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INTELLIGENTIE is prachtig. Dat bewijst het slimme, 
GERAFFINEERDE design van de ultieme crossover. De 
Nissan QASHQAI combineert een schitterende look met 
een efficiënte aerodynamica om u optimaal te laten 
genieten van de ultieme rijbeleving. OP Z’N BEST.
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DYNAMIC PACK EXCLUSIVE DESIGN.
DYNAMIC pack zorgt voor een ontketende Qashqai met een opwindende sportieve look 
en feel. Met de body-painted details aan de buitenkant, de exclusieve 19" lichtmetalen 
velgen en de zwarte hemelbekleding stijgt de Qashqai elke rit weer boven zichzelf uit.

SPORTIEVE ACCENTEN VAN BUMPER TOT BUMPER
Zilveren details op de nieuwe 

achterkant bumpers, 
spiegels en zijstrips

Premium interieur 
met zwarte 

hemelbekleding

Exclusieve 19" lichtmetalen 
velgen ‚Wind Diamond Cut’ 

Dark Grey

HET DYNAMIC PACK IS BESCHIKBAAR IN 5 KLEUREN:

GREY - M - KAD MAGNETIC RED - M - NAJ PEARL WHITE - M - QAB VIVID BLUE - M - RCA PEARLESCENT BLACK - M - Z11
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STAP
EEN NIEUW TIJDPERK BINNEN.
Nissan Intelligent Mobility herdefinieert de manier waarop we auto’s 
aandrijven, ermee rijden en ze deel uitmaken van ons leven. De QASHQAI 
biedt u een uitgebreid pakket intelligente technologieën, die je ontspannen 
en vol vertrouwen laten rijden. Met systemen als de intelligente parkeerassistent 
en het intelligente noodremsysteem met voetgangersherkenning, houdt 
de Nissan QASHQAI een oogje in het zeil voor uzelf en iedereen om u heen.
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Strak gelijnde 
LED-
koplampen

Lichtmetalen 
velgen 

Achterlichten met 
krachtige signatuur 
en 3D-effect

Nieuwste Nissan-
identiteit met 
‘V-motion’-grille 

‚Haaienvin’-
antenne in 
combinatie 
met navigatie

EXTRA KLASSE TOT IN HET KLEINSTE DETAIL.
Luxueuze 
afwerkingsaccenten 
op Tekna+ uitvoering

STRAKKERE LOOK SLIMMER DESIGN.
Nog nooit zag hij er zo goed uit of voelde hij zo goed aan. De QASHQAI is verfijnder en 
dynamischer dan ooit dankzij een reeks schitterende designupdates, waaronder strak 
gelijnde koplampen, lichtmetalen velgen en een robuuste grille en motorkap.
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Sportief en 
tegelijk 
luxueus, 
D-vormig 
stuurwiel

Glazen 
panoramisch 
dak

Stoelbekleding 
van hoogwaardig 
nappaleder met 
3D-stikpatroon

4-voudig elektrisch 
verstelbare 
lendensteun voor 
extra comfort

PREMIUM KWALITEIT EN -COMFORT.
PERFECT 
DOORDACHT.
Neem zelfverzekerd de controle in handen 
met het sportieve en luxueuze, stuurwiel van 
de QASHQAI, terwijl het glazen panoramische 
dak het interieur laat baden in het licht.
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NUMMERHERKENNING SAFETY SHIELD AUDIOSYSTEEM KLEUR INSTELLEN

NAVIGATIEAANWIJZINGEN STUURBEKRACHTIGING BANDENSPANNING 
CONTROLESYSTEEM

PARKEERSENSOREN

NISSAN ADVANCED DRIVE-ASSIST DISPLAY
BLIK OP DE WEG, ZONDER AFLEIDING.

Het Advanced Drive-Assist Display van de QASHQAI toont alle informatie 
die u nodig hebt, recht vóór u. Met de knoppen op het stuur bladert u 

tussen de verschillende schermen. Zo eenvoudig is dat!
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UW MUZIEK. OP UW WIJZE. Beluister uw 
muziek via Bluetooth, USB of maak verbinding 

met Apple CarPlay of Android Auto.

NEW NISSANCONNECT
Het volledig nieuwe infotainmentsysteem van de QASHQAI is uitgerust 
met sensationele functies zoals 3D-kaarten, smartphone-integratie, 
spraakbediening en een 7"-multitouchscherm dat u naar wens kunt 
personaliseren. New NissanConnect brengt de vertrouwde ervaring van 
uw smartphone naar de auto dankzij Apple CarPlay® en Android Auto®.

PERSONALISEREN VAN 
HET HOME MENU. Geef uw 
meest gebruikte functies 
(audio, oproepgeschiedenis, 
verkeersinformatie, enz.) weer.

 

 

SPRAAKHERKENNING. Druk op 
de spraaktoets op het stuurwiel 
om het navigatiesysteem, uw 
muziek en uw telefoon op een 
veilige manier te bedienen met 
uw stem.

SINGLE LINE SEARCH. Snel en 
handig zoeken naar 
bestemmingen en Points of 
Interest.

3D KAARTEN. Navigeer de wereld 
rond met 3D-kaarten. 
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INTELLIGENTE INTEGRATIE OM VAN 
UW AUTO EEN PRODUCTIEVERE 
RUIMTE TE MAKEN.
Plan uw rit op voorhand op basis van realtime verkeersinformatie, verzend bestemmingen 
naar uw auto of zoek uw geparkeerde auto op met de app voor deur-tot-deurnavigatie. 
Uw navigatiesysteem kan ‘over the air’ worden bijgewerkt dankzij de internetverbinding 
van uw smartphone of door verbinding te maken met een externe wifihotspot. 
Premium Traffic en kaartupdates van TomTom zijn vijf jaar gratis. 

VERKEERSINFORMATIE VAN HOGE KWALITEIT. 
Ontvang een nauwkeurige verwachte 
aankomsttijd voordat u vertrekt, gebaseerd op 
de actuele verkeerssituatie en bepaal wat de 
beste route is naar uw bestemming.

GRATIS KAART UPDATES. Ontvang updates ‘over 
the air’ of download ze via USB om uw systeem 
up-to-date te houden. Met New NissanConnect zijn 
kaartupdates en Premium Traffic gratis gedurende 
de eerste vijf jaar.

VERZEND UW BESTEMMING NAAR UW AUTO VIA 
EEN COMPUTER OF DE MOBIELE APP. Stuur uw 
bestemming met behulp van de gewenste interface 
naar uw auto en plan uw route voordat u vertrekt.

DOOR-TO-DOOR NAVIGATION. Met de mobiele 
app kunt u van begin tot eind navigeren, 
vanaf waar u uw auto parkeert tot aan uw 
eindbestemming.

NAVIGATION
POWERED BY TOMTOM

APP VOOR DEUR-TOT-DEURNAVIGATIE. 
Download de app voor deur-tot-deurnavigatie op 
uw smartphone en krijg toegang tot al uw kaarten 
op uw geavanceerde New NissanConnect met 
multitouchinterface.
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RESERVEER UW 
PLAATSEN

Het zijn namelijk de beste die er zijn: 
door de stoelen - met sportdesign 

en geïntegreerde hoofdsteun in 
combinatie met de hoogwaardige, 

nappalederen afwerking - biedt 
de Nissan QASHQAI u langdurig, 

luxueus comfort.
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RUIMTE MET UITZICHT.
Ga er gerust vanuit: er is altijd nog wel plaats voor meer. 
Klap een achterstoel neer of creëer een volledig vlakke 
laadvloer voor omvangrijke spullen. En dankzij die slimme 
opbergvakken ligt er nergens rommel. 

Het Nissan Divide-N-Hide-
systeem met verstelbare 
planken biedt uiteenlopende 
configuraties.
Een diep handschoenkastje, 
een telefoonhouder, USB-/12 
V-aansluitingen, en twee 
bekerhouders: allemaal 
bijzonder handig. 

430L 
BAGAGE RUIMTE

860L 
MET DE ACHTERSTOELEN 
NEERGEKLAPT
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ZIE MEER OM U HEEN
EEN COMPLEET NIEUW ZICHT OP 
DE SITUATIE.
Een extra paar ogen maakt kinderspel van parkeren en manoeuvreren. De Nissan 
Intelligent Around View Monitor geeft u met vier camera’s een virtueel beeld van 
bovenaf op uw QASHQAI. Om alles nog beter te zien, kunt u op een deel van het 
scherm close-ups weergeven van de voorkant, de achterkant of de zijkanten. 
Zo weet u zeker dat uw QASHQAI perfect in de parkeerplaats past en manoeuvreert 
u gemakkelijker en nauwkeuriger. 

RECHT VOORUIT
Met zowel het voor- als 

bovenaanzicht in de 
vooruitversnellingen weet u 

perfect hoever u kunt rijden – 
zonder te ver te gaan.

OVERZICHT ACHTERUIT
In de achteruitversnelling helpt het 

scherm u te zien wat er zich vlak 
achter u bevindt, terwijl u met het 

bovenaanzicht kleinere zaken 
opmerkt die onder de raamlijn zitten.

GEEN KRASSEN OP DE 
VELGEN
In de vooruit- en 
achteruitversnellingen kunt 
u met een druk op de 
cameraknop omschakelen 
van de weergave van 
bovenaf naar de 
flankweergave. Erg handig 
om te zien hoe dicht u bij 
de stoeprand zit.

HET HELE PLAATJE
Deze camera aan de 

onderkant van de 
buitenspiegel van de 

bestuurder vervolledigt het 
virtuele 360°-beeld van 

bovenaf, ongeacht welke 
versnelling is ingeschakeld.
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LAAT U EEN HANDJE HELPEN WANNEER U DAT WILT
RELAX, U BENT NIET ALLEEN.
Nissan Intelligent Mobility tilt uw rijervaring naar het volgende niveau. Het brengt 
u en uw QASHQAI dichter bij elkaar met Intelligent Driving-technologieën die uw 
gevoel van vertrouwen en controle versterken. Het maakt rijden leuker en zorgt 
ervoor dat u elke dag veilig op weg kan. 

INTELLIGENT PARK ASSIST MET REAR CROSS TRAFFIC ALERT 
Laat het stuurwerk in krappe parkeerplaatsen over aan de QASHQAI. 
Rear Cross Traffic Alert waarschuwt u dan weer voor naderende 
voertuigen wanneer u achteruitrijdt.

 
PARALLEL 
PARKEREN

DWARS 
PARKEREN

ACHTERUITRIJ-
ASSISTENT

DETECTIE VAN 
BEWEGENDE OBJECTEN
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*ProPILOT is beschikbaar voor een beperkte reeks auto’s. ProPILOT is een Advanced Driver Assist-technologie, maar kan 
botsingen niet geheel voorkomen. ProPILOT dient alleen te worden gebruikt op snelwegen (met een scheiding tussen de 
rijrichtingen) zodat bestuurders hun ogen op de weg en hun handen op het stuur kunnen houden. Het is de 
verantwoordelijkheid van de bestuurder om alert te blijven, veilig te rijden en de auto op welk moment dan ook weer 
volledig in controle te kunnen nemen.

ProPILOT, UW PARTNER VOOR EEN 
INTELLIGENTERE RIT MET MEER 
ZELFVERTROUWEN
Klaar voor de start… genieten maar. Met Nissan ProPILOT* rijdt u geheel stressvrij, doordat de 
QASHQAI de kleine dingen op zich neemt. Bekijk de toestand van de weg, schakel ProPILOT in 
en geniet optimaal gebruik van uw rit. Dankzij het systeem behoren uw dagelijkse ritten over 
de snelweg tot de beste momenten van de dag. 

HOUDT U IN HET MIDDEN VAN DE RIJBAAN 
Houdt de wegmarkeringen in de gaten en helpt de auto te sturen om deze in het 
midden in de rijbaan te houden.

BEHOUDT DE SNELHEID EN PAST DEZE AAN
Past de snelheid van uw auto aan om een veilige afstand in acht te nemen op basis 
van de verkeersstroom.

VERGEMAKKELIJKT HET RIJDEN IN DRUK VERKEER
Op basis van de verkeersstroom brengt het systeem uw QASHQAI tot stilstand en 
deze vervolgens weer op snelheid brengen als het verkeer weer in beweging komt.
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INTELLIGENT LANE 
INTERVENTION. 
Als u uw rijstrook dreigt 
te verlaten zonder dat de 
richtingaanwijzers 
ingeschakeld zijn, waarschuwt 
deze technologie u met een 
visueel signaal en helpt het u 
terug naar het midden van uw 
rijstrook door de wielen lichtjes 
af te remmen. 

INTELLIGENT EMERGENCY 
BRAKING MET 
VOETGANGERSHERKENNING. 
De QASHQAI houdt een oogje 
in het zeil voor uzelf – en 
iedereen om u heen. Het 
systeem waarschuwt u als er 
bepaalde obstakels of 
voetgangers op uw weg 
komen. Indien nodig helpt het u 
zelfs de auto af te remmen.

INTELLIGENTE KOPLAMPEN MET LICHTSENSOR EN 
DYNAMISCHE BOCHTENVERLICHTING. 
De strak gelijnde koplampen van de QASHQAI verlichten 
uw weg op intelligente wijze. Ze schakelen automatisch 
in wanneer het donker wordt, of wanneer u een tunnel 
of ondergrondse parkeergarage inrijdt, en schakelen ook 
automatisch weer uit wanneer u stopt. Het dynamische 
bochtenverlichting-systeem past de spreiding van de 
lichtbundel aan, zodat u ‘s nachts meer ziet. In bochten 
verandert het systeem het verlichtingspatroon om de 
buiging in de weg te compenseren. Voor een kruispunt 
verlicht het de richting die u wilt inslaan – links of rechts.

LAAT U EEN HANDJE HELPEN 
WANNEER U DAT WILT
De Intelligent Driving-technologie van Nissan houdt altijd 
een oogje in het zeil en komt bij mogelijk gevaar in actie 
om u te beschermen. 
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ZIE MEER RONDOM U
DETECTEERT BEWEGING EN 
WAARSCHUWT U.
De Nissan Intelligent Driving-systemen monitoren voortdurend wat er rondom u gebeurt, 
met geavanceerde radartechnologie. Ze houden het verkeer in de gaten en helpen u om 
te gaan met onverwachte situaties.  

TRAFFIC SIGN RECOGNITION. Dit 
systeem herkent verkeersborden 
zodat u onderweg altijd weet hoe 
snel u mag rijden.

BLIND SPOT MONITOR. Geef uw 
zicht een boost: dit systeem 
waarschuwt u als het voertuigen 
detecteert in de dode hoeken 
schuin achter de auto.
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INTELLIGENT ENGINE BRAKE. Deze technologie 
creëert een motorremeffect en maakt het 
nemen van bochten en remmen minder lastig. 
Rijden wordt gemakkelijker en comfortabeler 
doordat u minder vaak en minder hard 
moet remmen.

RIJ ALS EEN PRO
BEHEERS DE WEG.
De QASHQAI is wendbaar en alert, vlot manoeuvreerbaar 
en soepel, maar ook precies. Het Nissan Chassis Control 
System maakt rijden stimulerend.

INTELLIGENTE VIERWIELAANDRIJVING. 
De 4x4-technologie van de QASHQAI 
maximaliseert de grip van de banden 
zowel op de verharde weg als daarnaast. 
Het intelligente systeem meet de wielslip 
met een computer en sensoren, en stuurt 
indien nodig onmiddelijk tot 50% van het 
motorkoppel naar de achterwielen.

INTELLIGENT RIDE CONTROL. Vlak 
oneffenheden uit. Dit systeem remt 
subtiel om onaangename bewegingen 
van de carrosserie op oneffenheden te 
voorkomen en maakt het rijgedrag 
comfortabel vloeiend.
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NIEUWE 1,3 LITER BENZINEMOTOR. Onze nieuwe motor is verkrijgbaar 
in 140 of 160 pk. Deze is ontworpen om het rijplezier te verhogen en 
tegelijkertijd de energie-efficiëntie te verbeteren om te voldoen aan de 
strenge nieuwe Europese normen.

ZONDER COMPROMISSEN DE WEG OP
OPTIMALISEER UW PRESTATIES.
Meer controle tijdens de rit dankzij de technologisch geavanceerde prestaties 
van de nieuwe Qashqai-aandrijvingen. Volledig ontwikkeld met respect voor het 
milieu, verlaagt de Qashqai de kosten. Daarnaast levert hij nóg meer vermogen 
en koppel voor een soepelere respons, snellere acceleratie en snelle, vloeiende 
inhaalmanoeuvres. 

*Het brandstofverbruik- en CO2 -cijfers worden verkregen via laboratoriumtests in overeenstemming met de EU-wetgeving en zijn bedoeld 
om voertuigen met elkaar te vergelijken. De gegevens komen mogelijk niet overeen met de echte rijresultaten. Optionele apparatuur, onderhoud, 
het rijgedrag en weersomstandigheden kunnen van invloed zijn op de echte resultaten. De getoonde waarden zijn aan de hand van de 
WLTP-cyclus bepaald.

DIESEL VERMOGEN 
(PK)

AANDRIJVING TRANSMISSIE BRANDSTOFVERBRUIK 
(L/100KM)

CO2 UITSTOOT 
(L/100KM)

GECOMBINEERD GECOMBINEERD

1.5 dCi 115 2WD Handgeschakeld 5,3 / 5,5 139 / 145

1.5 dCi 115 2WD Automaat 5,3 / 5,4 138 / 143

1.7 dCi 150 2WD Handgeschakeld 5,5 / 5,7 144 / 149

1.7 dCi 150 4WD Handgeschakeld 5,9 / 6,1 155 / 160

1.7 dCi 150 4WD Automaat 6,6 / 6,9 173 / 182

BENZINE VERMOGEN 
(PK)

AANDRIJVING TRANSMISSIE BRANDSTOFVERBRUIK 
(L/100KM)

CO2 UITSTOOT 
(L/100KM)

GECOMBINEERD GECOMBINEERD

1.3 DIG-T 140 2WD Handgeschakeld 6,8 / 7,1 154 / 161

1.3 DIG-T 160 2WD Handgeschakeld 6,8 / 7,1 154 / 161

1.3 DIG-T 160 2WD Automaat 6,9 / 7,1 156 / 161
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ELEGANCE PACK EXTRA VERFIJNING
Geef uw QASHQAI nog meer verfijning. Begin met stijlvolle sierstrips 
voor- en achter. Voeg daaraan nog enkele zwarte accenten toe. Geef de 
QASHQAI uw persoonlijke handtekening met tweekleurige lichtmetalen 
velgen, verlichte drempelplaten, of instapverlichting. Prachtig. Uw eigen 
persoonlijke QASHQAI. 

19" velg WIND
Diamond cut, chroom/donkergrijs

19" velg IBISCUS, 
glanzend zwart

Zwart accent achter
Ook verkrijgbaar in Pearl White

Spiegelkappen, 
chroom

Spiegelkappen, 
chroom

ELEGANCE PACK
Sierstrip achterbumper, chroom
Ook verkrijgbaar in Glossy Black

ELEGANCE PACK
Sierstrip voorbumper, chroom
Ook verkrijgbaar in Glossy Black

CROSS OVER PACK
Stylingpaneel voor, zilverkleurig 
Ook verkrijgbaar in Glossy Black

CROSS OVER PACK
Stylingpaneel achter, zilverkleurig 
Ook verkrijgbaar in Glossy Black

Kinderzitje Side step19", tweekleurig, zwart en witVolledige bescherming 
voor de laadruimte

Verlichte side bar Zwarte rubberen mat, fluwelen matten, 
luxueuze stoffen matten

CROSSOVER PACK EXTRA ALLURE.
Geen stijl zonder inhoud. Geef uw QASHQAI iets extra’s 
met stylingpanelen voor- en achter, in combinatie met 

19" lichtmetalen velgen. 
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D

B
A

C

BEKLEDINGEN

AFMETINGENWIELEN

16” STAAL 17” LICHTMETAAL 18” LICHTMETAAL

19” LICHTMETAAL 19” LICHTMETAAL

KLEUREN

VIVID BLUE - M - RCA (*) CHESTNUT BRONZE - M - CAN PEARL WHITE - M - QAB (*) WHITE - S - 326

SATIN SILVER - M - KY0 GREY - M - KAD (*) NIGHT SHADE - M - GAB PEARLESCENT BLACK - M - Z11 (*)

INK BLUE - M - RBN MAGNETIC RED - M - NAJ (*) FLAME RED - S - Z10

A: Wielbasis: 2646 MM
B: Totale lengte: 4394 MM

C: Totale breedte: 1806 MM

D: Totale hoogte: 1590 MM

*Dynamic Pack standaard op 
Tekna+, optioneel op Tekna.

HOOGWAARDIG NAPPALEDER, ZWART, 
STOELEN MET SPORTDESIGN

HOOGWAARDIG NAPPALEDER, AUBERGINE, 
STOELEN MET SPORTDESIGN   

TEKNA + OPTIE:

LEDER GECOMBINEERD MET STOF, ZWART, 
STOELEN MET SPORTDESIGN

HOOGWAARDIG NAPPALEDER, ZWART, 
STOELEN MET SPORTDESIGN

HOOGWAARDIG NAPPALEDER, AUBERGINE, 
STOELEN MET SPORTDESIGN

TEKNA OPTIE 1: OPTIE 2:

STOF, ZWART
STOELEN MET SPORTDESIGN

LEDER GECOMBINEERD MET STOF, ZWART, 
STOELEN MET SPORTDESIGN

N-CONNECTA OPTIE:

STOF, ZWART STOF, ZWART

VISIA ACENTA
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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.

DE KRACHT VAN ERVARING.
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.

BIJ NISSAN

FOCUSSEN WE 
OP KWALITEIT
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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 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.

LEVENSLANGE NISSAN ASSISTANCE
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.

GRATIS VERVANGD VERVOER
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 CHECK-UP
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.

ER BESTAAT GEEN TIJDSLIMIET VOOR HOE LANG U PROFITEERT VAN ONZE BELOFTEN
ALS U ZICH HEBT AANGESLOTEN BIJ HET YOU+NISSAN-PROGRAMMA EN U OP EEN OPRECHTE, OPEN EN 

EERLIJKE MANIER AANGESPROKEN WILT WORDEN, DAN ZORGEN WIJ VOOR U. DÁT IS ONZE BELOFTE.

ONZE BELOFTE. UW ERVARING

Met Nissan’s verlengde garantie heeft u de mogelijkheid om de garantie van 
3 jaar/100.000 km 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. 

VERLENGING NISSAN-GARANTIE

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 informeert u wanneer de auto moet worden binnengebracht en stelt u het 
gepaste onderhoud en een tijdstip voor.

NISSAN SERVICECONTRACTEN

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.

NISSAN QASHQAI BIEDT 
U HET VOLGENDE:
3 JAAR GARANTIE OF 100.000 KM 
(welke als eerste aan de orde is)

JAARLIJKSE INTERVAL OF ELKE 
30.000 KM VOOR DIESELMOTOREN

JAARLIJKSE INTERVAL OF ELKE 
20.000 KM VOOR BENZINEMOTOREN 

OVERAL, ALTIJD, VOOR ALLES. BEL NEDERLAND: 0800 023 1513 BELGIË: 00800 5000 1001 EN WE KOMEN ER METEEN AAN.
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Volg de Nissan QASHQAI op:

Alles werd in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze publicatie correct was op het moment van druk 
(NOVEMBER 2019). In deze brochure zijn foto’s opgenomen van prototypes die op autosalons werden getoond. Gezien het beleid 
van voortdurende verbetering van zijn producten behoudt Nissan Europe zich het recht voor om de specificaties en de voertuigen 
beschreven en getoond in deze publicatie op elk moment te wijzigen. De verdelers van Nissan worden zo snel mogelijk van 
dergelijke wijzigingen op de hoogte gebracht. Bij uw plaatselijke Nissan-verdeler kunt u terecht voor de recentste informatie. Als 
gevolg van de beperkingen van de gebruikte drukprocedés kunnen de kleuren in deze brochure licht verschillen van de werkelijke 
kleuren van lak en interieurbekleding. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke reproductie van deze brochure 
zonder schriftelijke toestemming van Nissan Europe is verboden.

Deze brochure is gedrukt op chloorvrij papier – MY19 QASHQAI brochure 11/2019 – Gedrukt in de EU.
Ontworpen door DESIGNORY, Frankrijk en geproduceerd door eg+ worldwide, Frankrijk – Tel.: +33 1 49 09 25 35

Intelligent Mobility loopt als een rode draad door alles wat we doen. Met nieuwe 
technologie maken we bij Nissan van onze wagens meer dan enkel vervoermiddelen. 
Samen is rijden zelfverzekerder, meer verbonden, en opwindender. Of het nu gaat 
om wagens die samen met u het rijden op zich nemen, of snelwegen die uw 
elektrische wagen opladen terwijl u erover rijdt, het zou allemaal zomaar kunnen 
in de zeer nabije toekomst.

En die toekomst krijgt vandaag al vorm in de Nissan waarmee u vandaag rijdt.

Bezoek onze website op www.nissan.be / www.nissan.nl
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https://fr.nissan.be/vehicules/neufs/qashqai.html
https://www.nissan.nl/voertuigen/nieuw/qashqai.html
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