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NISSAN QASHQAI
THE ULTIMATE URBAN EXPERIENCE 
VÅR MEST SPÄNNANDE QASHQAI NÅGONSIN
DEN STARTADE EN REVOLUTION och är nu tillbaka i ny skepnad 
med avancerad och intuitiv teknik, de senaste nätverkstjänsterna, 
dynamisk fjädring och köregenskaper som ger total kontroll. Upplev 
intensiteten hos Nissan QASHQAI - The Ultimate Urban Experience. 
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EN DRAMATISK
ÅTERKOMST
MÅLINRIKTAD
DJÄRV, KRAFTFULL OCH IMPONERANDE. Denna urbana triatlet är 
vår mest innovativa QASHQAI hittills. Vassare, aggressivare och 
med en stolt och utmanande profil. Trendsättaren bland crossovers 
är bättre än någonsin.
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SKAPA ETT
BESTÅENDE

INTRYCK
LYXIG OCH OMBONAD KUPE

INREDNING I GRAFITFÄRGAT LÄDER, stoppade 
säten som ger perfekt stöd för ryggen och interiör 

ambientbelysning. Det är en inspirerande miljö 
du aldrig vill lämna.
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LJUDANLÄGGNING. Du får all viktig 
information om musiken och artisterna 
medan du kör.

NUMMERPRESENTATION. Kolla vem som 
ringer utan att ta blicken från vägen.

SAFETY SHIELD. Ljud- och ljussignaler som 
ökar säkerheten.

FRITT FÄRGVAL. Välj färg på skärmen 
efter egen smak eller anpassa den till 
ambientbelysningen.

NAVIGERING I FARTEN. Snabb åtkomst till 
navigeringsinfo. gör att du aldrig missar 
en avfart..

STYRNING. Anpassa känslan i styrningen 
genom att välja läge Sport eller Normal.

SYSTEM FÖR DÄCKTRYCKS ÖVERVAKNING. 
Sluta gissa: Däcktrycket för varje däck 
visas på informationsskärmen och en 
varningslampa tänds på instrumentbrädan 
om däcktrycket är för lågt.

PARKERINGSSENSORER. Enkel parkering 
med hjälp av parkeringssensorer fram 
och bak.

DU FÖR BEFÄLET och har full kontroll! Fem avancerade 
körassistansfunktioner visar viktig information på den 5'' stora TFT-skärmen 

som sitter centralt placerad mitt framför dig. Intuitivt, lättillgängligt 
och med möjlighet att skräddarsy informationen efter dina behov. 

NISSAN ”ADVANCED DRIVE-ASSIST DISPLAY”

EN INNOVATIV LÖSNING RAKT
FRAMFÖR DINA ÖGON
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6 KROCKKUDDAR SOM 
STANDARD
Nissan QASHQAI har flera 
olika aktiva och passiva 
säkerhetsfunktioner,
som Nissan Safety Shield, 
sidokrockkuddar och 
sidokrockgardiner.

NISSAN SAFETY SHIELD

OMGE DIG MED TRYGGHET

TRÖTTHETSVARNINGSSYSTEM 
Du riskerar inte att somna eller tappa fokus. 
Systemet bedömer din koncentrations- och 
trötthetsnivå baserat på din aktivitet och 
varnar dig med en ljud- och ljussignal om du 
behöver en paus.

HELLJUS-ASSISTANS
(High-Beam Assist) Systemet optimerar sikten 
när du exempelvis kör på mindre landsvägar 
genom att automatiskt aktivera helljuset, 
samtidigt som det automatiskt bländar av 
för mötande eller framförvarande fordon. 
Nissan QASHQAIS LED-strålkastare ger en 
bredare ljuskägla och förbättrar körupplevelsen.

FRONTKOLLISIONSVARNING 
& AUTOBROMS
(Front Collision Avoidance) Om det finns risk för 
en frontalkollision varnar systemet med en 
ljud- och ljussignal. Om föraren inte reagerar 
aktiveras autobroms.

FILBYTESVARNARE
(Lane Departure Warning) Varnar om du 
avviker från körfältet utan att blinka. Det kan 
identifiera även de svagaste vägmarkeringar, 
men anpassar sin känslighet på småvägar 
för att passa den aktuella körstilen.

IDENTIFIERING AV VÄGSKYLTAR
(Traffic Sign Recognition) Systemet ger dig 
information om aktuell hastighetsbegränsning 
genom att läsa av vägskyltarna.

DÖDVINKELVARNARE
(Blind Spot Warning) Det du inte kan se - ser 
QASHQAI. Om ett fordon befinner sig i döda 
vinkeln på höger eller vänster sida tänds en 
lampa på ytterbackspegeln. Om du blinkar 
för att byta körfält och ett fordon ligger 
farligt nära börjar lampan blinka och du hör 
även en varningssignal.

RÖRELSEDETEKTOR
(Moving Object Detection) Möt din digitala 
assistent. Funktionen har 360 graders 
täckning och varnar om något närmar sig – 
inte bara föremål, utan även djur och barn.

SÄKERHET

NISSAN SAFETY SHEILD-
FILOSOFIN är ett omfattande 
program för ökad säkerhet och 
ligger bakom utvecklingen av alla 
bilar vi tillverkar. De funktioner som 
beskrivs här är bara några exempel 
på vad som finns i din Nissan. 
De olika säkerhetssystemen hjälper 
till att skydda dig och dina 
passagerare genom att fokusera 
på tre viktiga områden: 
De övervakar bilens omgivningar, 
de hjälper dig att manövrera 
bilen i oväntade situationer och 
de ökar skyddet för dig och
 dina passagerare vid en 
eventuell olycka.
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NISSANCONNECT

EN INNOVATION SOM HJÄLPER DIG
ATT NÅ HELA VÄRLDEN 
SMART OCH FUNKTIONELLT. NissanConnect innehåller massor av finesser och är otroligt lätt att använda 
tack vare sin högupplösta 7 tum stora, antireflexbehandlade pekskärm. Systemet är en kraftfull kombination 
av ljud-, navigations- och kommunikationsfunktioner och bjuder dessutom på avancerade anslutningsmöjligheter 
och smartphoneintegrering.

UPPKOPPLAD – VART DU ÄN STYR KOSAN. NissanConnect erbjuder dig smartphoneintegrering. Det här gör 
att du, direkt på displayen i din Nissan, har bekväm tillgång till ett ständigt växande utbud av appar* som 
alla tagits fram för att förbättra din körupplevelse – på ett säkert sätt. Din QASHQAI blir en del av ditt 
uppkopplade liv, precis som din smartphone, surfplatta och dator.

INTELLIGENTA HJÄLPSYSTEM och navigationsfunktioner hjälper dig i alla upptänkliga trafiksituationer.

STREAMA LJUD VIA BLUETOOTH®. Njut av digitalradio**, Internetradio eller strömma musik från din mobiltelefon.

iPOD/USB-INGÅNG. Anslut din iPod eller mp3-spelare, så kan du lyssna på alla dina favoritlåtar under resan.

*Bilkörning är en ansvarsfull uppgift. Använd endast NissanConnect-tjänsterna när det är säkert att göra detta. Vissa appar finns ej tillgängliga 
förrän senare. Abonnemang på NissanConnect-tjänsten krävs men är kostnadsfritt under 2 år räknat från inköpsdagen. Tjänst och appar endast 
tillgängliga i vissa europeiska länder och i vissa Nissan-modeller. Tjänst och appar kan tillhandahållas av tredje part över vilka Nissan ej har någon 
kontroll, och kan komma att ändras utan meddelande därom och utan ansvarsskyldighet för Nissan eller företagets representanter (däri inberäknat, 
men ej begränsat till, tjänster som tredje part avslutar/avbryter). Vissa fjärrfunktioner kräver en kompatibel telefon eller annan enhet, vilken ej 
medföljer bilen. Mobiltelefonnät tillhandahålls av mobiltelefonoperatörer och ligger utanför Nissans kontroll. Mobiltelefonnät finns inte på alla platser. 
Avgifter för roaming och/eller dataanvändning kan tillkomma. Nissan kan ej hållas ansvarigt för kostnader avseende byte av utrustning, 
uppgraderingar eller annat som kan komma att krävas för fortsatt funktion i händelse av förändringar av tjänsten.
**Om detta är tillgängligt i ditt land.

Uppdaterade kartor är viktigt för att navigationen ska 
fungera perfekt. Nissan MapCare"tm"-programmet 
gör att du får en gratis kartuppdatering varje år, tre 
år i rad efter nybilsköpet. Be din återförsäljare om 
mer information eller läs mer på
https://www.nissan.se/SE/sv/YouPlus.html

3 ÅR
UPPDATERING
GRATIS
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TA DET LUGNT
MED 4 KAMEROR ger AVM-systemet 
ett helikopterperspektiv över din
QASHQAI och förvandlar back- och 
parkeringssituationer till en barnlek. 
Välj helikopterperspektiv för att få 
en översikt och sedan dubbla vyer 
medan du manövrerar – har du väl 
provat systemet vill du aldrig vara 
utan det igen.

 FICKPARKERING.   Kör fram till parkeringsfickan, mät upp hur stor 
luckan är och om hjälpsystemet säger ‘OK’, ställer du upp din QASHQAI 
inom gränsen som visas på navigationsskärmen och aktiverar den 
automatiska manövreringsfunktionen för en perfekt parkering.

UNDVIK SMÅSKADOR.   När du kör framåt eller 
backar kan du trycka på kameraknappen för att 
växla från helikoptervy till sidovy – utmärkt när 
du vill veta avståndet till trottoarkanten.

INGA DÖDA VINKLAR.   När du backar kan du se 
vad som finns bakom bilen och använda 
helikoptervyn för att upptäcka låga föremål som 
inte syns genom rutan.

INTELLIGENT PARKERINGSASSISTANS AROUND VIEW MONITOR

 LÄTT ATT PARKERA.   Parkeringsassistansen ger tydliga instruktioner 
beroende på parkeringsutrymmets storlek och form. Håll bara ett öga 
på skärmen och låt systemet styra ratten på begäran - busenkelt!
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CHASSIKONTROLL

SÄKRA VÄGEGENSKAPER med QASHQAIs
chassikontroll som ger bättre komfort och
fantastiska vägegenskaper.

AKTIV SPÅRKONTROLL 
(Active Trace Control) erbjuder 
säkra kurvegenskaper genom att 
mjukt bromsa innerhjulen vid 
kurvtagning. 

AKTIV MOTORBROMS (Aktive 
Engine Brake) möjliggör mjukare 
inbromsning vid kurvtagning och 
färd rakt fram, för en mer direkt 
och engagerande körupplevelse.

ACTIVE RIDE CONTROL 
bromsar bilen försiktigt för att 
minska obekväma rörelser i övre 
delen av karossen och öka 
körkomforten.

CHASSIKONTROLL -systemet 
med Aktiv spårkontroll och Aktiv 
motorbroms för säkrare 
kurvtagning och Active Ride Control 
som förbättrar komforten vid 
ojämnt underlag gör att du kan 
sitta lugnt bakom ratten.

ALL MODE 4X4-I®: i terrängen 
eller på vägen optimerar 4x4-i 
väggreppet. Med hjälp av en dator 
och ett antal sensorer mäter det 
intelligenta systemet hur mycket 
hjulen slirar och överför omedelbart 
vridmomentet med upp till 50% till 
bakhjulen. 

4WD & ABS-kontrollenhet

Gaspedal

Elektromagnetisk 
koppling

G-sensor
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SPARA PÅ
DROPPARNA
VÄLJ EN DRIVLINA SOM PASSAR DIG: diesel, bensin, 2WD, 4WD, manuell 
eller Xtronic. Du kan glädja dig åt en underhållande körupplevelse med 
låga CO2-utsläpp med de effektiva dieselmotorerna dCi 110 och dCi 130. 
Bensinmotorerna DIG-T 115 och DIG-T 163 är även de bland de mest 
bränsleeffektiva i klassen. De låga utsläppen möjliggörs också 
av stop/start-funktionen som är standard i alla versioner av QASHQAI.

NY XTRONIC-VÄXELLÅDA Xtronic ökar 
körglädjen tack vare förbättrad acceleration 
och snabbare respons, i kombination med 
lägre bränsleförbrukning.

MT6: manuell 
Xtronic: aut

DIESEL EFFEKT (hk) DRIVNING VÄXELLÅDA CO₂ (blandad körning) BRÄNSLEFÖRBRUKNING (l/100 km)

Stadstrafik Landsvägskörning  Blandad körning

16", 17" & 18" 19" 16", 17" & 18" 19" 16", 17" & 18" 19" 16", 17" & 18" 19"

dCi 110 110 2WD MT6 99g/km  103g/km 4,2 4,3 3,6 3,9 3,8 4,0

dCi 130 130 2WD MT6  116g/km  120g/km 5,1 5,2 4,1 4,3 4,4 4,6

dCi 130 130 2WD Xtronic  122g/km 128g/km 5,3 5,6 4,4 4,6 4,7 4,9

dCi 130 130 4WD MT6 129g/km  133g/km 5,7 5,9 4,5 4,7 4,9 5,1

BENSIN EFFEKT (hk) DRIVNING VÄXELLÅDA CO₂ (blandad körning) BRÄNSLEFÖRBRUKNING (l/100 km)

Stadstrafik Landsvägskörning  Blandad körning

16", 17" & 18" 19" 16", 17" & 18" 19" 16", 17" & 18" 19" 16", 17" & 18" 19"

DIG-T 115 115 2WD MT6 129g/km 133g/km 6,6 6,8 5,1 5,2 5,6 5,8

DIG-T 115 115 2WD Xtronic 129g/km  133g/km 6,5 6,6 5,2 5,4 5,6 5,8

DIG-T 163 163 2WD MT6  134g/km 138g/km 7,4 7,6 4,8 5,0 5,8 6,0

Printa   |   Avsluta

Sida 1    |    Sida 2    |    Sida 3    |    Sida 4    |    Sida 5    |    Sida 6    |    Sida 7    

Exteriör design    |    Interiör design    |    Teknik och Prestanda    |    Stil och Tillbehör



ÖPPNAR EN VÄRLD AV 
MÖJLIGHETER

FLEXIBEL FÖRVARING PLANT LASTGOLV. Med nedfällt baksäte har Nissan QASHQAI ett plant lastgolv som gör det lätt att lasta 
och lossa långa föremål. Under lastgolvet finns dessutom ett förvaringsutrymme där du kan gömma 
värdeföremål.

ANPASSNINGSBAR. Med baksätet uppfällt kan du fälla upp lastdelaren och skapa upp till 16 förvaringskombinationer! 
Du kan även förvara insynsskyddet under golvet. QASHQAIS flexibla förvaringslösning håller ordning på 
bagaget och gör det enkelt att transportera alla möjliga föremål.

HÅLL PRYLARNA NÄRA. Den nya mittkonsolen i QASHQAI erbjuder smart förvaring så att du enkelt når 
det du behöver.
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1. Backspegelkåpor, kromade

2. Kromlist fram

3. 19" lättmetallfälgar 
IBISCUS White

4. Tröskeldekor, kromade

5. Dörrhandtag, krom 

TILLBEHÖR

Takbox, stor, Black (finns också som Medium)

Avtagbar dragkrok

Backspegelkåpor, Black

Bagagerumsmatta

Bagageindelare

Dekorlist vid bakrutan och bakluckans 
nederkant - Chrome

Lastbågar för takrails

Mattor – velour, standard eller gummi
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B
A C

D

KLÄDSEL

MED KÄNSLA FÖR KOMFORT

VISIA

TEKNA

ACENTA

TEKNA
TILLVAL 1:

TEKNA
TILLVAL 2:

DELVIS LÄDER, DELVIS TYG 

SVART TYG SVART TYG

GRAFITFÄRGAT LÄDER STONE LÄDER & ALCANTARA-
INREDNING

MÅTT

A: Längd: 4,377MM

B: Hjulbas: 2,646MM

C: Bredd: 1,806MM

D: Höjd: 1,590MM / 1595MM (All Mode 4x4i®)

FÄRGER

MED ÖGA FÖR KULÖR

M - Metalliclack
S - Solid lack

PEARL WHITE - M - QAB WHITE - S - 326 GREY - M - KAD

NIGHT SHADE - M - GAB

INK BLUE - M - RBN NEW BRONZE - M - CAP NEW

FLAME RED - S - Z10MAGNETIC RED - M - NAJ PEARLESCENT BLACK - M - Z11

SATIN SILVER - M - KY0
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PÅ NISSAN,

FOKUSERAR VI
PÅ KVALITET.

360°-METODEN
Vi bygger med kvalitet från början och utformar varje bil med största 

noggrannhet för att öka komforten och hållbarheten. Med hjälp av 
innovativ design, intelligent teknologi och genomtänkta detaljer, 

som vi utvecklat inspirerade av dig.

SÄKERHET
Vi utvecklar våra intelligenta körsystem för att hela tiden ta hand om dig 

och hjälpa dig att undvika eventuella missöden. Så att din körupplevelse 
blir roligare och tryggare varje dag. Vår Around View Monitor använder 

fyra kameror som ger dig ett verkligt fågelperspektiv av din bil 
och omgivningen.

EXTREM TILLFÖRLITLIGHET
Vi testar våra bilar till gränsen av det yttersta för att garantera att de 

presterar optimalt och fungerar tillförlitligt varje dag. Vi kör miljontals kilometer 
i förproduktionstester, vi öppnar och stänger dörrar och motorhuvar tusentals 

gånger och vi använder riktigt vulkaniskt damm från Japan för att testa att 
vindrutan klarar extrema påfrestningar.

DET YTTERSTA BEVISET | 
Det bästa sättet att förstå vårt fokus på kvalitet är att du själv läser om det. 

Sök på nätet efter personer som kan berätta, sök efter tester, omdömen och ranking 
eller ta reda på vad människor säger om Nissan på Reevoo. Det är det bästa sättet 

att jämföra mellan olika bilmärken och där du kan få riktiga svar från riktiga bilägare 
som själva upplevt det.

SOM VI BASERAR
PÅ ERFARENHET

På Nissan arbetar vi alltid med kunden i fokus. Allt vi genomför 
och varje beslut som vi fattar sker med största omsorg, precision 

och kvalitet, eftersom det är just för dig vi gör det. Från koncept 
till tester och tillverkning, från kund-service till engagemang. Vi tänker 

på kvaliteten i varje liten detalj.
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Läs de fullständiga villkoren här https://www.nissan.se/SE/sv/YouPlus/customer-promise.html

FRI LÅNEBIL
Vi lovar dig som är You+Nissan-medlem att vi 

kommer att hålla dig på vägen medan din bil är på 
service eller reparation. Boka i förväg så förser vi dig 

med en gratis lånebil eller annan lämplig lösning 
under servicetiden.

PRISGARANTI PÅ SERVICE
Vi lovar att ta hand om din Nissan på bästa möjliga 
sätt. Våra kunniga mekaniker använder de senaste 

metoderna och Nissans specialverktyg och har större 
kunskap än någon annan om hur din bil bör servas. 

Och för att du ska vara säker på att du får mesta 
möjliga för pengarna matchar vi eventuella prisförslag 

från andra verkstäder inom 5 mils avstånd från din 
lokala Nissan-anläggning. Prisgarantin omfattar bland 

annat nya Nissan originaldelar och arbetstid.

GRATIS FORDONSKONTROLL
Vi lovar att erbjuda dig en gratis fordonskontroll när 
du lämnar in din bil för reparation, ekonomiservice 
eller underhåll enligt serviceavtal. Dessutom får du 
alltid ett prisförslag i förväg, så att du vet vad som 
behöver åtgärdas och vad det kommer att kosta.

FÖRLÄNGD NISSAN ASSISTANS
Vi lovar att hålla dig på vägen, dygnet runt. Om du 
råkar ut för en oförutsedd händelse garanterar vi att du 
får vägassistans 24/7, oavsett årsmodell på din Nissan.

VÅRT LÖFTE TILL DIG SOM ÄGER EN NISSAN PRIVAT GÄLLER UNDER OBEGRÄNSAD TID. 
SOM MEDLEM I YOU+NISSAN ERBJUDER VI DIG SERVICE AV MÄNNISKOR MED ETT 

GENUINT, ÖPPET OCH ÄRLIGT INTRESSE AV ATT HJÄLPA DIG. VI KOMMER ATT TA HAND 
OM DIG OCH DIN BIL. DET ÄR VÅRT LÖFTE.

RING +46 8 50 10 3000 SÅ HJÄLPER VI DIG. VAR DU ÄN ÄR – VAD SOM ÄN HÄNT.

Nissan Serviceavtal är det bästa sättet att ge din Nissan QASHQAI det underhåll den 
förtjänar! Vi tar väl hand om din Nissan och utför service till ett fast pris under många 
år. När du lämnar in din bil till en Nissan-återförsäljare byter vi delar och vätskor enligt 
Nissans serviceprogram och utför alla kontroller så att du kan fortsätta framföra din 
bil i lugn och ro. Du har full kontroll över budget och planering. Nissan informerar dig 
om när det är dags att lämna in bilen för service och föreslår villka åtgärder som 
bör utföras.

Nissan Förlängd Garanti ger dig möjlighet att förlänga tidsperioden eller körsträckan 
för den allmänna garantin på 3 år/100 000 km. Välj det avtal som passer bäst för 
dina körförhållanden. Vid en eventuell reparation används endast Nissan originaldelar 
och dessa monteras av mekaniker som fått specialutbildning av Nissan. För att du 
ska känna dig extra trygg när du är ute på vägarna ingår även vägassistans hela 
dygnet, 7 dagar i veckan, i hela Europa.

DET ÄR DU SOM FÅR 
OSS PÅ NISSAN ATT GÖRA VÅRT 
YTTERSTA

Det är du som stimulerar vår fantasi. 
Du sporrar vår uppfinningsrikedom. 
Du inspirerar oss att bryta mönster, vara 
innovativa och fi nna nya vägar. På Nissan 
handlar innovat ion inte bara om 
komplement och förbättringar utan om 
att våga ta steget fullt ut och återuppfi nna 
status quo. Det handlar om att producera 
oväntade lösningar som uppfyller dina allra 
vildaste, mest långtgående önskemål och 
behov. Vi på Nissan tar fram bilar, tillbehör 
och tjänster som bryter mönstret och är 
något utöver det vanliga, som gör det 
praktiska spännande och det spännande 
praktiskt – allt för att erbjuda dig en mer 
fascinerande körupplevelse, varje dag.

SERVICEAVTAL

FÖRLÄNGD GARANTI

NISSAN QASHQAI ERBJUDER DIG:
3 ÅR / 100.000 KM NYBILSGARANTI
3 ÅR NISSAN ASSISTANCE
3 ÅR LACKGARANTI 
3 ÅR VAGNSKADEGARANTI 
12 ÅR ROSTSKYDDSGARANTI 
BENSIN: 20.000 KM SERVICEINTERVALL / 1 ÅR 
DIESEL: 30.000 KM SERVICEINTERVALL / 1 ÅR

Exteriör design    |    Interiör design    |    Teknik och Prestanda    |    Stil och Tillbehör Printa   |   Avsluta



Följ Nissan QASHQAI på:
ÅF-stämpel:

Vi har gjort allt som står i vår makt för att informationen i denna broschyr ska vara korrekt vid trycktillfället (September 2016). Denna broschyr 
innehåller bilder på prototypbilar som förevisats på motormässor. I enlighet med företagets policy att ständigt förbättra sina produkter, 
förbehåller sig Nissan Europe rätten att när som helst ändra specifikationerna och de bilar som beskrivs och avbildas i denna broschyr. Nissans 
återförsäljare kommer snarast möjligt att informeras om alla sådana ändringar. Hör med din Nissan-återförsäljare för att få den senaste 
informationen. Av trycktekniska skäl kan de kaross- och klädselfärger som visas i broschyren avvika något från de verkliga. Samtliga rättigheter 
förbehålles. Reproduktion av hela eller delar av denna broschyr är förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd från Nissan Europe.

Denna broschyr är tryckt på klorfritt papper – MY16 QASHQAI REPRINT LHD 09/2016 – Tryckt i EU. 
Producerad av DESIGNORY, Frankrike och tryckt hos eg+ worldwide, Frankrike – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

Besök vår hemsida: www.nissan.se
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