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In 2007 vond QASHQAI de crossover uit. 
Wereldwijd vielen consumenten voor onze mix 
van compacte hatchback en praktische SUV. 
En hij was onmiskenbaar, een trendsetter. 
Crossovers werden wereldwijd al snel de 
favoriete auto's. 

En nu is er de Nieuwe Nissan QASHQAI. Stoerder, 
beter uitgerust en veiliger. Dat laatste dankt hij 
aan nieuwe veiligheidstechnologie* en 
rijhulpmiddelen* die we speciaal ontwierpen 
om iedereen optimale veiligheid te bieden.

Waar het leven u ook brengt, kies stijl als reisgezel.

QASHQAI naar een 
hoger niveau tillen

De getoonde afbeeldingen en omschrijvingen in deze brochure zijn louter 
informatief. In sommige gevallen betreft het foto's van voorbeeldvoertuigen 
en vertegenwoordigen ze geen specifiek model, specifieke uitvoering of actie. 

*Afhankelijk van de versie.
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*Afhankelijk van de versie.

Qashqai ontvouwt een nieuwe kijk op het crossover design. Kijk maar naar zijn 
gespierde dimensies, zijn intrigerende kleurenschema met optioneel twee tinten*, 
zijn krachtige ledlampen*, zijn aluminium dakrails met laag profiel* en zijn 
imposante lichtmetalen 20"-velgen*.

Een nieuwe vorm van expressie

A B C D E

LED 
koplampen*

LED 
achterlichten

gegraveerd 
Qashqai-logo*

dak in 
Two-tone*

20" 
lichtmetalen 

velgen*
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Draadloze oplader* Verbeterde ergonomie van het stuur

*Afhankelijk van de versie.

Alles in het interieur van de Nieuwe Qashqai voelt vooruitstrevend aan. 
Modern. Hoogstaand. De geavanceerde look en hoogwaardige materialen 
scheppen ruimte rondom elke inzittende. Het ergonomische stuur, de 
bediening en de middenconsole dragen bij tot een compleet rijcomfort. 
De opgedreven zichtbaarheid van het display en de naadloze technologische 
invulling houden u evenwichtig, scherp en klaar om te rijden.

Een studie in verfijning
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*Afhankelijk van de versie.

**Het 9"HD NissanConnect-display** enkel verkrijgbaar op de 
uitvoering N-Connecta en daarboven

Home

VERBETERD UITZICHT

Rijhulpmiddelen

Navigatie

Bewonder de helderheid van het 10.8" Windscreen Head-up-display*, compleet digitale 12.3"-meter en 
het 9"HD NissanConnect-display** met geavanceerde verbindende functies. Die drie grote schermen 
werken perfect gesynchroniseerd om uw rijervaring naar een veiliger, duidelijker en hoger niveau te tillen.

10.8" WINDSCREEN HEAD-UP DISPLAY*. Alle cruciale informatie verschijnt op de voorruit zonder dat u de 
ogen van de weg moet afhouden. Dankzij die grote, storingvrije projectie rijdt u veiliger en comfortabeler.

COMPLEET DIGITALE 12.3"-METER* Hogeresolutiedisplay met tal van configuratiemogelijkheden, geënt op de 
stemming of de behoeften van de bestuurder. Verbeterde veiligheid met alle info die u op één enkele plaats 
terugvindt. U switcht naar hartenlust tussen de traditionele ronde meter en het vergrote centrale display.

Functionaliteit was nooit verleidelijker
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*Afhankelijk van de versie.

CENTRALE AIRBAG

Relax in de ergonomische zetels met optimale lendensteun. 
Bekijk en voel de kwaliteitsmaterialen, de puntgave afwerking 
en de optionele massage-zetels* voor bestuurder en passagier. 
De nieuwe centrale airbag beschermt u meer dan ooit. De Nieuwe 
QASHQAI is niet gewoon een verbetering. Het is een openbaring.

Uw persoonlijke ruimte heeft nooit 
persoonlijker aangevoeld
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*Afhankelijk van de versie.

+20MM KNIERUIMTE ACHTERIN

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

De Nieuwe QASHQAI combineert een ruim interieur met een compact, 
stadsvriendelijk exterieur voor een vlotte wendbaarheid. In de vergrote 
cabine, die de meeste ruimte biedt in zijn klasse, kunnen de passagiers 
zich comfortabel installeren. Dankzij de 85°-opening van de achterdeur 
is een kinderzitje snel geïnstalleerd. En bij Nissan letten we ook op 
de leuke details, zoals 2 USB*-poorten voor de achterpassagiers. 
Voeg daarbij de grote kofferruimte en u begrijpt dat u uw familie en 
vrienden gerust overal mee naartoe kunt nemen, in alle comfort 
en met nog meer plaats.

Plaats aan boord voor alles en iedereen

T.O.V. ZIJN VOORGANGER
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*Afhankelijk van de versie.

Handenvrije elektrische achterklep*

504L KOFFERRUIMTE* 1593L MET NEERGEKLAPTE ZETELS

Tot 1.593L ruimte betekent dat de Nieuwe Qashqai klaar is om 
alles wat u maar wilt mee te nemen. Twee hoedenplanken 
(allebei met één kant die u makkelijk helemaal kan opklappen) 
bieden 16 laadcombinaties met een maximale flexibiliteit om het 
even welke lading. Slimme kenmerken zoals de handenvrije, 
elektrische achterklep* en grote achterdeuropeningen maken 
het u makkelijk om uit- en in te laden. Zo verliest u geen tijd op 
uw kostbare vrije dagen.

Een verrassende laadruimte
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U mag niet alleen afgaan op ondersteunende functies voor de bestuurder. Bepaalde functies 
werken mogelijk niet onder alle omstandigheden. Snelheids- en andere beperkingen zijn van 
toepassing. Voor de algemene voorwaarden inzake de Nissan-technologie, neem contact op 
met uw Nissan-dealer of ga naar www.nissan.be

INTELLIGENT CRUISE CONTROL houdt u op afstand. 
Het systeem meet uw afstand van de voorligger. Het 
versnelt en vertraagt om automatisch een gepaste 
afstand te bewaren binnen uw ingestelde snelheid.

INTELLIGENT FORWARD COLLISION WARNING (slimme 
detectie vooraanrijding): dit waarschuwingssysteem 
houdt de twee voertuigen vóór u in de gaten. Wanneer 
het ziet dat het verkeer plots vertraagt, geeft het u een 
hoorbaar en zichtbaar seintje om ook te vertragen.

REAR AUTOMATIC BRAKING (detectie achteraan met 
automatische rem) krikt uw zelfvertrouwen op. Als het 
systeem een niet-bewegend voorwerp achter uw 
auto detecteert, kan het automatisch remmen om 
een aanrijding te voorkomen.

EMERGENCY LANE KEEPING Een hele reeks technologieën 
helpt u om te voorkomen dat u onbewust van uw 
baan afwijkt. Het systeem houdt u in het midden van de 
rijbaan met behulp van het stuur of in een noodsituatie 
de remmen.

INTELLIGENT EMERGENCY BRAKE (noodrem vooraan) 
Detecteert auto's en voetgangers in de omgeving aan 
de voorkant van de wagen. Zo helpt het bij botsingen 
schade te vermijden of te beperken.

Elke Nieuwe Qashqai is uitgerust met vooruitstrevende 
veiligheidstechnologieën die ontworpen zijn om de weg in het 
oog te houden, iedereen te beschermen en de bestuurder 
gemoedsrust te bezorgen.

Veiligheid tot diep vanbinnen
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*Afhankelijk van de versie.

De Nieuwe QASHQAI is de eerste auto in Europa uitgerust met 
de 'Adaptive Beam Assist'-technologie*. Het splitst de lichtbundel 
van de koplampen in 12 individueel aangestuurde led-units en 
zet die units uit die de tegenliggers kunnen verblinden. Maximale 
zichtbaarheid voor u, maximale veiligheid voor het verkeer rond u.

Spots op veiligheid
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*Afhankelijk van de versie.

Als u parkeren haat, zal u van de Nieuwe Qashqai houden. Het nieuwe digitale 
hogeresolutiesysteem Around View Monitor* bezorgt u een overzicht van 
360° op uw wagen. Op een gesplitst scherm ziet u de voorkant, achterkant en 
stoeprand om u beheerst en vol vertrouwen te helpen parkeren. Daar zijn nog 
4 hogeresolultiecamera's aan toegevoegd, die u bij een lage snelheid en tijdens 
het parkeren een veiliger gevoel bezorgen.

Krappe parkeerplaats? Geen probleem

Camera achteraan: u ziet 
wat er net achter u is. 

Camera rechterkant: in een 
oogwenk ziet u de stoeprand.

Overzicht van de omgeving: 
u krijgt een overzicht van 

360° rond uw auto in 
vogelperspectief terwijl 

u maneuvreert.

Camera vooraan: bekijk tegelijk 
vooraan en van bovenaf hoe u 

perfect kan parkeren.
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*ProPILOT is niet standaard verkrijgbaar op alle wagens en enkel 
met automatische transmissie. ProPILOT is een Advanced Driver 
Assist-technologie, maar kan aanrijdingen niet vermijden. De extra 
paar ogen en helpende hand van ProPILOT zijn alleen bedoeld 
voor op snelwegen. NAVI-Link bevat verkeersbordherkenning, 
maar kan niet alle verkeersborden detecteren en lezen in alle 
omstandigheden. De bestuurder moet alle verkeersborden 
ook zelf bekijken en het verkeersreglement naleven. De bestuurder 
draagt de verantwoordelijkheid om waakzaam te blijven, veilig 
te rijden en zijn/haar voertuig altijd onder controle te houden. 
Voor details leest u de handleiding van de eigenaar.

In de Nieuwe Nissan Qashqai is ook de nieuwste 
versie van ProPILOT* geïnstalleerd, die u 
comfortabel en ontspannen laat rijden op de 
snelwegen. De nieuwe software maakt elke 
rit gemakkelijk en houdt u veilig op uw rijstrook, 
op een ideale afstand van de voorligger, 
ongeacht de dalings- of stijgingsgraad van 
de weg. De NAVI-Link-functie verbindt u met 
het TOMTOM-navigatiesysteem van Qashqai 
om te anticiperen op snelheidslimieten, 
bochten, uitritten enz. NAVI-Link past uw 
snelheid geleidelijk aan, zodat u altijd de controle 
behoudt. Ze kan zelfs een noodstop uitvoeren 
en starten/stoppen in het verkeer om u en uw 
passagiers ook in moeilijke rijomstandigheden 
veilig en comfortabel door het verkeer te loodsen.

ProPilot met NAVI-Link*
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VERBETERDE OPHANGING

Sommige functies zijn enkel verkrijgbaar op sommige uitvoeringen 

*De Multi-Link-ophanging is niet verkrijgbaar op alle versies

De structuur en motor optimaliseren was altijd al een sleutelelement bij de 
ontwikkeling van de Nieuwe Qashqai om hem te laten uitblinken in rijprestaties én 
brandstofefficiëntie. Zijn nieuwe platform staat in voor wendbaarheid en comfort. 
Zijn stijvere structuur brengt hem tot een verbeterde dynamische rijvaardigheid 
en veiligheid. Het overvloedige gebruik van aluminium koetswerkpanelen halen zijn 
gewicht en brandstofverbruik naar beneden.

Slimmer binnenin

ALUMINIUM DEURPANELEN EN MOTORKAP 
Lichtere aluminium panelen in de deur 
en de motorkap helpen het gewicht te 
beperken en dus ook CO2 de uitstoot.

De Nieuwe Qashqai steunt op een 
verbeterde standaardophanging, 
maar is ook verkrijgbaar met Multi-Link-
ophanging* voor een nog comfortabelere, 
sportievere en wendbaardere rijervaring.
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Efficiëntie zonder compromissen

* Uitgebreide stop/start-functionaliteit tijdens uitrollen, is alleen beschikbaar voor automatische transmissievarianten

**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. De cijfers werden bepaald volgens de nieuwe WLTP-testcyclus en omgezet in een overeenkomstig 
NEDC-cijfer om vergelijkingen mogelijk te maken 

*** Alleen op automatische versies

De nieuwe Mild-Hybrid motor (HR13) gaat spaarzamer om met zijn brandstof en 
CO2-uitstoot, maar is genereus met zijn rijplezier. Deze Mild-Hybrid motor beschikt over 
een lithium-ionbatterij die de energie opslaat die hij tijdens het remmen recupereert. 
Die opgeslagen energie gebruikt hij om op lage snelheid (minder dan 18 km/u)* of bij 
stilstand de elektrische systemen aan te drijven in plaats van de motor. Zo beperkt hij 
de tijd dat de motor moet draaien.

HANDGESCHAKELDE TRANSMISSIE 
2WD MILD-HYBRID 140PK/158PK

AUTOMATISCHE TRANSMISSIE
2WD/4WD MILD-HYBRID 158PK

Cilinderinhoud 1,3l met 12V batterij 1,3l met 12V batterij

Vermogen PK (KW) aan rpm 140 (103) aan 5500 / 158 (116) aan 5500 158 (116) aan 5500

Koppel Nm aan rpm 240 tussen 1650-4000 / 
260 tussen 1800-4000 270 tussen 1800- 3750

Brandstofsysteem DIG DIG

Transmissie 6 versnellingen handgeschakeld Automatisch

Uitstootklasse Euro6d-Full Euro6d-Full

CO2 uitstoot g/km** 143 - 145 / 143 - 146 142 - 144 / 155 - 157

De e-POWER-technologie, die vanaf 2022 op bepaalde modellen*** beschikbaar zal zijn, gebruikt een 
elektrische motor om de wielen aan te drijven. Zo kan hij even vlug versnellen en fluisterstil rijden als een 
elektrische auto, maar dan zonder de beperking van het rijbereik of het probleem om een laadpunt te 
vinden. In tegenstelling tot de gewone hybride systemen werkt de brandstofmotor als een generator 
om de lithium-ionbatterij op te laden, en die voedt op haar beurt de elektrische motor.
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Scan de code om de 
'NissanConnect 
Services-app' te 
downloaden en 
connecteer het met 
uw Nieuwe Nissan.

Vloeiend verbonden met uw wereld *9"HD-touchscreen is enkel verkrijgbaar op N-Connecta en hogere 
uitvoeringen

**Maak alleen verbinding met een smartphone om NissanConnect te 
gebruiken wanneer de auto veilig geparkeerd staat. Het systeem 
moet altijd gebruikt worden volgens de verkeersregels. Bestuurders 
mogen het systeem uitsluitend gebruiken wanneer dit veilig kan. 
Gebruikers van handsfree-technologie moeten zich te allen tijde 
bewust zijn van het potentiële afleidingsgevaar tijdens het rijden. 
Het kan gevolgen hebben op uw controle over het voertuig.

Het nieuwe 9"HD NissanConnect-display* in de Nissan Qashqai 
dient als uw portal tot NissanConnect, met intuïtieve navigatie, 
geavanceerde technologie en zoveel meer. Onze smartphone app 
biedt een toenemende reeks diensten, waaronder het versturen 
van routeplannen naar uw Nieuwe Nissan Qashqai.

Problemen? 'Breakdown 
Assistance' belt de 
wegbijstand wanneer u die 
nodig hebt, terwijl 'Vehicle 
Health Report' u 
informeert over de status 
van uw auto. 

Veiligheid 
en gezondheid van 
uw wagen

De 'Door-to-Door 
Navigation' (deur-tot-
deurnavigatie) stuurt een 
navigatieroute recht van 
uw smartphone naar uw 
navigatiesysteem, zodat 
u vlot op uw bestemming 
geraakt. Met 'Driving History 
& Analysis' (rijgeschiedenis & 
analyse) checkt u de afstand 
die u hebt afgelegd, het 
aantal trips dat u hebt 
gemaakt en nog meer in de 
NissanConnect Services app

Navigatie en rijden 

Connecteer uw Android- of 
iOS-apparaten voor een 
naadloze verbinding, 
waaronder 'voice control'**. 
Krijg toegang tot uw 
favoriete muziek, berichten 
en andere apps en ontvang 
informatie en entertainment 
terwijl u rijdt.

Connectiviteit

Gebruik op afstand 
diensten als 'Remote Door 
Lock/Unlock' (deuren 
openen en sluiten op 
afstand), 'Remote Horn/
Lights' (claxon en lichten 
gebruiken op afstand) 
en 'My Car Finder' 
(vind mijn auto) met de 
NissanConnect Services 
app. Hulp nodig? Met een 
paar klikjes bereikt 
u Nissan Assistance.

Rijgemak en comfort
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Sluit uw smartphone aan in de Nieuwe Qashqai om uw voorkeurs-apps te gebruiken met behulp van Apple 
CarPlay® en Android Auto. Waar u zich ook bevindt, NissanConnect Services houdt u op de hoogte van de status 
van uw Nissan.

Intelligent. intuïtief. geïnformeerd.

(1) Apple CarPlay® en Android Auto zijn gratis verkrijgbaar naargelang het model en/of de uitvoering. Voor meer informatie neemt u contact op met uw Nissan-dealer. 

(2) Gratis diensten (Nissan op Google Assistant, Rijgeschiedenis & Analyses, Nissan Help & Assistance, Breakdown Assistance (pechhulp)) zijn gratis verkrijgbaar gedurende 
7 jaar naargelang het model en/of de uitvoering. Neem voor meer informatie contact op met uw Nissan-dealer.

(3) Kaarten en actuele verkeersinformatie, Op afstand bedienbare functies en Slimme meldingen zijn 3 jaar lang gratis en daarna verkrijgbaar voor € 0,99 per maand 
(Slimme meldingen), € 1,99 per maand (Op afstand bedienbare functies), € 2,99 per maand (Kaarten en actuele verkeersinformatie) naargelang het model en/of de 
uitvoering. Neem voor meer informatie contact op met uw Nissan-dealer.

(4) In-Car WiFi (Wifi in de wagen) is altijd een betalend abonnement. Neem voor meer informatie contact op met uw Nissan-dealer. 

Voor de NissanConnect-services hebt u een NissanConnect-gebruikersaccount nodig en moet u zich registreren en inloggen op NissanConnect met uw gebruikersnaam 
en uw paswoord. Voor de gratis Nissan Connect App hebt u een smartphone nodig met een compatibel iOS- of Android-besturingssysteem en een SIM-kaart met 
gegevensoptie met een bestaand of apart contract voor mobiele telefonie afgesloten door u en uw provider. Alle diensten zijn onderworpen aan de dekking in een mobiel 
netwerk. Het gebruik van NissanConnect-internet aan boord is mogelijk gemaakt door een geïntegreerde draadloze internetverbinding. Datapaketten kunnen verkregen 
worden via geselecteerde providers voor mobiele communicatie volgens hun voorwaarden (afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land). 
Voor meer informatie, ga naar www.nissan.be of uw Nissan-dealer.

*Amazon, Alexa en alle aanverwante merken zijn handelsmerken van amazon.com, Inc. of dochtermaatschappijen. 

De werking en het gebruik van de functie kan beïnvloed worden wanneer de auto een slecht signaal ontvangt. Voor optimaal gebruik zorgt u er best voor dat uw auto een 
goede ontvangst in het netwerk heeft.

Maak alleen verbinding met een smartphone om NissanConnect te gebruiken wanneer de auto veilig geparkeerd staat. Het systeem moet altijd gebruikt worden volgens de 
verkeersregels. Bestuurders mogen het systeem uitsluitend gebruiken wanneer dit veilig kan. Gebruikers van handsfree-technologie moeten zich te allen tijde bewust zijn van 
het potentiële afleidingsgevaar tijdens het rijden. Het kan gevolgen hebben op uw controle over het voertuig.

GOOGLE ASSISTANT AND ALEXA*-
COMPATIBILITEIT

Met de connectiviteitsmogelijkheden van 
Nissan controleert u uw auto met uw stem. 

Op afstand, van in uw luie zetel thuis
Gratis dienst (2)

WIFI IN DE WAGEN*
Maak van uw auto een WiFi hotspot 
voor internetverbinding aan boord.

Let’s go!
Betaalde dienst (4) - 10GB voor €24,99

NISSAN CONNECT SERVICES
Gebruik ze via de NissanConnect Services-app.
Service op afstand, slimme waarschuwingen 

en meer
Gratis dienst voor 3 jaar (3)

DRAADLOZE APPLE CARPLAY®
& ANDROID AUTO

Sluit uw smartphone aan en geniet 
onderweg van uw muziek, maar ook van 
tekstberichten en andere favoriete apps

Gratis dienst (1)

Voor optimaal gebruik raden we de originele kabel 
van de producent aan.
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EXTERIEURSTYLING
ELEGANCE PACK CHROME
A: Sierlijst vooraan – KE6106U0CR
B: Zijdelingse sierlijst – KE7606U0CR 
C: Sierlijst achteraan - KE7916U0CR

TOWING PACK
D: Afneembare trekhaak - KE5006U510

Trekcapaciteit max.1800kg
E: TEK 13-polig - KE5056U012

TEK 7-polig - KE5056U002

PROTECTION PACK

F: Luxueuze tapijten - KE7456UN0A
G: Omkeerbare koffermat – KE9656U0S0

EXPLORER PACK
H: Allesdrager met Easyfix Systeem – KE7306U510

Dwarsdragers met Easyfix Systeem – KE7326U510*
F: Fietsendrager - KB73880010

Dakkoffer - Quick fix
Klein - KE734380BK
Medium - KE734480BK
Groot - KE734630BK

Skidrager - 2 tot 6 paar
2 paar - KS73850001
4 paar - KS73850002
6 paar - KE73899996

TRUNK KIT
J: Interieurdrager – KE9646U510
K: Deurdrempelplaat – KE9676U000

*Enkel voor auto's met dakdragers.
A: SIERLIJST VOORAAN

B: ZIJDELINGSE 
SIERLIJST

C: SIERLIJST 
ACHTERAAN

Nissan Accessories helpt u met het personaliseren 
en stylen van de Nieuwe Qashqai, maak hem nog 
comfortabeler of praktischer. Kies voor het Chrome 
Exterior Elegance Pack en bescherm uw koffer tegen 
vuil, modder en water. Of zet er een trekhaak op 
voor al uw opwindende avonturen met het gezin. 
Als u fietsen, ski's, snowboards of andere speciale 
bagage wilt meenemen: onze racks, boxen of 
andere bagagedragers zijn speciaal ontworpen om 
alles efficiënt, veilig en duurzaam te transporteren.

Maak elke trip leuker, slimmer 
en vlotter

Maak het beter, 
op elke manier
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A

B

C

D

A: Totale lengte: 4,425m

B: Wielbasis: 2,665m

C: Totale breedte: 1,835m

D: Totale hoogte: 1,625m

UITRUSTING

AFMETINGEN

WIELEN

TEKNA - TEKNA +  
Lichtmetalen 

19"-velgen

N-CONNECTA  
Lichtmetalen 

18"-velgen

ACENTA  
Lichtmetalen 

17"-velgen

VISIA 
Stalen 17"-velgen

OPTION TEKNA+  
Lichtmetalen 

20"-velgen

VISIA - ACENTA 
Stof D

N-CONNECTA 
Stof C

TEKNA 
Bekleding mix kunststof / 

zwart - blauwe stof 

TEKNA 
Bekleding mix kunstof / 

grijs - zwarte stof 

TEKNA+ 
Zwart lederen  

bekleding

KLEURENPALET

11 KOETSWERKKLEUREN P: Pearl - M: Metallic - S: Solid

Grey -M- KADBlack -M- Z11Ceramic Grey -P- KBY

Silver -M- KY0 Ink Blue -M- RBN Burgundy -M- NBQ Solid Red -S- Z10

Solid White -S- 326

Fuji Sunset Red -M- NBV

Magnetic Blue -P- RCFPearl White -P- QAB

Two Tone Ceramic Grey & 
Black Metallic dak

Two Tone Pearl White & 
Black Metallic dak

Two Tone Magnetic Blue 
& Black Metallic dak

5 TWO-TONE KLEUREN

Two Tone Fuji Sunset Red 
& Black Metallic dak

Two Tone Black Metallic & 
Grey dak

TEKNA+
• Uitrusting Tekna
+ Panoramisch dak met dakrails
+ Premium lederen zetels  

met massage
+ 10 Bose speakers
+ Verwarmde voorzetel
+ Verwarmd stuur

TEKNA
• Uitrusting N-Connecta
+ Lichtmetalen 19"-velgen
+ Compleet digitale 12.3"-meter
+ Head-Up display
+ Complete ledkoplampen
+ Draadloze oplader 15W
+ ProPILOT met Navi-Link
+ Handenvrije elektrische achterklep

VISIA
• Ledkoplampen
• Parkeersensoren achteraan
• Elektrische koplampen &  

verwarmde spiegels
• Handbediende airconditioning

ACENTA
• Uitrusting Visia
+ lichtmetalen 17"-velgen  

Camera achteraan
+ 8"HD NissanConnect-display
+ Airconditioning 2 zones
+ i-Key

N-CONNECTA
• Uitrusting Acenta
+ Lichtmetalen 'diamond cut' 18"-velgen
+ 9"HD NissanConnect-display
+ Around View Monitor met Moving 

Object detection (signalering van 
bewegende objecten)

+ Privacy glass
+ Omgevingsverlichting

UITVOERINGEN
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Bij Nissan staat de klant altijd centraal. Alles wat we doen en 
beslissen, gebeurt met de grootste zorg, precisie en kwaliteit, 
want uiteindelijk doen we het voor u. Van ontwikkeling tot bouw, 
van testen tot transparantie, van klantenservice tot engagement.
Kwaliteit zit in elk detail.

Focussen we 
op kwaliteit

BIJ NISSAN

360° proces
Kwaliteit integreren we vanaf het begin. Elke auto ontwerpen we zo dat 
hij meer comfort en een langere levensduur biedt door innoverend design, 
slimme technologie en doordachte details, met u als inspiratie.

Veiligheid
Onze slimme rijhulpsystemen houden voortdurend een oogje in het zeil 
om problemen te helpen voorkomen. Zo kunt u met meer zekerheid en 
vertrouwen de weg op, elke dag opnieuw. Onze Around View Monitor 
biedt met 4 camera’s een virtueel zicht in vogelperspectief van uw auto
en de omgeving er omheen.

Extreme betrouwbaarheid
We drijven onze auto’s tot het uiterste om hun dagelijkse prestaties en 
betrouwbaarheid te garanderen. We rijden miljoenen kilometers voordat 
modellen in productie gaan, openen en sluiten portieren en de motorkap 
duizenden keren per dag, en testen de weerstand van ruiten met echt 
vulkaanstof uit Japan.
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NISSAN QASHQAI BIEDT 
U HET VOLGENDE:

3 JAAR GARANTIE OF 100.000KM 
(welke als eerste aan de orde is)

JAARLIJKSE INTERVAL OF ELKE 
30.000KM VOOR BENZINEMOTOREN

U HAALT VOORDEEL UIT ONZE BELOFTES. ELK LID VAN HET YOU+NISSAN-PROGRAMA WORDT OP EEN 
AUTHENTIEKE, OPEN EN EERLIJKE MANIER GEHOLPEN. WANT WIJ ZIJN ER VOOR U. DAT IS ONZE BELOFTE.

ONZE BELOFTE. UW ERVARING

OVERAL, ALTIJD, VOOR ALLES. BEL 00800 5000 1001 EN WE KOMEN ER METEEN AAN.

We beloven u 24 uur per dag en 7 dagen per week op 
de weg te houden. Gebeurt er iets onverwachts, dan 
kunt u 24 uur per dag rekenen op Nissan Assistance, 
ongeacht de leeftijd van uw Nissan. 

We beloven u de beste zorg voor uw Nissan. Met de 
expertise van door Nissan getrainde teams en met 
gebruik van originele Nissan-onderdelen. Want wij 

weten beter dan wie ook hoe we uw Nissan moeten 
onderhouden. En om de beste prijs voor reparatie en 
onderhoud te garanderen, passen we onze prijs aan 

als u dezelfde service goedkoper vindt in een straal 
van 10 km rond uw lokale dealer.

DE BESTE PRIJS IN DE BUURT LEVENSLANGE NISSAN ASSISTANCE

We beloven u 100% mobiliteit terwijl uw auto een 
onderhoudsbeurt krijgt. Boek op voorhand en we 

garanderen u een gratis vervangend vervoer. Sommige 
dealers stellen u zelfs een elektrische auto ter 

beschikking, en nog tal van andere vervoersoplossingen. 
Perfect op maat van uw behoeften.

GRATIS VERVANGD VERVOER
We beloven u een gratis check-up uit te voeren voor 
we aan de slag gaan met uw auto. Zo weet u exact 
wat er moet gebeuren en hoeveel het u zal kosten. 
Informatie over al onze prijzen vindt u bovendien 
online en bij onze dealers. 

GRATIS CHECK-UP

Nissan onderhoudscontracten
Een servicecontract van Nissan is de beste manier om uw Nissan QASHQAI het 
onderhoud te geven dat hij verdient! We zorgen goed voor uw Nissan en bieden u 
jarenlang een vaste prijs voor de after-salesdiensten. Wanneer u uw auto naar onze 
dealers brengt, vervangen we onderdelen en vloeistoffen volgens het officiële 
onderhoudsschema van Nissan en doen we verschillende controles zodat u met een 
gerust gemoed kunt rijden. U hebt de volledige controle over uw budget en planning. 

Nissan Verlengde Garantie
Met Nissan’s verlengde garantie heeft u de mogelijkheid om de garantie van 
3 jaar/100.000km te verlengen voor een langere periode of een hogere kilometerstand. 
Kies het contract dat het beste past bij uw rijpatroon. In geval van een reparatie 
worden uitsluitend originele Nissan-onderdelen gebruikt en gemonteerd door 
getrainde Nissan-technici.

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. 
Het gaat om het uitwerken van verrassende 
oplossingen 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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Met Nissan Intelligent Mobility bent u altijd een stap voor. Deze auto’s voelen aan als 

een verlengstuk van uzelf. Ze helpen u om meer te zien en te voelen. Om tegelijk 

te reageren met u, en soms voor u. Nissan Intelligent Mobility betekent een betere 

toekomst en een veiligere, duurzamere, spannendere wereld.

Duik onder in de Nieuwe Nissan QASHQAI-ervaring: www.nissan.be
Volg de Nissan QASHQAI op: Facebook, Twitter and Youtube.
We hebben alles in het werk gesteld om er zeker van te zijn dat de inhoud van deze publicatie correct was bij het ter perse gaan ( juni 2021). 
Deze brochure werd gemaakt met prototypes van voertuigen die werden voorgesteld op autosalons. In overeenstemming met het 
beleid van het bedrijf om permanent haar producten te verbeteren behoudt Nissan Europe zich het recht voor om op elk moment de 
specificatie en de voertuigen die in deze publicatie beschreven en getoond worden te wijzigen. De Nissan-dealers zullen zo snel mogelijk 
van die wijzigingen op de hoogte worden gebracht. Vraag uw lokale Nissan-dealer om de recentste informatie te ontvangen. Omwille 
van de beperkingen van het gebruikte drukproces kunnen de kleuren in deze brochure licht verschillen van de eigenlijke kleuren van 
het lak en de afwerkingsmaterialen van het interieur. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie van deze brochure 
zonder schriftelijke toestemming van Nissan Europe is verboden. 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.
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https://nl.nissan.be/voertuigen/nieuw/qashqai.html

	Untitled
	Untitled

	b: 


