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PERSONALIZAÇÃO EXTERIOR
Grelha V-Motion preta 

Insígnia N-TEC 
Capas de retrovisores pretas

APERFEIÇOE O SEU ESTILO.
O QASHQAI N-TEC tem mais para oferecer para além da aparência, mas este 
é um bom lugar para começar. Desde a sua nova assinatura de grelha 
V-Motion preta até aos faróis escurecidos, passando pelas jantes em liga 
leve de 19" pretas, barras de tejadilho a condizer, capas de retrovisores e 
acentuações, foi criado para atrair todas as atenções. No interior, os estofos 
premium em PVC e Alcântara® e as acentuações pretas dão continuidade a 
esta história com um toque de luxo adicional.
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 ProPILOT ProPILOT ASSIST
(US, Canada & Mexico only)

REAR CROSS
TRAFFIC ALERT

 INTELLIGENT DRIVER 
ALERTNESS

BLIND SPOT 
WARNING

   INTELLIGENT PARK ASSIST 

AJUDA-O A MANTER-SE CENTRADO NA SUA FAIXA 
Monitoriza as marcações da estrada e ajuda a dirigir o veículo, para o manter centrado na sua 
faixa.
MANTÉM E AJUSTA A VELOCIDADE
Ajusta a velocidade do seu veículo para manter uma distância segura consoante com o fluxo 
de trânsito.
FACILITA A CONDUÇÃO EM CONDIÇÕES DE TRÁFEGO INTENSO
Baseando-se na intensidade do tráfego, pode parar completamente o QASHQAI e repô-lo em 
andamento quando a circulação voltar a fazer-se.

O Nissan ProPILOT* liberta-o do stress associado à condução, tanto na 
autoestrada como nas suas deslocações diárias. Mantém-se atento às 
pequenas coisas e está sempre pronto a ajudá-lo, se necessário. 
Tecnologia simples e eficaz que melhora a sua condução

MELHORE A SUA CONCENTRAÇÃO
ProPILOT

*O ProPILOT consiste numa tecnologia avançada de assistência à condução, mas não evita colisões. O 
ProPILOT destina-se a ser usado apenas em autoestradas (com separador central), devendo o condutor 
manter sempre os olhos na estrada e as mãos no volante. Cabe ao condutor a responsabilidade de 
permanecer atento, conduzir com segurança e assumir o controlo do veículo a qualquer momento. 
Apenas com caixa de velocidades DCT

SISTEMA INTELIGENTE DE 
ESTACIONAMENTO 

Assume a direção, enquanto se concentra 
nos pedais, ao estacionar tanto em 

paralelo como em marcha-atrás.

ALERTA DE
TRÂNSITO TRASEIRO

ALERTA INTELIGENTE 
DE FADIGA DO 

CONDUTOR

SISTEMA 
INTELIGENTE DE 
ÂNGULO MORTO

*Não deve depender unicamente das tecnologias de assistência ao condutor. Algumas funcionalidades podem não 
funcionar em todas as condições e circunstâncias. Aplicam-se, entre outros, os limites de velocidade. Para saber os termos e 
condições referentes às tecnologias Nissan, contacte o seu concessionário Nissan ou visite www.nissan.pt

Imprimir   |   SalirEstilo   |   ProPilot   |   Conectividade e conforto



O novíssimo sistema de infotenimento do QASHQAI está 
recheado de novas funções como, por exemplo, Mapas 3D, 
integração de smartphone, comandos por voz e ecrã tátil de 7 
polegadas, que pode adaptar ao seu gosto. O novo 
NissanConnect também traz até si a experiência habitual do 
seu smartphone, através do Apple CarPlay® e do Android Auto®.

CONECTIVIDADE PERFEITA

A resposta e utilização da funcionalidade podem ser afetadas se o sinal recebido pelo veículo estiver fraco. 
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 mãos-livres tem o potencial de desviar a sua atenção da estrada, 
podendo levar a que não tenham um total controlo do veículo.

INTERIOR PREMIUM PARA 
MÁXIMO CONFORTO

As GRELHAS DE 
VENTILAÇÃO EM 

PRETO BRILHANTE 
contribuem para o 

aspeto premium do 
habitáculo

OS NOVOS ESTOFOS 
EM PVC E 

ALCÂNTARA® 
acrescentam um 

toque de luxo

TEJADILHO e pilar A 
em PRETO

MATERIAIS 
SUAVES EM 

TODO O 
HABITÁCULO
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Follow new Nissan QASHQAI on:

A Mobilidade Inteligente guia tudo o que fazemos. Utilizamos as novas 
tecnologias para transformar as viaturas, de meras máquinas, em parceiros. 
Juntos, a viagem é mais segura, dinâmica e entusiasmante. Quer se trate de 
carros que compartilham a tarefa de condução com o condutor quer de 
autoestradas que carregam o seu veiculo elétrico enquanto este circula, tudo 
isto está num futuro muito próximo. E é um futuro que já ganha forma no 
Nissan que conduz hoje.

Concessionário:

Foram desenvolvidos todos os esforços para assegurar que os conteúdos presentes nesta publicação estejam corretos no 
momento da impressão ( janeiro 2020). 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.

Este catálogo foi impresso em papel sem cloro – PT – QASHQAI N-TEC - MY19 – jan/20 – impresso na U.E. Criado por DESIGNORY, 
França e produzido por eg+ worldwide, França – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

visite o nosso Website em:
www.nissan.pt

/NissanPortugal @NissanPortugal /NissanPortugal
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http://www.nissan.pt
https://twitter.com/@NissanPortugal
https://www.youtube.com/NissanPortugal
https://www.facebook.com/NissanPortugal
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