfull

CO2-uitstoot g/ km**

145-150 / 145-152

144-153 / 153-163

Verkrijgbaar in 2022 op geselecteerde modellen***, e-POWER-technologie
gebruikt een elektrische motor om de wielen aan te drijven en biedt directe
acceleratie en een fluisterstille rijervaring als die van een EV, maar dan zonder
een beperkte actieradius of het vinden van een laadpaal. In tegenstelling tot
traditionele hybridesystemen, fungeert de benzinemotor als generator om de
lithium-ion batterij bij te laden, die op zijn beurt de elektrische motor aandrijft.

*Verbeterde stop / start-functionaliteit tijdens uitrollen is enkel beschikbaar met automatische
transmissie.
**De verbruiks- en CO2-cijfers werden verkregen aan de hand van laboratoriumtests die voldoen aan
de Europese wetgeving en zijn bedoeld om voertuigen onderling te vergelijken. Ze stemmen mogelijk
niet overeen met de cijfers in reële rijomstandigheden. Optionele uitrusting, de staat van onderhoud,
de rijstijl en weersomstandigheden kunnen de officiële resultaten beïnvloeden. Cijfers zijn bepaald
volgens de nieuwe testcyclus Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP).
***Enkel verkrijgbaar met automatische transmissie.
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Veiligheid en
voertuigstatus
Problemen? Breakdown
Assistance belt pechhulp
wanneer u het nodig heeft,
terwijl Vehicle Health
Report u informeert over
de status van uw auto.

Navigatie en rijden

Connectiviteit

Gemak en comfort

Ga waar u moet zijn met
deur-tot-deur-navigatie
door uw route direct van uw
smartphone te versturen
naar uw navigatiesysteem.
Met Driving History &
Analysis, controleert u de
afstand die u gereden hebt,
het aantal trips en meer in de
NissanConnect Services app.

Verbind uw Android- of iOSapparaat voor naadloze
connectiviteit inclusief
stembediening**. Toegang
tot uw favoriete muziek,
berichten en andere apps
om tijdens het rijden
geïnformeerd te blijven en
een plezierige rit te ervaren.

Toegang tot diverse diensten
op afstand, waaronder
deurvergrendeling
en claxon/lichtsignalen
op afstand en de
autovinder met de
NissanConnect Services
app. En als u ooit hulp
nodig hebt, is Nissan
Assistance slechts een
klik van u verwijderd.

Scan de code om de
NissanConnect
Services app
te downloaden en
verbind deze met uw
nieuwe Nissan.

Naadloze connectiviteit met uw wereld

*9" HD touchscreen is verkrijgbaar vanaf de N-Connecta-uitvoering.
**Sluit alleen een mobiele telefoon aan om NissanConnect te
gebruiken als de auto veilig geparkeerd staat. Het gebruik van
het systeem moet altijd in overeenstemming zijn met de lokale
wetgeving. Gebruik het systeem alleen op een veilige manier.
Gebruikers moeten zich bewust zijn van het potentieel van
handsfree technologie om de aandacht van de weg af te leiden,
wat van invloed kan zijn op de volledige controle over het voertuig.

Het nieuwe 9" HD touchscreen* in de Nissan Qashqai is uw toegang tot
NissanConnect. Door intuïtieve navigatie, geavanceerde technologie en
meer. Onze smartphone app biedt een groeiende range aan services
inclusief het verzenden van uw route naar uw nieuwe Nissan Qashqai.
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Intelligent. Intuïtief. Geïnformeerd
Als u in uw auto zit, verbind u uw telefoon om uw favoriete apps te gebruiken via Apple CarPlay en Android Auto.
En waar u ook bent, NissanConnect Services* houden u op de hoogte van de status van uw auto.

COMPATIBILITEIT MET GOOGLE ASSISTANT
& AMAZON ALEXA
Gebruik de connected car-mogelijkheden
van Nissan om uw auto op afstand te
bedienen met spraakopdrachten vanuit
het comfort van uw huis.

NISSANCONNECT SERVICES
Gebruik de NissanConnect Services
app om toegang te krijgen tot Remote
Control Services, Smart Alerts en meer.
Gratis service voor 3 jaar(3)

Gratis service (2)

IN-CAR WIFI
Gebruik uw auto als een WiFi-hotspot
om in de auto verbinding te maken met
het internet. Daar gaan we!
Betaalde service(4)

DRAADLOOS APPLE CARPLAY®
& ANDROID AUTO
Sluit uw smartphone aan en krijg tijdens
het rijden toegang tot uw muziek, berichten
en andere favoriete apps.
Gratis service (1)
Voor optimaal gebruik raden wij aan om de originele
kabel van de fabrikant te gebruiken.

(1) Apple CarPlay ® en Android Auto zijn gratis beschikbaar, afhankelijk van model en/of uitvoering. Beschikbaarheid Android Auto afhankelijk per land.
(2) Gratis services (Nissan op Google Assistant, Rijhistorie en analyse, Nissan Help & Assistance, pechhulp) zijn gratis beschikbaar voor een periode van 7 jaar, afhankelijk van model
en/of uitvoering.
(3) Maps & Live Traffic, Remote Control Services, Smart Alerts zijn gratis beschikbaar voor een periode van 3 jaar en daarna tegen een vergoeding van € 0,99/mnd (Smart Alerts),
€ 1,99/mnd (Remote Control Services) ), € 2,99/mnd (Maps & Live Traffic) afhankelijk van model en/of uitvoering.
(4) In-Car WiFi is altijd een betaalde service die beschikbaar is met een abonnement. Neem voor meer informatie contact op met uw Nissan-dealer.

Amazon, Alexa en alle aanverwante merken zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of haar dochterondernemingen.

*Om de NissanConnect Services te gebruiken, heeft u een NissanConnect-gebruikersaccount nodig en moet u zich registreren en inloggen op NissanConnect met uw
gebruikersnaam en wachtwoord. Om de gratis NissanConnect-app te gebruiken, hebt u een smartphone nodig met een compatibel iOS- of Android-besturingssysteem en een
simkaart met dataoptie met een bestaand of afzonderlijk telefooncontract tussen u en uw mobiele serviceprovider. Alle services zijn onderhevig aan dekking van het mobiele
netwerk. Het gebruik van NissanConnect-internet aan boord wordt mogelijk gemaakt via een geïntegreerde draadloze internetverbinding. Datapakketten worden verkregen via
geselecteerde externe mobiele serviceproviders in overeenstemming met hun algemene voorwaarden (afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land). Bezoek voor meer
informatie www.nissan.nl of uw Nissan-dealer.

Het reactievermogen en het gebruik van de functie kan worden beïnvloed wanneer de auto een slecht signaal ontvangt. Zorg voor een optimaal gebruik dat uw auto een goede
netwerkdekking heeft.
Sluit alleen een mobiele telefoon aan om NissanConnect te gebruiken als de auto veilig geparkeerd staat. Het gebruik van het systeem moet altijd in overeenstemming zijn met
de lokale wetgeving. Gebruik het systeem alleen op een veilige manier. Gebruikers moeten zich bewust zijn van het potentieel van handsfree technologie om de aandacht van
de weg af te leiden, wat van invloed kan zijn op de volledige controle over het voertuig.
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Maak het beter op ieder vlak

Maak elke trip leuker, slimmer
en makkelijker

EXTERIEURSTYLING
ELEGANCE PACK CHROME

Nissan accessoires helpen u uw nieuwe Qashqai
persoonlijker en stijlvoller, maar ook comfortabeler
of praktischer te maken. Personaliseer hem met het
exclusieve chromen Nissan Exterieur Elegance Pack,
bescherm uw bagage tegen vuil, modder en water
of plaats een trekhaak voor een enerverend
familieavontuur. Fietsen, ski’s, snowboards, van alles
meenemen? Onze handige, veilige en duurzame rekken,
dakkoffers en andere opbergmogelijkheden zijn speciaal
ontworpen zodat u op reis niets hoeft te missen.

A: Sierlijst voor – KE6106U0CR
B: Zijdelingse sierlijst – KE7606U0CR
C: Sierlijst achter - KE7916U0CR
D

E

F

G

TOWING PACK
D: Trekhaak afneembaar incl.
voetsensor achterklep - KE5KT6U510
Trekgewicht max. 1800 kg
E: Aansluiting 13 pins - KE5056U012
Aansluiting 7 pins - KE5056U002
C: SIERLIJST ACHTER

PROTECTION PACK
F: Luxe mattenset - KE7456UN0A
G: Omkeerbare kofferbakmat – KE9656U0S0
EXPLORER PACK
H: Allesdrager met Easyfix-systeem – KE7306U510
Dwarsdragers met Easyfix-systeem – KE7326U510*
I: Fietsendrager - KB73880010
Dakkoffer - Snelkoppeling
Klein - KE734380BK
Middel - KE734480BK
Groot - KE734630BK
Skidrager - 2 tot 6 paar
2 paar - KS73850001
4 paar - KS73850002
6 paar - KE73899996
TRUNK KIT
J: Bagagerek – KE9646U510
K: Deurdrempelplaat – KE9676U000
H

I

J

K

B: ZIJDELINGSE
SIERLIJST

*Enkel voor auto’s met dakrails.
Beschikbaarheid van uitrusting is afhankelijk van de uitvoering;
dan wel standaard leverbaar of alleen als optie (tegen meerprijs).
A: SIERLIJST VOOR
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UITVOERINGEN

KLEURENPALET

VISIA

N-CONNECTA

ACENTA

•
•
•
•

LED koplampen
Parkeersensoren achter
Automatische verlichting
Elektrisch verstelbare en
verwarmbare zijspiegels
• Handbediende airconditioning

• Acenta uitrusting
+ 18" lichtmetalen velgen
+ 12.3" Digital Cockpit
+ 9" HD NissanConnect display
+ Around View Monitor met Moving
Object detection
+ Privacy glass
+ Sfeerverlichting middenconsole

• Visia uitrusting
+ 17" lichtmetalen velgen
+ Achteruitrijcamera
+ 8" NissanConnect display
+ Airconditioning (2 zones)
+ i-Key

TEKNA PLUS

TEKNA
• N-Connecta uitrusting
+ 19" lichtmetalen velgen
+ Head-up display
+ Matrix-LED verlichting
+ 15W draadloze oplader
+ ProPILOT met Navi-Link
+ Elektrisch bedienbare achterklep

• Tekna uitrusting
+ 20" lichtmetalen velgen
+ Glazen panoramadak met dakrails
+ Premium lederen stoelen met
massagefunctie
+ Premium BOSE-audiosysteem
+ Verwarmde voorstoelen,
stuur en voorruit

11 KLEUREN

P: Pearl - M: Metallic - S: Solid

Ceramic Grey -P- KBY

Pearl White -P- QAB

Magnetic Blue -P- RCF

Black -M- Z11

Grey -M- KAD

Silver -M- KY0

Ink Blue -M- RBN

Burgundy -M- NBQ

Fuji Sunset Red -M- NBV

Solid Red -S- Z10

Two Tone Magnetic Blue
& Black Metallic dak

Two Tone Black Metallic &
Grey dak

Two Tone Fuji Sunset Red
& Black Metallic dak

Solid White -S- 326

5 TWO-TONE KLEUREN

Two Tone Ceramic Grey &
Black Metallic dak

Two Tone Pearl White &
Black Metallic dak

WIELEN
BEKLEDINGEN

VISIA
17" stalen velgen

ACENTA
17" lichtmetalen
velgen

N-CONNECTA
18" lichtmetalen
velgen

TEKNA
19" lichtmetalen
velgen

TEKNA PLUS
20" lichtmetalen
velgen

AFMETINGEN

A:

Totale lengte: 4,425 M

B:

Wielbasis: 2,665 M

C:

Totale breedte: 1,835 M

D:

Totale hoogte: 1,625 M

VISIA - ACENTA
Zwart stoffen bekleding

N-CONNECTA
Grijs/zwart
stoffen bekleding

D

TEKNA
Donker gedeeltelijk
synthetisch leder &
stof bekleding

OPTIONEEL TEKNA
Lichtgrijs gedeeltelijk
synthetisch leder &
stof bekleding

TEKNA PLUS
Premium
lederen bekleding

B
A

C
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BIJ NISSAN

Ligt de focus
op kwaliteit
En dat geldt voor alles wat we doen: in het lab en de ontwerpstudio,
in de fabriek, bij onze dealers en in onze relatie met u. We
proberen, proberen weer en proberen opnieuw. Want het is
dankzij onze ervaring dat we slagen in alles wat we doen. We
noemen het Nissan Kwaliteit.

360° proces
Van het begin af aan bouwen we kwaliteit in, waarbij we elke auto
nauwgezet ontwerpen met het oog op meer comfort en duurzaamheid
dankzij innovatief design, intelligente technologie en door u geïnspireerde
doordachte details.

Veiligheid
Onze intelligente rijsystemen houden voortdurend een oogje voor u in
het zeil en voorkomen ongelukken, zodat u dag na dag geruster en
zelfverzekerder van het rijden kunt genieten. Onze Around View Monitor
gebruikt 4 camera’s om u een virtueel vogelperspectief te bieden van
uw auto en de omgeving er omheen.

Uiterst betrouwbaar
We halen het uiterste uit onze auto’s om hun dagelijkse prestaties en
betrouwbaarheid te garanderen. We leggen miljoenen kilometers af in
preproductietesten, openen duizenden keren per dag deuren en
motorkappen en gebruiken vulkanische stof uit Japan om de weerstand
van de ruiten te testen.
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NISSAN SERVICECONTRACTEN

ONZE BELOFTE. UW ERVARING

U PROFITEERT VAN ONZE BELOFTES. ELK LID VAN HET YOU+NISSAN-PROGRAMMA
WORDT OP EEN AUTHENTIEKE, OPEN EN EERLIJKE MANIER GEHOLPEN. WANT WIJ ZIJN ER
VOOR U. DÁT IS ONZE BELOFTE.
WIJ HOUDEN U MOBIEL

Wij beloven dat u mobiel blijft terwijl wij aan uw auto
werken. Als u van tevoren een afspraak maakt
zorgen wij voor een passende mobiliteitsoplossing,
indien gewenst kan dit ook vervangend vervoer zijn.

DE BESTE PRIJS IN DE BUURT

We beloven u de beste zorg voor uw Nissan. Dat met
de expertise van door Nissan getrainde teams en met
gebruik van originele Nissan-onderdelen. Want wij
weten beter dan wie dan ook hoe we uw Nissan
moeten onderhouden. En om de beste prijs te
garanderen, past Nissan zijn prijs aan als u dezelfde
service goedkoper vindt in een straal van 10 km rond
uw lokale dealer.

Geef uw Nissan Qashqai de zorg die hij verdient met een Nissan-servicecontract en
bespaar op lange termijn geld. Het Nissan-servicecontract omvat alle geplande
werkzaamheden die worden aanbevolen door Nissan en gespecificeerd zijn in de
officiële onderhoudshandleiding van Nissan. Door een onderhoudscontract af te
sluiten, weet u gelijk hoeveel uw onderhoud kost en bent u beschermd tegen
prijswijzigingen. Naast de geplande werkzaamheden kunt u profiteren van de
vervanging van aan slijtage onderhevige onderdelen zoals wisserbladen, remblokken
of ophangingen door een volledig onderhoudscontract af te sluiten. Kies de duur die
aan uw behoeften voldoet en profiteer van het gebruik van originele Nissanonderdelen, gemonteerd door onze getrainde technici, tegen een gereduceerde prijs.
Een goed onderhouden voertuig heeft een hogere inruilwaarde. Als u uw Nissan
verkoopt voordat uw dekking afloopt, wordt het servicecontract overgedragen aan
de nieuwe eigenaar. Wacht dus niet langer en neem een Nissan Service Contract
voor extra gemoedsrust!

VERLENGDE NISSAN-GARANTIE
Nissan verlengde garantie geeft u de mogelijkheid om de fabrieksgarantie van 3 jaar
of 100.000 km te verlengen. Kies het contract dat het best aansluit bij uw gebruik. Bij
reparaties worden enkel originele Nissan-onderdelen gebruikt die door hoog
opgeleide Nissan-technici worden gemonteerd.

GRATIS CHECK-UP

Wij beloven dat uw auto een gratis controle krijgt,
voordat er werk aan wordt verricht. Zo weet u wat
er moet gebeuren en hoeveel het gaat kosten.
Al onze prijzen zijn ook altijd online en bij onze
dealer inzichtelijk.

LEVENSLANGE NISSAN ASSISTANCE

Wij beloven dat u altijd mobiel blijft. In het
onwaarschijnlijke geval van een defect of ongeval,
kunt u altijd op Nissan Assistance rekenen. Wat er ook
gebeurt, wij zullen zorgen dat u zo snel mogelijk uw
reis kunt vervolgen, 24 uur per dag, 7 dagen per week.

OVERAL, ALTIJD, VOOR ALLES. 0800 0231 513 EN WE KOMEN ER METEEN AAN.

U BRENGT HET BESTE IN NISSAN
NAAR BOVEN.
U prikkelt onze verbeelding. U stimuleert
onze vindingrijkheid. U inspireert ons om de
regels te veranderen en te innoveren. En bij
Nissan is innoveren meer dan toevoegingen
en uitbreidingen. We tasten de grenzen af
om wat hetzelfde blijft opnieuw uit te vinden.
Zo werken we verrassende oplossingen uit
om aan uw gekste en meest praktische
wensen te beantwoorden. Bij Nissan
ontwerpen we auto’s, accessoires en
diensten die breken met de traditie. We
maken het praktische opwindend en het
opwindende praktisch om u dag na dag nog
meer rijplezier te verzekeren.
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NISSAN QASHQAI BIEDT U:
3 JAAR OF 100.000 KM
FABRIEKSGARANTIE (WELKE ALS
EERSTE AAN DE ORDE IS)
ONDERHOUDSINTERVAL VAN 1 JAAR
OF 30.000 KM (WELKE ALS EERSTE
AAN DE ORDE IS)
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Nissan Intelligent Mobility brengt u altijd één stap verder. In auto’s die aanvoelen als een
verlengstuk van uzelf. Die u helpen om meer te zien, meer te voelen, beter met u te reageren.
En in sommige gevallen zelfs voor u. Nissan Intelligent Mobility betekent een betere toekomst,
want het brengt ons naar een wereld die veiliger, duurzamer en boeiender is.

Bezoek onze website op www.nissan.nl
Volg Nissan op Facebook, Twitter en Youtube.
Al het redelijke is gedaan om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze publicatie juist is bij het ter perse gaan ( juni 2021). In deze
brochure staan prototypes. In overeenstemming met zijn beleid van voortdurende verbetering van zijn producten behoudt Nissan zich
het recht voor om op elk gewenst moment wijzigingen aan te brengen aan de specificatie en de voertuigen die in de publicatie vermeld
staan. Nissan-dealers zullen zo spoedig mogelijk over dergelijke wijzigingen worden geïnformeerd. Vraag uw lokale Nissan-dealer om
de meest actuele informatie. Vanwege de beperkingen van het toegepaste drukprocedé kunnen de kleuren in deze brochure enigszins
afwijken van de toegepaste actuele lakkleuren en de interieurmaterialen. Alle rechten voorbehouden. Het is verboden om deze brochure
in zijn geheel of gedeeltelijk te reproduceren zonder de schriftelijke toestemming van Nissan Europe. Deze brochure is gedrukt op
chloorvrij papier– MY21 QASHQAI brochure 06/2021 – Gedrukt in de EU. Ontworpen door DESIGNORY, Frankrijk, en geproduceerd by eg+
worldwide, Frankrijk – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

Design exterieur | Design interieur | Ruimte interieur | Veiligheid | Technologie 1 | Prestaties | Technologie 2 | Stijl en accessoires

Afdrukken | Uitgang

