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INTELLIGENS är något speciellt. Den smarta
versionen av vår ultimata city-crossover är e
på detta. Nya Nissan QASHQAI kombinerar en s
med effektiv aerodynamik, vilket ger möjligh
körning NÄR DEN ÄR SOM BÄST!
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TÄNK SYNKRONISERING

FÖRFLYTTNING IN I EN

Nissan Intelligent Mobility är ett nytt sätt att definie
hur de integreras i våra liv. För nya Nissan QASHQAI
intelligenta teknologier som gör att du kan känna d
bakom ratten. Från Intelligent autobroms till Intellig
Nya QASHQAI ser efter både dig och de som finns i
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SMARTARE DESIGN

ETT ANTAL UPPGRADERINGAR
Nya Bi-LEDstrålkastare

Nya lättmetallfälgar

Nya bakljus med
Nissan-signatur
och 3D-effekt

Ny V-formad grill
med Nissans
senaste emblem

Ny
hajfensantenn

Ny premiumfinish på
toppversionen Tekna+
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Den har aldrig sett bättre ut och aldrig känts bättre
mer avancerad och dynamisk än någonsin tidigare.
uppdateringar som ny design av strålkastarna, nya l
fronten och motorhuven.

Exteriör design | Interiör design | Teknologi och Prestanda | Innerutrymme | Nissan Intelligent Mobility | Tillbehör

KVALITET OCH KOMFORT
Sportig
D-formad ratt

Glastak

Monoformstolar med
minnesfoam och nappaläder

Svankstöd, 4-vägs,
för ännu bättre komfort
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FINS
PER

Bakom d
kontroll, s
låter ljuse

AVANCERAD DRIVE

MER AT
MINDRE DIS

Den 5" stora Drive Assist HD-skärmen i nya QASHQAI ger dig all v
och överskådligt sätt - bara växla mellan skärmbilderna med reg

NUMMERPRESENTATION

SAFETY SHIELD

ARTISTINFO.

KAROSSFÄRG

TURN-BY-TURNNAVIGERING

VALBART
RATTMOTSTÅND

DÄCKTRYCKSÖVERVAKNING

PARKERINGSSENSORER
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Njut av ljudet från Bo
System. En upplevels
alla i bilen. Ljudsystem
högpresterande högt
speciellt för Nissan Q
utplacerade runt om
med ett djupt och fyl

EN UPPKOPPLAD VÄRLD
Med NissanConnect blir nya QASHQAI kompis med din smartphone.
Ny och mer intuitiv grafik gör det ännu enklare att lyssna på dina
favoritlåtar och kolla Facebook, tweets och tips från TripAdvisor.
Connect-systemet ser också till att du håller dig uppkopplad med
hjälp av Bluetooth handsfree för mobilen, audio streaming,
digitalradio (DAB+) och ett iPod/USB-uttag.
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3 ÅR

GRATIS
UPPDATERING

MapCareTM-programmet är en
tjänst som gör det möjligt för
dig att få en gratis
kartuppdatering, varje år
under tre år, efter köpet av
bilen. Be din återförsäljare
berätta mer eller gå in på din
ägarportal YOU+Nissan
www.nissan.se/YOU+

Vart du än är på väg ha
med ett skräddarsytt lju

BOKADE PLATSER
Sätena i nya Nissan QASHQAI har fått ny design.
Minnesfoam i stolarna fram och klädsel i mjukt
nappaläder av högsta kvalitet. Låt dig omslutas
av en lyxig komfort.
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43

BAGA

ETT RUM MED UTSIKT
Med ett öppet sinne finns det alltid plats för mer. Fäll ner en del- eller hela
baksätet och skapa ett helt platt golv för skrymmande prylar. Utnyttja de
smarta mindre förvaringsfacken för att lättare hålla ordning.

Vårt system med justerbara hyllor och
avskiljare ger dig massor av möjligheter att
dela upp bagageutrymmet för olika typer av
saker och dölja det som är extra värdefullt.
Ett generöst handskfack, mobilhållare med
USB/12V-uttag och dubbla mugghållare är
några andra praktiska exempel.
*400 lit. om bilen är utrustad med Bose Sound System.
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86

MED N

FRAMFÖR NOSEN
Med växel i körläge visar skärmen en
översiktsbild och en bild direkt framför
bilen. Du vet då hur långt fram du kan
köra utan att stöta i något.

SKYDDA FÄ

KOMPLETTERA BILDEN

I back- eller k
in kamerakn
översikt- till s
när du vill se
förhållande t
höger sida så
fälgarna vid

Den här kameran, som är placerad
under förarens sidobackspegel,
bidrar till ett ännu bättre virtuellt
helikopterperspektiv, oavsett om
växeln ligger i back- eller körläge.

UPPTÄCK ALLT OMKRING DIG

ETT NYTT PERSPEKTIV
Att parkera och manövrera på små ytor är enkelt när du har två par extra ögon till hjälp.
Nissan Intelligent Around View Monitor använder fyra kameror som ger dig ett virtuellt 360°
helikopterperspektiv över bilen och dess omgivning. Detta ger dig en fantastisk överblick
och du kan på skärmen välja mellan olika närbilder som visar vad som finns direkt framför,
bakom eller på sidan om dig. Livet blir så mycket enklare när du faktiskt ser vad du gör!
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BAKGRUNDSFAKTA
I backläget ser du på skärmen vad som är
direkt bakom dig, medan översiktsbilden
hjälper dig att se hinder som kan vara
dolda på sidorna.

EN HJÄLPANDE HAND

DU ÄR INTE ENSAM
Nissan Intelligent Mobility tar körupplevelsen till en helt ny nivå. Du och din
QASHQAI kommer närmare varandra med hjälp av Intelligent Driving-system,
som gör att du kan känna dig tryggare bakom ratten. Körningen blir roligare
och vägarna blir en bättre plats att befinna sig på.

INTELLIGENT PARKERINGSASSISTANS MED REAR CROSS-TRAFFIC ALERT
Låt din nya QASHQAI ta hand om styrningen när du ska parkera och låt Rear
Cross-Traffic Alert varna dig för bilar som närmar sig när du ska backa ut.
FICKPARKERING

VINKELPARKERING

REAR CROSS TRAFFIC ALERT

RÖRELSEDETEKTOR
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EN HJÄLPANDE HAND

BEREDD ATT
ASSISTERA

Nissans Intelligent Driving-system är alltid beredd att
assistera och hjälpa dig att undvika problem.

FILBYTESVARNARE. Systemet
ger dig en varningssignal om
bilen börjar lämna körfältet
utan att du aktiverat blinkers.

INTELLIGENT AUTOBROMS.
Nya QASHQAI håller konstant
uppsikt av vad som händer
framför dig. Om du exempelvis
närmar dig en plötslig
köbildning i trafiken reagerar
systemet omedelbart med en
varning och kommer, om
nödvändigt, applicera
autobroms för att minska
hastigheten.

INTELLIGENTA ADAPTIVA (AFS) STRÅLKASTARE.
De nydesignade strålkastarna på nya QASHQAI
lyser upp din färdväg på ett intelligent sätt.
En skymningssensor tänder strålkastarna
automatiskt vid skymning eller om du kör in i
en tunnel. AFS styr ljuskäglan för effektivare
mörkerkörning. På en kurvig väg följer
strålkastaren rattutslaget och lyser bättre
upp vägsträckan du färdas på.
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SER ALLT RUNT OMKRING DIG

IDENTIFIERING AV VÄGSKYLTAR
Systemet ger dig information om
aktuell hastighetsbegränsning
genom att läsa av vägskyltarna.

DÖDVINKELVARNARE
Systemet varnar dig om det ligger
medtrafikanter i din döda vinkel
som annars är svåra att upptäcka..

UPPTÄCKER RÖRELSER OCH ASSI

Nissans Intelligent Driving-system använder avancerad radarteknik för att hela t
som händer runt omkring bilen. Systemet håller noggrann koll på trafiken och h
överraskande och potentiellt farliga situationer.
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KÖR SOM ETT PROFFS

TRYGGARE OCH SÄKRARE
Smidig och responsiv. Enkel att hantera, flexibel och ändå så säker.
Nya QASHQAI är ett nöje att köra tack vare Nissan Chassi Control-teknik.

INTELLIGENT MOTORBROMS Vid val av Xtronic
automatlåda låter systemet motorbromsen
automatiskt hjälpa till när du kör i en kurva eller
bromsar. Genom att minska på kraften som normalt
krävs för att bromsa bilen, blir körningen enklare och
bekvämare.
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INTELLIGENT 4X4
I nya Nissan QASHQAI får däcken maximal
dragkraft, oavsett om du kör vid sidan aveller på vägen. 4x4-systemet har till sin hjälp
ett antal sensorer som mäter hur mycket
resp. däck slirar och kan omedelbart
överföra vridmomentet till det däckpar som
har bäst fäste. Upp till 50% av vridmomentet
kan föras över till bakaxeln.

INTELLIG
Systeme
när du e
Syftet är
så att m
bekvämt

KÖR SOM ETT PROFFS

MAXIMERA DIN PRESTANDA.

Välj en högpresterande bensin- eller dieselmotor - samtliga är turboladdade.
Med mindre cylindervolym går både förbrukningen och CO2-utsläppen ner.

DIESEL- OCH BENSINMOTORER Välj en 1.2 DIG-T 115 bensin- eller en 1,6
Xtronic växellåda för jämn acceleration och bra bränsleekonomi. Eller
bensinmotor med en smidig 6-växlad manuell växellåda för maximal p
DIESEL

EFFEKT
(HK)

Drivning

Växellåda

CO2
(blandad körning)

Bränsleför

dCi 110

110

2WD

MT6

99g/km

dCi 130

130

2WD

MT6

116g/km

5.1

dCi 130

130

2WD

Xtronic

122g/km

5.3

dCi 130

130

4WD

MT6

129g/km

5.7

BENSIN

EFFEKT
(HK)

Drivning

Växellåda

CO2
(blandad körning)

Stadstrafik

Bränsleför
Stadstrafik

DIG-T 115
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115

2WD

MT6

Lan

4.2

129g/km

6.6

DIG-T 115

115

2WD

Xtronic

129g/km

6.5

DIG-T 163

163

2WD

MT6

134g/km

7.4

Lan

ELEGANCE PACK
MAXIMERA DIN KÖRUPPLEVELSE

CROSSOVER PACK V

Ge din QASHQAI en personlig stil med styli
uppsättning 19” lättmetallfälgar är aldrig fel och pra
barnbord i baksätet till exempel, kommer att

Utrusta din QASHQSAI med eleganta tillbehör som ger det där lilla extra. Börja med en
sats dekorlister fram och bak och fortsätt sedan att upptäcka andra möjligheter. Sätt din
egen signatur på din nya QASHQAI genom att välja tvåfärgade lättmetallfälgar, belysta
instegsskydd eller en snygg välkomstbelysning. Låt din QASHQAI få visa vem du är!

ELEGANCE PACK
Dekorlist på stötfångaren bak,
Chrome
Finns även i Piano Black

Barnstol

Dekorelement bak, Black
Finns även i Pearl White

19" WIND chrome
diamond cut dark grey

Instegsskydd, belysta

ELEGANCE PACK
Dekorlist under stötfångare fram,
Chrome
Finns även i Piano Black

19" tvåfärgade, Black & White

CROSS OVER PACK
Stylingplatta fram, Silver
Finns även i Piano Black

Barnbord
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19" IBISCUS högglanspolerad, Black

Välkomstbelysning

C
S
F

Snygg

FÄRGER

KLÄDSEL

VIVID BLUE - M - RCA

CHESTNUT BRONZE - M - CAN

PEARL WHITE - M - QAB

WHITE - S - 326

VISIA

ACENTA

SVART TYG

SVART TYG

N-CONNECTA

SILVER - M - KY0

GREY - M - KAD

INK BLUE - M - RBN

MAGNETIC RED - M - NAJ

NIGHT SHADE - M - GAB

BLACK - M - Z11

RED - S - Z10

FÄLGAR

MÅTT

SVART TYG, MONOFORMSTOLAR FRAM

TEKNA

TILLVAL 1:

TILLVAL 2:

SVART INREDNING, SVART LÄDER/TYG,
MONOFORMSTOLAR FRAM

SVART, PREMIUM NAPPALÄDER,
MONOFORMSTOLAR FRAM

PLOMMON, P
MONOFORMS

TEKNA +

TILLVAL:

SVART, PREMIUM NAPPALÄDER,
MONOFORMSTOLAR FRAM

PLOMMON, PREMIUM NAPPALÄDER,
MONOFORMSTOLAR FRAM

A: Hjulbas: 2646 MM
B: Längd: 4394 MM
C: Bredd: 1806 MM
D: Höjd: 1590 MM**

16" Stål

17" Lättmetall
D

A
B

18" Lättmetall

19” Lättmetall

C
**1595MM med 4-hjulsdrift
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PÅ NISSAN

FOKUSERAR VI
PÅ KVALITET

UTVECKLAD AV ERFA

Allt vi gör på Nissan är alltid med kunden i fo
åtgärd och varje beslut är ett resultat av störs
precision och kvalitet eftersom det i slutändan
gör det. Från idé till biltillverkning, från tester till
kundservice till engagemang. Kvaliteten sitter i v

360°-METODEN

Vi bygger in kvalitet från början och ko
för att göra den mer komfortabel och m
innovativ design, intelligent teknologi och
vi hämtat inspiration från dig och andra

SÄKERHET

Vi arbetar med våra Intelligent Driving-syste
dig och hjälpa dig att undvika missöden, så
djärvare och tryggare för varje dag. Vår Aroun
fyra kameror för att ge dig ett virtuellt fågelpe
området runt den.

EXTREM TILLFÖRLITLIGHET

Vi pressar våra bilar till det yttersta för att garante
presterar det som krävs av dem varje dag. Före p
miljontals kilometer med dem på testbanor, vi öpp
motorhuvar tusentals gånger på en dag och vi anv
damm från Japan för att testa att fönstren håller tä
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NISSAN SERVICEKONTRAKT

NISSAN Serviceavtal är det bästa sättet att ge din nya Nissan QASHQA
som bilen förtjänar! Vi tar hand om din Nissan på bästa sätt samtid
dig ett fast pris för servicen över alla åren. När du lämnar in bilen till din
byter vi alla förbrukningsdelar och vätskor i enlighet med Nissans s
och går igenom bilen så att du kan fortsätta köra i lugn och ro. Du
ekonomin och servicen. Nissan informerar dig om när det är dags f
ger dig förslag på aktuell service och valbara bokningstider.

VÅRT LÖFTE DIN ERFARENHET

DET FINNS INGEN TIDSGRÄNS FÖR HUR LÄNGE DU KOMMER ATT DRA NYTTA AV VÅRA LÖFTEN. OM DU
HAR GÅTT MED I YOU+NISSAN-PROGRAMMET OCH VILL BLI TILLTALAD PÅ ETT GENUINT, ÖPPET OCH
ÄRLIGT SÄTT KOMMER VI ATT TA HAND OM DIG. FÖR ALLTID. DET ÄR VÅRT LÖFTE.

FRI LÅNEBIL
Vi lovar att hålla dig kvar på vägarna när din bil är på
service. Boka i förväg så ska vi se till en fri lånebil står
klar för dig. Vi har även elbilar på vissa serviceställen
och kan erbjuda andra transportlösningar om det
passar dig bättre.

PRISGARANTI PÅ SERVICE
Vi lovar att ta hand om din Nissan på bästa möjliga
sätt genom att arbetet utförs av specialutbildade
Nissan-mekaniker och genom att vi använder Nissan
Originaldelar. Vi vet helt enkelt bäst hur din Nissan ska
servas. Och för att garantera att du får mest för
pengarna hos lovar vi att matcha vår offert mot
motsvarande offerter från andra serviceverkstäder
inom 10 km från din Nissan-återförsäljare.

NISSAN FÖRLÄNGD GARANTI

NISSAN förlängd garanti ger dig möjlighet att utöka fabriksgarantin på 3
till en längre tidsperiod eller fler km. Välj det garantiavtal som pass
bäst. Om bilen behöver repareras används endast Nissan originaldelar,
av utbildade Nissan-mekaniker. För att du ska känna dig helt lugn o
Nissans assistans dygnet runt, alla dagar i veckan, i hela Europa (om dett

GRATIS FORDONSKONTROLL
Vi lovar att erbjuda dig en gratis fordonskontroll
innan något arbete utförs, så att du vet exakt vad
som behöver göras och vad det kommer att
kosta. Alla våra priser finns också online och hos
våra återförsäljare.

FÖRLÄNGD NISSAN ASSISTANS
Vi lovar att hålla dig kvar på vägarna dygnet runt,
alla dagar i veckan. Om något oväntat skulle
hända garanterar vi Nissan-assistans dygnet runt,
oavsett hur gammal din Nissan är.

För fullständiga villkor - se www.nissan.se

VAR SOM HELST, NÄR SOM HELST, VAD SOM HELST. BARA RING 08-50 10 30 00 SÅ KOMMER VI.

DET ÄR DU SOM FÅR OSS PÅ NISSAN
ATT GÖRA VÅRT ALLRA BÄSTA.
Det är du som stimulerar vår fantasi. Det är
du som sporrar vår uppfinningsrikedom. Det
är du som inspirerar oss att bryta mot det
invanda och vara innovativa, att finna nya
vägar. Och på Nissan handlar innovationer
inte bara om komplement och nya tillägg utan
om att ta steget fullt ut och återuppfinna
status quo. Det handlar om att producera
oväntade lösningar som tillmötesgår även
dina allra vildaste och mest långtgående
önskemål och behov. Vi på Nissan tar fram
bilar, tillbehör och tjänster som br y ter
mönstret och är utöver det vanliga, som gör
det praktiska spännande och det spännande
praktiskt – allt för att erbjuda dig en mer
fascinerande körupplevelse, varje dag.
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NISSAN QASHQAI ERBJUD

3 ÅR / 100.000 KM NYBILSGAR

3 ÅR / 100.000 KM NISSAN ASS
3 ÅR LACKGARANTI
3 ÅR VAGNSKADEGARANTI
12 ÅR ROSTSKYDDSGARANTI

SERVICEINTERVALL
BENSIN: 1 ÅR / 20.000 KM
DIESEL: 1 ÅR / 30.000 KM

Intelligent Mobility vägleder oss i allt vi gör. På Nissan använder vi nya teknologier
för att förvandla personbilar till något mer än bara ett transporthjälpmedel.
Tillsammans blir resan tryggare, mer uppkopplad och mer spännande. Oavsett
om det är bilar som kan köra själva tillsammans med dig eller motorvägar som
laddar din eldrivna bil under resan, så är alla dessa nya teknologier här inom en
nära framtid.
Och det är en framtid som redan börjar ta form i Nissan-bilar av idag.

Besök vår hemsida: www.nissan.se/QASHQAI

ÅF-stämpel:

Följ Nissan QASHQAI på:

Vi har gjort allt som står i vår makt för att informationen i denna broschyr ska vara korrekt vid trycktillfället (maj 2017). 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 – MY17 QASHQAI broschyr 05/2017 – Tryckt i EU.
Producerad av DESIGNORY, Frankrike, och tillverkad av eg+ worldwide, Frankrike – Tel.: +33 1 49 09 25 35
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