QASHQAI

Elevamos o QASHQAI a um
novo patamar
Em 2007, o Qashqai inventou o segmento dos
crossover. Conheça agora, o novo Nissan Qashqai.
Mais ousado e ainda mais bem equipado. Onde
quer que a vida o leve, vá com estilo.

As imagens e descrições apresentadas são apenas orientativas. Em alguns casos, as fotografias são de veículos
não comercializados no mercado português e não representam um modelo, versão ou oferta específica. As
especificações apresentadas podem não estar disponíveis, ou estar disponíveis apenas como opção.

Uma nova forma de
expressão
O Qashqai traz uma nova visão ao design crossover
com proporções musculadas, uma paleta de cores
vibrante, incluindo o esquema de cores bi-tom*,
iluminação LED brilhante*, barras do tejadilho em
alumínio de perfil baixo* e imponentes jantes de liga
leve de 20"*.

*As especificações disponíveis dependem da versão, e podem ser de série ou opcionais (com custo extra).
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Tejadilho bi-tom*

Faróis LED*

Luzes traseiras
LED*
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E

Logo QASHQAI
gravado*

Jantes de liga leve
de 20"*

*As especificações disponíveis dependem da versão, e podem ser de série ou opcionais (com custo extra).

Cockpit Digital Premium
O volante, os controlos e a consola concebidos
ergonomicamente representam conforto total de
condução, enquanto a visibilidade do ecrã melhorada
e a integração tecnológica perfeita deixam-no calmo,
alerta e pronto para conduzir.

Carregador sem fios de 15 W*

Ergonomia do volante
aperfeiçoada

*As características disponíveis dependem da versão, da série ou apenas como opção (com custos extras).

A funcionalidade nunca foi
tão sedutora
Aprecie a clareza do Head-up Display de 10,8'' no
para-brisas*, ecrã TFT totalmente digital de 12,3''*
e ecrã NissanConnect HD de 9'* com Serviços
Conectados avançados. Com informações
fundamentais disponíveis sem desviar os olhos
da estrada, este ecrã de grandes proporções
projetado e sem distorção, torna a condução
mais segura e confortável.

*As especificações disponíveis dependem da versão, e podem ser de série ou opcionais (com custo extra).

VISUALIZAÇÃO APERFEIÇOADA

Início

Navegação

Ajudas à condução

Mais espaço pessoal
Descontraia nos bancos ergonómicos com suporte
lombar otimizado. Desfrute de materiais premium,
acabamentos de qualidade e bancos com massagem
para condutor e passageiro*.

Selector do modo de massagem Airbag central

*As especificações disponíveis dependem da versão, e podem ser de série ou opcionais
(com custo extra).

Espaço para todos. E mais.
O Novo Qashqai combina um interior espaçoso com
um exterior compacto e ideal para uma condução
fácil na cidade. Adicionalmente, o espaço para a
bagageira foi aumentado e por isso pode levar a sua
família ou amigos a qualquer destino com garantia
de conforto máximo.

+20 MM

+28 MM

DE ESPAÇO PARA OS
JOELHOS ATRÁS

DE ESPAÇO PARA OS
OMBROS

VS. GERAÇÃO ANTERIOR

VS. GERAÇÃO ANTERIOR

Portão traseiro com abertura mãos livres

Uma capacidade de carga
surpreendente
Até 1593L de espaço significa que o Novo Qashqai
está pronto para transportar tudo o que precisa.
Características inteligentes como a porta traseira
de mãos livres da Nissan* e as portas traseiras com
ângulo de abertura grande tiram o incómodo de
carregar e descarregar.

504L

ESPAÇO NA BAGAGEIRA

1593L

COM BANCOS RECLINADOS

*As especificações disponíveis dependem da versão, e podem ser de série ou opcionais
(com custo extra).

A segurança na sua essência
O Novo Qashqai está equipado com tecnologias de
segurança avançadas concebidas para observar a
estrada, manter a segurança de todos e oferecer-lhe
o máximo de tranquilidade.
CRUISE CONTROL
INTELIGENTE mantém
a sua distância.

MUDANÇA INVOLUNTÁRIA
DE FAIXA Um conjunto
completo de tecnologias
para o ajudar a evitar sair
de forma involuntária da
faixa de rodagem.

O AVISO INTELIGENTE
DE ANTI-COLISÃO
FRONTAL controla os
dois veículos à sua
frente.

O SISTEMA INTELIGENTE
DE ANTI-COLISÃO
FRONTAL deteta objetos e
aciona os travões se existir
risco de colisão em baixa
velocidade com um
automóvel, peão ou ciclista.

O ASSISTENTE
INTELIGENTE DE
ESTACIONAMENTO com
alerta de trânsito ajuda-o
a recuar com confiança.
Não deverá apoiar-se exclusivamente nas funcionalidades de conveniência do condutor. Algumas funcionalidades
poderão não funcionar em todas as condições e circunstâncias. Aplicam-se as limitações de velocidade e outras.
Para saber mais sobre os termos e condições relacionados com as tecnologias da Nissan, por favor contacte o
seu concessionário Nissan ou www.nissan.pt

Ampliar a segurança
Pela primeira vez na Europa, o Novo Qashqai vem
equipado com Faróis LED com Foco de Luz
Adaptativo*. Visibilidade máxima da estrada, mas de
forma a que os veículos de frente não fiquem
encandeados pelas suas luzes.

Os faróis de máximos
dividem-se em
12 segmentos controlados
individualmente que podem
ser desativados
automaticamente, para que
obtenha visibilidade máxima
da estrada sem encandear
os condutores que
se aproximam.

*As especificações disponíveis dependem da versão, e podem ser de série ou opcionais
(com custo extra).

Espaço de estacionamento
apertado? Não é um
problema.
O novo monitor digital de alta resolução da Câmara
Inteligente de Visão 360°* proporciona-lhe uma vista
de 360° do seu veículo, com foco selecionado na frente,
na traseira ou no passeio para o ajudar a estacionar
e controlar o veículo com confiança.
CÂMARA TRASEIRA. Veja o que
está atrás de si.
CÂMARA LATERAL DIREITA.
Focada no passeio.
VISÃO 360° Obtenha uma vista
aérea 360° enquanto realiza a
manobra.
CÂMARA DIANTEIRA. Obtenha
uma vista combinada frontal
e aérea, para uma manobra
de estacionamento perfeita.

*As especificações disponíveis dependem da versão, e podem ser de série ou opcionais (com custo extra).

ProPILOT com NAVI-Link
O Novo Qashqai está equipado com a versão mais
recente do ProPILOT*, que garante uma condução
descontraída e confortável em estradas principais.
A função NAVI-Link liga ao sistema de navegação
TOMTOM do Qashqai para antecipar alterações de
limite de velocidade, curvas, saídas de rampas
e muito mais, ajustando a sua velocidade suave
e gentilmente para mantê-lo no controlo.

*O ProPILOT está disponível numa gama limitada de veículos e apenas em transmissões automáticas. ProPILOT é
uma tecnologia avançada de assistência ao condutor, mas não pode evitar colisões. ProPILOT destina-se a Eyes
on/ Hands On apenas para auto-estradas (estrada separada por Barreiras). Navilink suporta o reconhecimento
de sinais de trânsito que podem não detectar e ler todos os sinais de trânsito em todas as condições. O condutor
deve monitorizar todos os sinais de trânsito e obedecer às leis de trânsito. É da responsabilidade do condutor
manter-se alerta, conduzir em segurança e permanecer no controlo do veículo em qualquer altura. Para mais
pormenores, consulte o Manual do Proprietário.

Mais inteligente no interior
A nova plataforma fornece agilidade e conforto
avançados. A estrutura mais rígida oferece
segurança e desempenho dinâmicos melhorados,
enquanto que a utilização extensiva de painéis
da carroçaria em alumínio reduz o peso para
menores emissões de CO2.

Algumas funcionalidades só estão disponíveis em determinados graus

CAPÔ E PAINÉIS DA PORTA EM ALUMÍNIO
Os painéis em alumínio mais leves na porta e no capô ajudam
a reduzir o peso e logo as emissões de CO2.

SUSPENSÃO MELHORADA
O Novo Qashqai está disponível com suspensão Multi-Link* para
conseguir uma condução ainda mais confortável, desportiva e ágil.

Algumas funcionalidades só estão disponíveis em determinados graus
*A suspensão Multi-Link não está disponível em todas as versões

Eficiência não comprometida
O novo motor Mild Hybrid HR13 oferece eficiência de
combustível melhorada e emissões de CO2 reduzidas
sem perder o prazer da condução. O sistema inclui
uma bateria de iões de lítio que armazena energia
recuperada durante a travagem.
TRAÇÃO ÀS 2 RODAS MILD HYBRID
140 CV / 158 CV
Cilindrada

1,3 L com 12 V Mild-hybrid

Potência kW a rpm

103 a 5500 / 116 a 5500

Binário Nm a rpm

240 a 1650-4000 /
260 a 1800-4000

Sistema de combustível
Caixa de velocidades
Regulação de emissões
Emissões de CO2 a g/km*

DIG
Manual de 6 velocidades
Euro6dfull
143-146 / 143–147

*Consumo e emissões homologadas de acordo com os regulamentos europeus aplicáveis. Como resultado da
introdução do novo procedimento de teste harmonizado mundial para veículos ligeiros (WLTP), os dados técnicos
mostrados podem ser atualizados antes do registro do veículo e influenciar as taxas de imposto que sejam
aplicáveis. O equipamento opcional e acessórios, juntamente com outros fatores não técnicos, podem afetar
o consumo e as emissões. As motorizações mostradas podem estar sujeitas às restrições de disponibilidade
devido a alterações na gama de motores Nissan. Verifique a disponibilidade e a data de entrega com o seu
Concessionário Nissan. Para mais informações sobre os valores oficiais de consumo e emissão, consulte
https://www.nissan.pt/wltp.html.

XTRONIC 2WD/4WD
MILD HYBRID 158 CV
Cilindrada
Potência kW a rpm
Par motor Nm a rpm
Sistema de combustível
Caixa de velocidades
Regulação de emissões
Emissões de CO2 a g/km*

1,3 L com 12 V Mild-hybrid
116 a 5500
270 a 1800-3750
DIG
Automática
Euro6dfull
142-147 / 155-160

Disponível em 2022 nos modelos selecionados**, a tecnologia
e-POWER utiliza um motor elétrico para acionar as rodas,
proporcionando aceleração imediata e condução silenciosa de um
EV – sem o limite de autonomia ou preocupações de procurar um
ponto de carregamento.

*Consumo e emissões homologadas de acordo com os regulamentos europeus aplicáveis. Como resultado da
introdução do novo procedimento de teste harmonizado mundial para veículos ligeiros (WLTP), os dados técnicos
mostrados podem ser atualizados antes do registro do veículo e influenciar as taxas de imposto que sejam
aplicáveis. O equipamento opcional e acessórios, juntamente com outros fatores não técnicos, podem afetar
o consumo e as emissões. As motorizações mostradas podem estar sujeitas às restrições de disponibilidade
devido a alterações na gama de motores Nissan. Verifique a disponibilidade e a data de entrega com o seu
Concessionário Nissan. Para mais informações sobre os valores oficiais de consumo e emissão, consulte
https://www.nissan.pt/wltp.html.
**Apenas nas versões automáticas.

Conectividade perfeita com
o seu mundo
O novo ecrã tátil de 9"* no Nissan QASHQAI é o seu
portal para o NissanConnect: através da navegação
intuitiva, tecnologia avançada e muito mais.

* O ecrã tátil HD de 9" só está disponível nos graus N-Connecta e superiores

SEGURANÇA E SAÚDE DO VEÍCULO
Em apuros? O Assistente de Avaria chama os
serviços de assistência em viagem quando necessita
deles, enquanto o Relatório de Estado do Veículo
o informa sobre o estado do seu automóvel.
NAVEGAÇÃO E CONDUÇÃO
Vá onde precisa de ir com a Door-to-Door Navigation
enviando um itinerário de navegação diretamente
a partir do seu smartphone para o seu sistema
de navegação.
CONECTIVIDADE
Ligue o seu dispositivo Android ou iOS, para usufruir
de uma conectividade transparente, incluindo
o controlo por voz*.
COMODIDADE E CONFORTO
Aceda a serviços remotos, incluindo trancar/destrancar
à distância, buzina/luzes à distância e My Car Finder
a partir da app NissanConnect Services.

* Ligar um telemóvel para usar o NissanConnect apenas
deve ser feito se o carro estiver estacionado em segurança.
A utilização do sistema deve estar sempre de acordo com
as regras do Código da Estrada. Os condutores apenas
devem utilizar o sistema, quando for seguro fazê-lo.
Os utilizadores devem estar conscientes do potencial
da tecnologia mãos-livres distrair a atenção da estrada,
o que poderia afetar o controlo total do veículo.

Inteligente. Intuitivo.
Informado.
Quando estiver no veículo, ligue o seu telefone e
comece a utilizar as suas aplicações favoritas graças
ao Apple CarPlay ® e Android Auto. Além disso,
NissanConnect Services mantêm-no sempre
informado sobre o estado do seu veículo.

*Amazon, Alexa e todas as marcas relacionadas são marcas registadas da Amazon, Inc. ou filiais.
A capacidade de resposta e a utilização desta funcionalidade podem ser afetados por má cobertura de rede.
Para uma utilização ótima, certifique-se de que o veículo se encontra num local com boa cobertura de rede.
O emparelhamento de um telemóvel para utilização com o NissanConnect só deve ser efetuado com o veículo
estacionado em segurança. O sistema deve ser sempre utilizado em conformidade com as regras do Código da
Estrada. Os condutores só devem utilizar o sistema quando for seguro fazê-lo. Os utilizadores devem ter em
mente que a tecnologia mãoslivres tem o potencial de desviar a sua atenção da estrada, podendo levar a que
não tenham um total controlo do veículo.

COMPATIBILIDADE COM
GOOGLE ASSISTANT E COM
A AMAZON ALEXA*
Utilize as funcionalidades de
conectividade Nissan para
controlar o seu veículo à
distância por comando de voz
a partir do conforto da sua casa.
Serviço gratuito

(4)

Serviço gratuito durante 3 anos

(3)

(2)

WI-FI NO AUTOMÓVEL*
Utilize o seu automóvel como
um ponto de acesso Wi-Fi para
ligar a Internet a bordo.
Vamos!
Serviço pago

NISSAN CONNECT SERVICES
Utilize a app NissanConnect
Services para aceder aos
Serviços de Controlo Remoto,
Avisos inteligentes e muito mais.

- 10 GB

WIRELESS APPLE CARPLAY®
E ANDROID AUTO
Ligue o seu smartphone para
aceder à sua música,
mensagens de texto e outras
aplicações favoritas enquanto
conduz.
Serviço gratuito (1) Para utilização ideal,
recomendamos que utilize o cabo do
fabricante de origem.

(1) O Apple CarPlay® e o Android Auto estão disponíveis gratuitamente, dependendo do modelo e/ou versão. Para mais
informações, contacte o seu concessionário Nissan ou a linha de Apoio ao Cliente (800 200 000 / portugal@nissan-services.eu)
(2) Os serviços gratuitos (Nissan no Google Assistant, Alexa de Amazon*, Histórico e Análise de condução, Apoio e Assistência
Nissan, Assistência à Avaria) estão disponíveis gratuitamente por um período de 7 anos, dependendo do modelo e/ou
versão. Para mais informações, contacte o seu concessionário Nissan ou a linha de Apoio ao Cliente (800 200 000 /
portugal@nissan-services.eu)
(3) Maps & Live Traffic, Remote Control Services, Smart Alerts estão disponíveis gratuitamente durante um período de 3 anos.
Depois desse periodo , estão disponíveis por una quota mensal dependendo do modelo e/ou versão. Para mais informações,
contacte o seu concessionário Nissan ou a linha de Apoio ao Cliente (800 200 000 / portugal@nissan-services.eu)
(4) In-Car WiFi é sempre um serviço pago disponível através de subscrição. Para mais informações, por favor contacte o seu
concessionário Nissan. Para usar os serviços NissanConnect, precisa de uma conta de utilizador NissanConnect e tem de se
registar e iniciar sessão no NissanConnect com o seu nome de utilizador e palavra-passe. Para usar a aplicação gratuita
NissanConnect, precisa de um smartphone com um sistema operativo compatível com iOS ou Android e um cartão SIM
com a opção de dados com um contrato de telemóvel existente ou separado entre si e o seu prestador de serviços móveis.
Todos os serviços estão sujeitos a cobertura de rede móvel. A utilização da Internet a bordo no NissanConnect torna-se
possível através de uma ligação à Internet sem fios. Os pacotes de dados obtêm-se a partir de fornecedores de comunicações
móveis externos em conformidade com os seus termos e condições (dependendo da disponibilidade no seu país). Para mais
informações, consulte o seu Concessionário Nissan.

EMBELEZADOR
LATERAL

EMBELEZADOR FRONTAL

Torne cada viagem mais
luminosa, mais inteligente
e mais fácil
Os acessórios Nissan ajudam-no a personalizar e a
dar estilo ao Novo Qashqai, tornando-o ainda mais
confortável ou ainda mais eficiente.
ESTILO EXTERIOR
ELEGANCE PACK CROMADO
Embelezador dianteiro –
KE6106U0CR
Embelezador lateral –
KE7606U0CR
Embelezador traseiro KE7916U0CR

EMBELEZADOR
TRASEIRO

As especificações disponíveis dependem da versão, e podem ser de série ou opcionais (com custo extra).
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Torne-a melhor em todos os
sentidos
PACK REBOQUE
A: Gancho de reboque horizontal
amovível - KE5006U510
Capacidade de reboque máx.
1800 kg
B: TEK 13 pinos - KE5056U012
TEK 7 pinos - KE5056U002
PACK PROTEÇÃO
C: Tapetes de luxo - KE7456UN0A
D: Forro da bagageira reversível –
KE9656U0S0
KIT BAGAGEIRA
E: Organizador interior – KE9646U510
F: Proteção de entrada na
bagageira – KE9676U000
*Apenas para veículos com barras de tejadilho.

PACK EXPLORER
G: Suporte de carga com Sistema
Easyfix – KE7306U510
Barras transversais com Sistema
Easyfix – KE7326U510*
H: Suporte de bicicleta - KB73880010
Caixa de tejadilho - Quick fix
Pequena - KE734380BK
Média - KE734480BK
Grande - KE734630BK
Porta-skis - 2 a 6 pares
2 pares - KS73850001
4 pares - KS73850002
6 pares - KE73899996

Versões
VISIA

ACENTA

N-CONNECTA

• Faróis dianteiros LED
• Sensores de
estacionamento
traseiros
• Luzes automática
elétricas e espelhos
aquecidos
• A/C manual

• Equipamentos Visia
+ Jantes em liga leve
de 17"
+ Câmara de Visão
Traseira
+ Visor NissanConnect
de 8"
+ A/C duplo
+ i-Key

• Equipamentos Acenta
+ Jantes de liga leve de
18" com corte diamante
+ Ecrã Digital de 12,3"
+ Ecrã HD
NissanConnect de 9"
+ Câmara 360º com
deteção de objetos em
movimento
+ Vidros escurecidos
+ Iluminação ambiente

TEKNA

TEKNA+

• Equipamentos N-Connecta
+ Teto Panorâmico
+ Barras de Tejadilho
+ Jantes em liga leve de 19"
+ Visor frontal
+ Luzes Full LED
+ Carregador sem fios de 15 W
+ ProPILOT com Navi-Link
+ Portão da Bagageira Inteligente

• Equipamentos Tekna
+ Bancos em pele Premium Zeitaku
com função de massagem
+ Sistema de som BOSE com
10 colunas
+ Bancos dianteiros aquecidos
+ Volante aquecido

Dimensões
D

B
A

A:

Comprimento total: 4.425 m

B:

Distância entre eixos: 2.665 m

C:

Largura total: 1.835 m

D:

Altura total: 1.625 m

C

Jantes

VISIA
Aço de 17"

ACENTA
Liga leve de 17"

TEKNA - TEKNA +
Liga leve de 19"

OPÇÃO TEKNA+
Liga leve de 20"

N-CONNECTA
Liga leve de 18"

Paleta de cores
11 CORES DE CARROÇARIA

P: Pérola - M: Metálico - S: Sólido

Ceramic Grey
–P– KBY

Pearl White
–P– QAB

Magnetic Blue
–P– RCF

Midnight Black
–M– Z11

Skyline Grey
–M– KAD

Diamond Silver
-M– KY0

Sapphire Blue
–M– RBN

Burgundy
–M– NBQ

Fuji Sunset
Red –P– NBV

Yokohama
Red –S– Z10

Sapporo White
–S– 326

5 CORES EM DOIS TONS

Two-tone
Ceramic Grey
& tejadilho em
Black Metallic

Two-tone
Pearl White
& tejadilho em
Black Metallic

Two-tone
Magnetic Blue
& tejadilho em
Black Metallic

Two-tone
Midnight Black
& tejadilho em
Grey

Two-tone
Fuji Sunset
Red & tejadilho
em Black
Metallic

Estofos

VISIA - ACENTA
Tecido Kihon

N-CONNECTA
Tecido Meiyo

TEKNA+
Estofo em pele premium
Zeitaku

TEKNA
Estofo parcialmente em
pele sintética vegana
Shujin

Continue a explorar
SAIBA MAIS SOBRE O NOVO NISSAN
QASHQAI

VEJA OS VÍDEOS DO QASHQAI

Dê o passo seguinte
RESERVE UM TEST DRIVE

ENCONTRE UM CONCESSIONÁRIO

CONFIGURE O SEU NOVO NISSAN
QASHQAI

A Nissan Intelligent Mobility mantém-no sempre um passo à frente. Em automóveis
que são uma extensão de si, que o ajudam a ver mais e a sentir mais, reagindo consigo,
e por vezes até por si. A Nissan Intelligent Mobility guia-nos rumo a um futuro melhor –
movendo-nos para um mundo mais seguro, mais sustentável e emocionante.

Mergulhe na experiência do Novo Nissan QASHQAI
www.nissan.pt
Siga o Nissan Qashqai no Facebook, Twitter, YouTube.
Foram desenvolvidos todos os esforços para assegurar que os conteúdos
presentes nesta publicação estejam corretos no momento da impressão
(junho 2021). Este catálogo foi produzido utilizando protótipos exibidos em
salões-automóvel. De acordo com a política da empresa de introdução de
melhorias de forma contínua, reservamo-nos o direito de proceder a
alterações de especificações técnicas e de equipamento sem aviso prévio.
Os Concessionários Nissan serão informados de quaisquer modificações
o mais rapidamente possível. Para informações mais atualizadas sobre as
especificações em vigor, consulte o seu Concessionário Nissan. Dadas as
limitações dos processos de impressão utilizados, as cores apresentadas
nesta publicação podem divergir ligeiramente das cores reais da carroçaria
e dos materiais utilizados no habitáculo. Direitos reservados. Proibida a
reprodução total ou parcial desta publicação sem a autorização expressa
da Nissan Europe
PT – NOVO QASHQAI - jun/21 – impresso na U.E Criado por DESIGNORY,
França e produzido por eg+ worldwide, França – Tel.: +33 1 49 09 25 35

