DE NIEUWE NISSAN
QASHQAI
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Het volgende niveau
van QASHQAI
In 2007 vond Qashqai 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.
Ervaar het zelf met de Nissan Qashqai Premiere
Edition. Uitgerust met een nieuwe geëlektrificeerde
aandrijflijn in combinatie met de beste Nissan Intelligent
Mobility-technologieën*, met een splinternieuwe
uitstraling en verfijnde two-tone look**.
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 opties is afhankelijk van de uitvoering, standaard
leverbaar of alleen als optie (tegen meerprijs).
**Optioneel leverbaar

Design exterieur | Design interieur | Veiligheid | Technologie | Prestaties | Ruimte interieur | Qashqai Premiere Edition | Accessoire | Uitvoering en afmeting

Afdrukken | Uitgang

A

B

C

Functionaliteit was nog nooit zo verleidelijk
Bewonder de helderheid van het volledig digitale 12.3"-instrumentenpaneel, het 10.8"
Windscreen Head-up-display en het 9" HD NissanConnect-display met geavanceerde
Connected Services. De drie grote schermen werken in perfecte synchronie voor een
veiligere, duidelijkere en een geoptimaliseerde rijervaring.
Ontspan in de ergonomische stoelen met geoptimaliseerde lendensteun. Geniet van
hoogwaardige afwerking, materialen en de optionele massagestoelen voor zowel de
bestuurder als de passagier. De nieuwe Qashqai is niet alleen een verbetering. Het is
een openbaring.
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Volledig digitaal
12.3"-instrumentenpaneel

9" HD
NissanConnect-display*

10.8" Windscreen
Head-up-display

Stoelen met
geoptimaliseerde lendensteun

*Beschikbaarheid van opties is afhankelijk van de uitvoering, dan wel standaard leverbaar of alleen als optie (tegen meerprijs).
*HD-scherm met een resolutie van 1280x768 pixels.
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Een scherper zicht vooruit
Nissan bevindt zich altijd op de voorgrond op het gebied
van rijveiligheid. De gloednieuwe Qashqai is voorzien van
geavanceerde Nissan Intelligent Mobility technologieën.
Deze houden de weg voor u, maar ook de wereld om u
heen, in de gaten. Om u te beschermen, veilig te houden
en elke rit net dat stukje gemakkelijker te maken.

Vertrouw niet alleen op rijhulptechnologieën. Sommige functies werken mogelijk niet
onder alle omstandigheden. Snelheid en andere beperkingen zijn van toepassing.
Het is de verantwoordelijkheid van de bestuurder om alert te blijven, veilig te rijden,
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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Geniet van de rit
ProPILOT met Navi-Link. Rijd minder gestrest en
meer zen. De verbeterde ProPILOT* met Navi-Link
technologie zorgt er niet alleen voor dat u
gecentreerd blijft in uw rijstrook, op een vooraf
ingestelde afstand van uw voorligger. Het maakt
ook gebruik van ingebouwde TomTom®-kaarten
om te anticiperen op bochten, kruispunten, afritten
en meer. Voor een slimmere, stressvrije rit.
Het kan zelfs verkeersborden lezen, uw snelheid
daaraan aanpassen, u doen stilstaan voor het
verkeer en weer optrekken. Allemaal automatisch.
ProPILOT met Navi-Link is slechts een van de vele
Nissan Intelligent Mobility-technologieën die
verkrijgbaar zijn op de gloednieuwe Nissan Qashqai
Premiere Edition.

*ProPILOT is enkel verkrijgbaar met automatische transmissie en wordt
niet standaard geleverd op alle versies. ProPILOT is beschikbaar op
een beperkt aantal modellen. ProPILOT is een geavanceerd rijhulptechnologie, maar kan botsingen niet voorkomen. ProPILOT is alleen
bedoeld voor snelwegen (weg gescheiden door barrières). 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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De nieuwe Qashqai is tot in elke vezel doordrongen
met veiligheid. Alle versies zijn uitgerust met
veiligheidstechnologieën* die iedereen beschermt
en u een maximale gemoedsrust biedt.

INTELLIGENT CRUISE CONTROL behoudt een veilige
afstand op de snelweg. 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 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.

Veiligheid door een
bredere lens
Voor het eerst in Europa is de nieuwe
Qashqai uitgerust met de Adaptive Beam
Assist-technologie. Het splitst de lichtbundel
in 12 individueel aangestuurde ledunits
die automatisch kunnen worden uitgezet.
Zo krijgt u een maximale zichtbaarheid
op de weg voor u, zonder tegenliggers met
uw lichten te verblinden.

INTELLIGENT EMERGENCY BRAKING detecteert
voorwerpen en remt af als er een risico is op een
aanrijding op lage snelheid met een auto, voetganger
of fietser. De bijkomende Junction Support
(kruispuntassistentie) verhoogt de veiligheid verder
door aanrijdingen op kruispunten te helpen
voorkomen.

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

ADAPTIVE BEAM ASSIST*
INTELLIGENT BLIND SPOT INTERVENTION waarschuwt
u als er een voertuig in uw dode hoek rijdt als u van
rijstrook verandert. Gaat u toch door met uw manoeuvre,
dan remt het zachtjes af om uw auto weer op de
originele rijstrook te brengen.

*Vertrouw niet alleen op rijhulptechnologieën. Sommige functies werken
mogelijk niet onder alle omstandigheden. Snelheid en andere beperkingen
zijn van toepassing. Het is de verantwoordelijkheid van de bestuurder om
alert te blijven, veilig te rijden, te voldoen aan snelheidslimieten en gepaste
snelheid te gebruiken op basis van de wegomstandigheden en op elk
moment de controle over het voertuig te behouden.
*Beschikbaarheid van opties is afhankelijk van de uitvoering, dan wel standaard
leverbaar of alleen als optie (tegen meerprijs).
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Een opwindende rit
Structurele en motorische optimalisatie vormden de leidraad
bij de ontwikkeling van de nieuwe Qashqai. Resultaat: geweldige
rijprestaties én brandstofefficiëntie.
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 dus ook de CO2-uitstoot beperken.
Ook onder de motorkap vindt u vernieuwing. De nieuwe 1.3-liter
Mild-Hybrid-aandrijflijn bevat een lithium-ion batterij die de
energie opslaat die tijdens het remmen wordt gewonnen. Dat zorgt
voor een lagere uitstoot en een soepelere stop/start-functie.
De aandrijflijn is verkrijgbaar met zowel de handgeschakelde
transmissie met 6 versnellingen als de automatische transmissie.

Cilinderinhoud

MT 2WD
MILD HYBRID
140 PK / 158 PK

AT 2WD/4WD
MILD HYBRID
158 PK

1.3 l met 12V Mild-Hybrid

1.3 l met 12V Mild-Hybrid

Vermogen kW bij tpm

103 bij 5000 / 116 bij 5500

116 bij 5500

Koppel Nm bij tpm

240 bij 1600 / 260 bij 1750

270 bij 1750

DIG

DIG

Handgeschakelde
transmissie met
6 versnellingen

Automatische transmissie

Brandstofsysteem

Transmissie

Emissievoorschriften
CO2-uitstoot g/km

Euro 6d full

Euro 6d full

145-150 / 145-152

144-153 / 153-163

*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).
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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 achterdeur is een
kinderzitje snel geïnstalleerd. En bij Nissan letten we ook op de
leuke details, zoals 2 USB-poorten* 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.

504 L
+15 MM

HOOGTE
T.O.V. ZIJN VOORGANGER

Een onverwachte laadruimte

504 L BAGAGERUIMTE

Met de laadruimte van de nieuwe Qashqai kunnen alle passagiers al
het benodigde meenemen voor elke trip. Verlichting aan weerszijde,
een 12V-stopcontact en hoogwaardige materialen in de laadruimte
zorgen voor het opperste gemak, terwijl de slimme opbergvakken
de lading veilig op haar plaats houdt en de neerklapbare stoelen
achterin complete flexibiliteit bieden. Met 16 mogelijke laadcombinaties
wordt de Qashqai uw favoriete reisgenoot.

*Verkrijgbaar vanaf de uitvoering N-Connecta.
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NISSAN QASHQAI PREMIERE EDITION

Ervaar de gloednieuwe QASHQAI als eerste
Bestel hem vandaag en u krijgt uw nieuwe Qashqai Premiere Edition als
eerst geleverd volledig uitgerust met technologie als ProPILOT met Navi-Link,
Adaptive Beam Assist, Android Auto, draadloos Apple CarPlay®*, draadloze
smartphonelader en de stille, responsieve Mild-Hybrid-aandrijflijn.
Maar ook design typeert hem: 18" lichtmetalen velgen met diamond cut,
panoramisch glazen dak en dakrails geven zijn toch al zeer moderne look nog
meer allure. Zijn two-tone kleur** voegt daar nog meer elegantie en stijl aan toe.
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Vertrouw niet alleen op rijhulptechnologieën. Sommige
functies werken mogelijk niet onder alle omstandigheden.
Snelheid en andere beperkingen zijn van toepassing.

Draadloze
smartphonelader

Volledig digitaal 12.3"instrumentenpaneel

10.8" Windscreen
Head-up-display

*Apple CarPlay® en Android Auto zijn gratis verkrijgbaar
naargelang het model en/of de uitvoering. Beschikbaarheid
Android Auto verschilt per land.
**Optioneel leverbaar
***HD-scherm met een resolutie van 1280x768 pixels.
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ProPILOT
met Navi-Link

9" HD NissanConnectdisplay***

Two-tone
dak**
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Maak elke trip leuker, slimmer en
makkelijker
Maak het beter op ieder vlak
A

B

C

D

EXTERIEURSTYLING
ELEGANCE PACK CHROME
Sierlijst vooraan – KE6106U0CR
Zijdelingse sierlijst – KE7606U0CR
Sierlijst achteraan - KE7916U0CR

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 achteraan 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 niets hoeft
te missen op reis.

TOWING PACK
A: Trekhaak afneembaar - KE5006U510
Trekgewicht max. 1800 kg
B: TEK 13 pins - KE5056U012
TEK 7 pins - KE5056U002
PROTECTION PACK
C: Luxe mattenset - KE7456UN0A
D: Omkeerbare kofferbakmat – KE9656U0S0
EXPLORER PACK
E: Allesdrager met Easyfix-systeem – KE7306U510
Dwarsdragers met Easyfix-Systeem – KE7326U510*
F: Fietsendrager - KB73880010
Dakkoffer - snelkoppeling
Klein - KE734380BK
Middel - KE734480BK
Groot - KE734630BK
SIERLIJST ACHTERAAN

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

F

G

H

TRUNK KIT
G: Bagagenet – KE9646U510
H: Deurdrempelplaat – KE9676U000

ZIJDELINGSE
SIERLIJST
SIERLIJST VOORAAN

*Enkel voor auto’s met dakrails.
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Onmiskenbaar QASHQAI onbetwistbare Premiere Edition
DE GLOEDNIEUWE NISSAN QASHQAI PREMIERE EDITION

PREMIERE EDITION KLEURENPALET

Deze exclusieve uitvoering die enkel verkrijgbaar is via voorbestelling voor vroege levering, pakt uit met alle nieuwe technologie
die onze gloednieuwe Qashqai doen schitteren. In de Nissan Qashqai Premiere Edition rijdt u veiliger, meer verbonden en relaxter
dan ooit. Bestel hem nu bij uw dealer en grijp de unieke kans om een echte koploper op de weg te worden.
• Head-up-display
• Around View Monitor met Moving
Object Detection (signalering van
bewegende objecten)
• Compleet digitaal
12.3"-instrumentenpaneel
• 18" lichtmetalen velgen
• 9" HD NissanConnect-display

•
•
•
•
•
•

LED-koplampen
Parkeersensoren achteraan
Dagrijverlichting
Verwarmde buitenspiegels
Handbediende airconditioning
Adaptieve Cruise Control

TEKNA
• Uitrusting N-Connecta
+ 19" lichtmetalen velgen
+ Head-up-display
+ LED-koplampen
+ Draadloze smartphonelader
+ ProPILOT met Navi-Link
+ Elektrisch bedienbare achterklep

5 KLEUREN

Ceramic Grey -P- KBY

•
•
•
•

Privacy glass
ProPILOT met Navi-Link
Panoramisch glazen dak met dakrails
Android Auto & draadloos Apple
CarPlay
• Verkrijgbaar in two-tone lak (optioneel)

P: Pearl - M: Metallic

Pearl White -P- QAB

Magnetic Blue -P- RCF

Black - M- Z11

Grey - M- KAD

Two Tone Magnetic Blue &
Black Metallic dak

Two Tone Black Metallic &
Grey Metallic dak

4 TWO-TONE KLEUREN

Two Tone Ceramic Grey &
Black Metallic dak

Two Tone Pearl White &
Black Metallic dak

QASHQAI KLEURENPALET

UITVOERINGEN
VISIA

Kleurenpaletten

ACENTA
• Uitrusting Visia
+ 17" lichtmetalen velgen
+ Achteruitrijcamera
+ 8" NissanConnect-display
+ Airconditioning 2 zones
+ i-Key

TEKNA+

N-CONNECTA
• Uitrusting Acenta
+ 18" lichtmetalen velgen
+ Compleet digitaal
12.3"-instrumentenpaneel
+ 9" HD NissanConnect-display
+ Around View Monitor met Moving
Object Detection
+ Privacy glass
+ Interieur sfeerverlichting

• Uitrusting Tekna
+ 20" lichtmetalen velgen met multi-link
onderstel
+ Panoramisch glazen dak met dakrails
+ Nappa lederen massagestoelen
+ Premium BOSE audiosysteem met
10 speakers
+ Verwarmde voorstoelen
+ Verwarmde voorruit
+ Verwarmd stuurwiel

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 Metallic 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

AFMETINGEN
A:

Totale lengte: 4,425 M

B:

Wielbasis 2,666 M

C:

Totale breedte: 1,835 M

D:

Totale hoogte: 1,625 M

D

B
A

C

Design exterieur | Design interieur | Veiligheid | Technologie | Prestaties | Ruimte interieur | Qashqai Premiere Edition | Accessoire | Uitvoering en afmeting

Afdrukken | Uitgang

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:

Al het redelijke is gedaan om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze publicatie juist is bij het ter perse gaan (februari 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 Nissandealer 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 02/2021 – 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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