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Nu tar vi QASHQAI
till nästa nivå
2007 lanserades Nissan Qashqai – världens första
crossover. Den smarta mixen av kompakt halvkombi
och praktisk SUV blev en stor succé runt om i hela
världen. Qashqai blev en verklig trendsättare och
crossovers blev snabbt en favorit bland bilköparna.
Nu är det dags att stifta bekantskap med vår helt
nya Nissan Qashqai. Den är inte bara ännu tuffare.
Med ny säkerhetsteknik och nya assistanssystem
är den även ännu säkrare.
Upplev själv nästa generationen av Nissan Qashqai.
Den kommer att erbjuda dig en ny typ av elektrisk
drivlina och det bästa av Nissans Intelligent Mobilityteknik* – allt i ett helt nytt paket med bl.a. en läcker
2-tone färgpalett**.
För vart livet än för dig – varför inte ta dig dit smidigt
och elegant?

Bilder och beskrivningar är endast ämnade som vägledning. I vissa fall
förekommer bilder på bilar med ej lokalanpassad specifikation och
sådana som inte representerar en specifik modell, utrustningsnivå eller
ett visst erbjudande. Vissa avbildade detaljer kan eventuellt ej vara
tillgängliga vid lansering, eller ej vara tillgängliga som standard utan
endast som tillval.
*Vilka specifika detaljer och funktioner som är tillgängliga, som standard
eller tillval (mot en extra kostnad), beror på version.
**2-tone karossfärg är ett tillval.
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Så här förförisk har funktionalitet aldrig tidigare varit
Njut av det tydliga, helt digitala, 12,3" instrumentklustret, en 10,8" stor Head-up display i
vindrutan och av den 9" stora HD pekskärmen till NissanConnect-systemet med sina
avancerade uppkopplade tjänster. De tre displayerna är perfekt synkade för att tillsammans
ge dig en säkrare, mer underhållande och optimerad körupplevelse.
Koppla av i de ergonomiskt utformade stolarna med optimerade svankstöd. Njut av känslan
som de förstklassiga materialen ger i kombination med den uppfriskande massagefunktionen
(tillval, finns till både förar- och passagerstol fram). Helt nya Qashqai är inte bara en ny bil –
den är någonting mer och utöver det vanliga.

A

B

C

D

12,3" digitalt
instrumentkluster

9" HD pekskärm

10,8" Head-up
display i vindrutan

Stolar med optimerat
svankstöd

Vilka specifika detaljer och funktioner som är tillgängliga, som standard eller tillval (mot en extra kostnad), beror på version.
*HD pekskärm - upplösning 1280x768 pixlar
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Bättre blick framåt
Nissan ligger alltid i framkant gällande nya intelligenta
lösningar för körsäkerheten. Nya Qashqai är inget
undantag och erbjuder dig avancerad Nissan Intelligent
Mobility-teknologi. Systemen håller ett vakande öga
på vägen och omgivningen. Allt för att skydda och göra
dig så trygg och säker som möjligt.

Du bör inte förlita dig uteslutande på bekväma kör- och säkerhetsfunktioner.
Det är alltid föraren som bär det yttersta ansvaret. Vissa funktioner kanske inte
fungerar under alla förhållanden och omständigheter. Hastighetsbegränsning
och andra begränsningar gäller. För villkor gällande Nissans tekniska lösningar,
tala med din Nissan-återförsäljare eller läs mer på www.nissan.se
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Njut av resan
ProPILOT med Navi-Link. Kör mer avkopplat –
och med mer zen. Det vidareutvecklade ProPILOT*
med Navi-link håller inte bara bilen centrerad i
sitt körfält och på ett förinställt avstånd till
fordonet framför. Med hjälp av de integrerade
kartorna från tomtom® vet systemet även
när du närmar dig kurvor, korsningar, rondeller,
avfarter m.m. och anpassar körningen för dessa
för att göra din resa ännu smartare och stressfri.
Systemet kan t.o.m. läsa av trafikskyltar och
anpassa hastigheten efter dessa. ProPILOT
bromsar även in bilen till helt stillastående vid
exempelvis en trafikstockning och kör sedan
vidare när trafiken börjar rulla – helt automatiskt.
ProPILOT med Navi-link är bara ett av många
Nissan Intelligent Mobility-system som finns till
helt nya Qashqai.

*ProPILOT är tillgängligt på ett begränsat urval av bilar och endast i
kombination med automatisk växellåda. ProPILOT är ett avancerat
assistanssystem som dock inte kan förhindra kollisioner. ProPILOT är
avsett för ”blicken på vägen/händerna på ratten” och endast för körning
på motorväg (med körbanor åtskilda av mitträcken). Navilink stödjer
systemet Identifiering av vägskyltar som dock kan missa att läsa av
vägskyltarna under vissa omständigheter. Det är förarens ansvar att
läsa av vägskyltarna och följa trafikföreskrifterna. Det är alltid föraren
som har ansvaret för att hålla sig alert, köra säkert, hålla fartgränserna,
anpassa farten efter vägförhållandena och hela tiden vara beredd att
återta kontrollen över bilen.
För mer information, vänligen läs bilens instruktionsbok.
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Säkerhet är själva kärnan i helt nya Qashqai.
Samtliga versioner är utrustade med
säkerhetsteknik som konstruerats för att hålla
alla ombord trygga och säkra.

INTELLIGENT ADAPTIV FARTHÅLLARE – håller avståndet
till framförvarande. Systemet mäter sträckan till
fordonet framför och reglerar automatiskt hastigheten
för att hålla din Qashqai på ett lämpligt avstånd i
förhållande till den hastighet bilen färdas i.

INTELLIGENT FRONTKOLLISIONSVARNING – håller
ett vakande öga på de två närmast framförvarande
fordonen. Om systemet upptäcker en plötslig
inbromsning framför dig, får du en varning om detta,
både med ljud och visuellt, för att uppmärksamma
dig på att du behöver bromsa in.

Smarta strålkastare för
bättre säkerhet
Helt nya Qashqai kan fås med Full LEDstrålkastare med Adaptive Beam Assist. Systemet
anpassar heljuset i 12 individuellt styrda segment.
Det gör att vägen alltid är maximalt upplyst
utan att blända.

INTELLIGENT AUTOBROMS – håller uppsikt framåt i
lägre hastigheter och bromsar automatiskt ned
bilen om systemet upptäcker att det finns risk för
en kollision med en bil, cyklist eller fotgängare

AUTOBROMS BAK – hjälper dig att backa tryggt och
säkert. Om det registrerar ett föremål bakom bilen,
kan systemet automatisk bromsa för att förhindra
en kollision.

ADAPTATIVE BEAM ASSIST
INTELLIGENT DÖDVINKELVARNARE – varnar dig vid
filbyte om ett fordon ligger i din döda vinkel. Om du
trots varningen fortsätter med manövern, bromsar
systemet ner bilen lätt för att den ska återgå till sitt
ursprungliga körfält.

Du bör inte förlita dig uteslutande på bekväma kör- och säkerhetsfunktioner. Det är alltid föraren som bär det yttersta ansvaret. Vissa funktioner
kanske inte fungerar under alla förhållanden och omständigheter.
Hastighetsbegränsning och andra begränsningar gäller. För villkor gällande
Nissans tekniska lösningar, tala med din Nissan-återförsäljare eller läs mer
på www.nissan.se
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Inspirerande körupplevelse
Optimeringar av motorn och bilens strukturella uppbyggnad
har varit centrala punkter vid utvecklingen av helt nya Qashqai –
allt för att den ska bjuda på förstklassig prestanda och låg
bränsleförbrukning.
Den helt nyutvecklade plattformen ger smidighet och komfort på
hög nivå. Den styvare strukturen ger ännu bättre dynamisk
prestanda och säkerhet och användandet av aluminium i karossen
sänker vikten, vilket bidrar till lägre CO2-utsläpp.
Även under huven hittar vi förbättringar. Den nya mildhybridmotorn
på 1,3 lit. har ett litiumjonbatteri som lagrar den energi som återvinns
vid inbromsning – allt för att minska utsläppen och optimera
start/stopp-funktionen. Motorn kan kopplas till en 6-växlad manuell
växellåda eller en automatväxellåda.

Cylindervolym

MT 2WD
MILDHYBRID
140 HK

AT 2WD/4WD
MILDHYBRID
158 HK

1,3 lit. med 12 V-mildhybrid

1,3 lit. med 12 V-mildhybrid

Effekt kW/varvtal

103 vid 5000

116 vid 5500

Vridmoment Nm/varvtal

240 vid 1600

270 vid 1750

Bränslesystem

Direktinsprutning

Direktinsprutning

Växellåda

6-växlad manuell

Automatväxellåda

Utsläppsnorm
CO2-utsläpp g/km

Euro6d full

Euro6d full

145-150

144-153 / 153-163

*Information gällande CO2-utsläpp (g/km) anges enligt den nya WLTP-normen.
WLTP baseras på laboratoritester i enlighet med EU-lagstftning samt i viss utsträckning
Real Driving Emissions (RDE) tester på väg. Värdena är avsedda för att jämföra olika
bilmodellers förbrukning och utsläpp och reflekterar inte nödvändigtvis faktisk förbrukning
eller utsläpp. Tillvalsutrustning, underhåll, körsätt och väderförhållanden påverkar den
faktiska bränsleförbrukningen och därmed utsläppen.
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Med plats för alla - och mer därtill
Trots sin rymliga interiör har helt nya Qashqai kompakta yttermått
vilket gör det lätt att ta sig fram i trång stadsmiljö. Passagerarna
sitter bekvämt i den nu ännu generösare kupén – utrymmet hör
till de största i segmentet. Eftersom bakdörrarna kan öppnas
85 grader, är det är enkelt att både kliva in och ur bilen och att
fästa en bilbarnstol. Små detaljer, som dubbla USB*-uttag i baksätet,
gör livet ännu bekvämare. Lägg till ett generöst bagageutrymme
så står det helt klart: det här är en bil där familjen eller dina vänner
sitter bekvämt och har gott om plats – vart ni än styr kosan.

20 MM

MER KNÄUTRYMME BAK

JÄMFÖRT MED FÖRRA GENERATIONEN.

28 MM MER UTRYMME I AXELHÖJD
JÄMFÖRT MED FÖRRA GENERATIONEN.

504 L
+15 MM

JÄMFÖRT MED FÖRRA
GENERATIONEN.

Förvånansvärt stort bagageutrymme

504 L

BAGAGEUTRYMME

Den konkurrenskraftiga lastkapaciteten innebär att alla i helt nya
Qashqai kan ta med sig allt de behöver på alla resor. Två lampor, ett
12 V-uttag och slitstarka material i bagageutrymmet gör det verkligt
praktiskt och enkelt att använda. Dessutom ser en bagageskiva
till att allt kan ligga säkert på plats. Baksätena är nerfällbara på ett
flexibelt sätt vilket ger tillgång till ett riktigt generöst lastutrymme.
Det finns 16 olika kombinationsmöjligheter för bagageutrymmets
storlek – mer praktiskt än så kan det knappast bli**.

* Finns fr.o.m. utrustningsnivå N-Connecta.
**Vilka specifika detaljer och funktioner som finns tillgängliga, som standard eller som tillval
(mot extra kostnad), beror på version.
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Gör resorna enklare
och smartare
Få din bil just som du
vill ha den
A

B

C

D

STYLING – EXTERIÖR
ELEGANCE PACK CHROME
Dekorlist fram – KE6106U0CR
Dekorlist sida – KE7606U0CR
Dekorlist bak - KE7916U0CR

Med Nissans tillbehör kan du anpassa och styla din helt nya
Qashqai och göra den ännu mer bekväm och praktisk. Sätt din
egen prägel på bilen med ett kromglänsande exteriört Elegance
Pack, skydda bagageutrymmet mot smuts och vatten, eller välj
en praktisk dragkppling. Behöver du ha med dig cyklar, skidor,
snowboards eller massor av andra saker, är våra taklastbågar och
takboxar speciellt framtagna för att vara säkra och passa både
bilen och plånboken perfekt.

DRAGPAKET
A: Dragkoppling, avtagbar - KE5006U510
Kapacitet: max. 1800 kg
B: Eluttag, 13-stifts - KE5056U012
Eluttag, 7-stifts - KE5056U002
PROTECTION PACK
C: Golvmattor Luxury - KE7456UN0A
D: Vändbar bagagerumsmatta - KE9656U0S0
EXPLORER PACK
E: Taklastbåge med Easyfix-system – KE7306U510
Tvärskenor med Easyfix-system - KE7326U510*
F: Cykelhållare - KB73880010
Takbox, med snabbfäste
Small - KE734380BK
Medium - KE734480BK
Large - KE734630BK
DEKORLIST BAK

Skidhållare - för 4-6 par
4 par - KS73850002
6 par - KE73899996
E

F

G

H

KIT FÖR BAGAGEUTRYMMET
G: Hållare i bagageutrymmet – KE9646U510
H: Ilastningsskydd - KE9676U000

DEKORLIST SIDA
DEKORLIST FRAM

*Endast för versioner med takrails
Vilka specifika detaljer och funktioner som finns tillgängliga, som
standard eller som tillval (mot extra kostnad), beror på version.
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Utan tvekan en Qashqai

Färgpalett

UTRUSTNINGSNIVÅER - UTRUSTNING I URVAL
VISIA

ACENTA

KAROSSFÄRGER – QASHQAI
N-CONNECTA

• Bi-LED-strålkastare

• Utöver Visia

• Utöver Acenta

• Parkeringssensorer bak

+ 17" lättmetallfälgar

+ 18" lättmetallfälgar Diamond Cut

• Halvljusautomatik

+ Backkamera

+ Digitalt instrumentkluster

• Elinställbara och uppvärmda
sidobackspeglar

+ 8" NissanConnect pekskärm

+ 9" NissanConnect HD pekskärm

+ ACC klimatanläggning med 2 zoner

• AC luftkonditionering

+ iKey nyckelfritt låssystem

+ Around View Monitor med
rörelsedetektor

• Intelligent adaptiv farthållare

+ Eluppvärmda stolar fram

+ Tonade rutor

+ Eluppvärmd ratt

+ Ambient interiör belysning

11 STYCKEN KAROSSFÄRGER

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

Sunset Red -M- NBV

Solid Red -S- Z10

Solid White -S- 326

2-tone Pearl White, tak i
Black Metallic – XDF

2-tone: Magnetic Blue, tak i
Black Metallic – XFV

+ Eluppvärmd vindruta
+ Sladdlös laddning

TEKNA+

TEKNA
• Utöver N-Connecta

• Utöver Tekna

+ Head-Up display

+ 19" lättmetallfälgar

+ Full LED-strålkastare med Adaptive
Beam Assist

+ Glastak och takrails

+ ProPILOT med Navi-link

+ Nappa läderklädsel &
massagefunktion

+ Elektriskt öppningsbar baklucka

+ Ljudsystem från Bose med 10 högtalare

5 STYCKEN 2-TONE

2-tone: Ceramic Grey, tak i
Black Metallic – XFU

2-tone: Black Metallic, tak i
Grey – XDK

2-tone: Sunset Red, tak i
Black Metallic – XEY

MÅTT
A:

Längd: 442,5 cm

B:

Hjulbas: 266,6 cm

C:

Bredd: 183,5 cm

D:

Höjd: 162,5 cm

D

B
A

C

Exteriör design | Interiör design | Säkerhet | Teknologi | Prestanda | Innerutrymme | Nya Qashqai | Utrustningsnivå och dimensioner | Tillbehör

Printa | Avsluta

Nissan Intelligent Mobility gör att du ligger steget före. I bilar som känns som en naturlig
förlängning av dig själv, hjälper dig att se, känna och uppfatta mer, och reagerar
tillsammans med dig – och ibland t.o.m. för dig. Nissan Intelligent Mobility handlar om en
bättre framtid – den leder oss in i en värld som är säkrare, mer hållbar och mer spännande.

Läs mer om helt nya Nissan Qashqai på:
www.nissan.se
Följ Nissan Qashqai på:

Vi har gjort vårt yttersta för att informationen i denna broschyr ska vara korrekt vid trycktillfället (februari 2021). Denna broschyr
innehåller bilder på prototypbilar som visats upp på motormässor. I enlighet med företagets policy att ständigt förbättra sina produkter,
förbehåller sig Nissan Europe rätten att när som helst förändra specifikationerna och de bilar som beskrivs och avbildas i denna
broschyr. Nissans återförsäljare kommer att informeras om alla sådana förändringar snarast möjligt. För att få den senaste informationen,
tala med din lokala Nissan-återförsäljare. Av trycktekniska skäl kan de kaross- och klädselfärger som visas i broschyren avvika något
från de faktiska.
Samtliga rättigheter förbehålles. Mångfaldigande av hela eller delar av denna broschyr är förbjudet utan föregående skriftligt tillstånd
från Nissan Europe. Denna broschyr är tryckt på klorfritt papper – MY21 QASHQAI brochure 02/2021 – Tryckt i EU. Skapad av DESIGNORY,
Frankrike och tryckt av eg+ worldwide, Frankrike – Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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