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I 2007 banede Qashqai vejen for crossover-
segmentet. Folk i hele verden forelskede sig 
i den, fordi den repræsenterede en blanding 
af de kompakte egenskaber, som kendetegner 
en hatchback, og de praktiske egenskaber, 
som en SUV repræsenterer. Og den var noget 
af en trendsætter, idet crossover-modeller 
hurtigt blev en favorit i hele verden.

Og nu er det tid til at byde den helt nye Nissan 
Qashqai velkommen. Den nye Qashqai er mere 
dristig og endnu bedre udstyret, ligesom den er 
mere sikker takket være nye sikkerhedsteknologier* 
og førerassistentsystemer*, som sigter mod at 
maksimere sikkerheden for alle.

Hvorfor ikke vælge at ankomme med stil, uanset 
hvor livet fører dig hen?

QASHQAI løftes til 
et helt nyt niveau

De viste billeder og beskrivelser er vejledende. I nogle tilfælde er 
billederne af biler uden lokale specifikationer og viser derfor ikke en 
specifik model, en specifik udstyrsversion eller et aktuelt tilbud. Det 
viste udstyr er eventuelt ikke tilgængeligt, er måske ikke tilgængeligt 
som standardudstyr eller er kun tilgængeligt som ekstraudstyr.

*Funktionernes tilgængelighed varierer afhængigt af bilens modelår, 
model, udstyrsniveau, pakke og tilvalg.
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*Funktionernes tilgængelighed varierer afhængigt af bilens modelår, model, udstyrsniveau, pakke og tilvalg.

Qashqai tilfører crossover-designet en ny vision med muskuløse proportioner, en 
sprælsk farvepalet med mulighed for tofarvede lakeringer*, brillant LED-lys*, lave 
aluminiumstagrælinger* og imponerende 20" aluminiumsfælge*.

Et helt nyt udtryk

A B C D E

LED-
forlygter*

LED-
baglygter

Indgraveret 
Qashqai-logo

Tag i 
kontrastfarve*

20” 
aluminiumsfælge*
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15 W trådløs oplader* Rat med forbedret ergonomi

*15 W trådløs oplader er standardudstyr fra Acenta

Alt i den nye Qashqais kabine føles avanceret. Moderne. Kvalitetsbevidst. 
Det moderne look og de førsteklasses materialer omfavner dig med god 
plads. Det ergonomiske design af rat, betjeningselementer og midterkonsol 
er ensbetydende med kørekomfort på højeste plan, og bedre udsyn og diskret 
integrerede teknologier holder dig klar, opmærksom og klar til at køre.

Et studie i raffinement
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*Funktionernes tilgængelighed varierer afhængigt af køretøjets 
modelår, model, udstyrsniveau, pakke og tilvalg.

Start

OPTIMERET VIEW

Førerassistenter

Navigation

Nyd det tydelige 10,8" head-up-display* på forruden, den 12,3" komplet digitale instrumentenhed* 
og det 9" HD* NissanConnect-display* med avancerede onlinetjenester. De tre store skærme 
arbejder perfekt sammen og giver dig en mere sikker, klar og optimal køreoplevelse...

10,8" HEAD-UP-DISPLAY PÅ FORRUDEN*. Dette store projicerede display uden forvrængninger 
viser dig vigtige informationer, uden at du skal fjerne blikket fra vejen. Det gør kørslen mere 
sikker og komfortabel.

12,3" KOMPLET DIGITAL INSTRUMENTENHED* Display med høj opløsning med mange 
konfigurationsmuligheder baseret på førerens humør eller behov; forbedret sikkerhed med 
visning af alle informationer på ét sted. Du kan skifte mellem den traditionelle visning med 
runde instrumenter eller et optimeret view med et større centralt display.

Funktionalitet har aldrig været mere forførende
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*Massagefunktion er kun tilgængelig til Tekna+.

**Premiumlæder er delvist i læder og kun tilgængelige til Tekna+.

Valg af massagefunktion

CENTRAL AIRBAG

Slap af i de ergonomisk designede sæder med optimeret lændestøtte. 
Nyd de eksklusive materialer, en finish af høj kvalitet i hele kabinen 
og massagesæder* til både fører og forsædepassager. Bilen er 
udstyret med en ny centralt placeret airbag, som giver dig endnu 
mere sikkerhed. Den nye Qashqai er ikke kun en forbedring. Den 
er en åbenbaring.

Dit personlige rum har aldrig føltes 
mere personligt

Premiumlæder**
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*USB-porte ved bagsædet er standardudstyr fra N-Connecta.

+20 MM KNÆPLADS BAG

VS. TIDLIGERE GENERATION
+28 MM SKULDERPLADS

Den nye Qashqai kombinerer et rummeligt interiør med et kompakt, 
byvenligt eksteriør og god manøvredygtighed. Passagererne sidder 
komfortabelt i en større kabine, hvor pladsen er noget af det bedste 
i dette segment, ligesom bilen tilbyder nem adgang og nemmere 
fastgørelse af barnesæde takket være den 85° døråbning af bagdørene 
plus gennemtænkte løsninger såsom to USB-porte* til passagererne 
på bagsædet. Tilføj overdådig bagagerumsplads, hvorefter det står 
klart: Du kan transportere hele familien og vennerne til en hvilken 
som helst destination på komfortabel vis med forbedret rummelighed.

Plads til alle. Og mere endnu

VS. TIDLIGERE GENERATION
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*Funktionernes tilgængelighed varierer afhængigt af bilens modelår, 
model, udstyrsniveau, pakke og tilvalg.

Håndfri elbagklap

504 L 
BAGAGERUMSKAPACITET

1593 L MED BAGSÆDERNE 
KLAPPET NED

Med en bagagerumsvolumen på op til 1.593 l har den nye 
Qashqai plads til alt det, du gerne vil have med. To luggage 
boards* (begge med en side, som nemt kan tørres helt ren) 
byder på 16 mulige bagagerumskonfigurationer, så du har 
maksimal fleksibilitet uanset din last. Smarte detaljer såsom 
Nissans håndfri elbagklap* og bagdørenes brede åbning 
fjerner besværet ved at læsse bilen og tømme den igen, 
så du kan få størst muligt udbytte ud af din dyrebare fritid.

Overraskende 
bagagerumskapacitet
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Styreassistenten holder bilen midt i vognbanen og er kun tilgængelig i forbindelse med 
ProPilot eller Advanced Drive Assist
Du bør ikke udelukkende stole på førerkomfortfunktionerne. Nogle funktioner fungerer 
eventuelt ikke under alle forhold og omstændigheder. Hastighedsgrænserne og andre 
trafikregler gælder. Du kan få mere at vide om vilkår og betingelser for Nissans teknologier 
hos din Nissan forhandler eller på www.nissan.dk.

INTELLIGENT FARTPILOT holder dig på sikker afstand. 
Den måler afstanden til det forankørende køretøj og 
styrer acceleration og deceleration, så din bil automatisk 
holder en passende afstand til forankørende inden for 
den hastighed, du har indstillet.

INTELLIGENT FORWARD COLLISION WARNING holder 
øje med de to nærmeste forankørende køretøjer. Når 
systemet registrerer, at en forankørende pludseligt 
decelererer, udsender det en hørbar og en visuel 
advarsel om at sænke hastigheden.

REAR AUTOMATIC BRAKING hjælper dig med at bakke 
sikkert. Hvis et stillestående objekt registreres bag ved 
din bil, kan systemet automatisk aktivere bremserne 
for at hjælpe med at forhindre en kollision.

EMERGENCY LANE KEEPING En komplet række af 
teknologier, der hjælper dig med at undgå, at du 
utilsigtet forlader din vognbane. Holder dig midt i 
vognbanen med enten styreindgreb* eller ved at 
bremse bilen i en nødsituation.

INTELLIGENT EMERGENCY BRAKE Overvåger området 
foran bilen og registrerer køretøjer og fodgængere 
med henblik på at undgå eller reducere effekten af en 
kollision.

Den nye Qashqai er udstyret med avancerede sikkerhedsteknologier, 
der er konstrueret til holde øje med vejen og sørge for sikkerheden 
for alle, så du har ro i sindet.

Sikkerhed frem for alt

Udskriv   |   LukUdvendig design    |    Indvendig design    |    Rummelighed    |    Sikkerhed    |    Teknologi og Ydelse    |    Stil og Tilbehør

Side 1    |    Side 2  



*Adaptivt lys er tilgængeligt som ekstraudstyr til N-Connecta og er standardudstyr fra Tekna.

Den nye Qashqai er den første Nissan i Europa med adaptiv 
lysteknologi*. Fjernlyset er inddelt i 12 individuelle segmenter, hvor 
de segmenter, der kunne blænde modkørende, slukkes. Maksimalt 
udsyn til dig og maksimal sikkerhed for de øvrige trafikanter.

Kaster lys over sikkerheden
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*Around View Monitor er tilgængelig som ekstraudstyr til Acenta og er standardudstyr fra N-Connecta.

Hvis du hader at parkere, vil du elske den nye Qashqai. Den nye digitale Around 
View Monitor i høj opløsning* giver dig et 360° overblik over din bil, hvor du kan 
vælge af fokusere på visning af front, hæk og fortov for at hjælpe dig med at 
parkere trygt og sikkert. Og med fire kameraer i høj opløsning får du et mere 
tydeligt billede af omgivelserne ved lave hastigheder og i parkeringssituationer, 
så du kan føle dig mere tryg. 

Er pladsen trang? Det er ikke noget problem.

Bakkamera 
Se det, 

der er lige bag bilen.

Kamera på højre side 
Tryk på kontakten for at 
se et billede af fortovet.

All-around view 
Få et virtuelt 360°-overblik 

i fugleperspektiv, når 
du manøvrerer.

Frontkamera 
Få et kombineret overblik 
over fronten og et billede 

oppefra til perfekt parkering.
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*ProPILOT er tilgængelig til et begrænset udvalg af biler og kun i 
forbindelse med automatisk gearkasse.
ProPILOT er et avanceret førerassistentsystem, men det kan ikke 
forhindre kollisioner. ProPILOT er kun beregnet til kørsel på motorvej 
(med autoværn) og kun med ”hænderne på rattet og øjnene på vejen”.
Navilink understøtter genkendelse af vejskilte, men kan eventuelt 
ikke læse alle vejskilte under alle forhold. Føreren skal holde øje med 
alle trafikskilte og overholde færdselslovene.
Det er førerens ansvar at være opmærksom, køre sikkert og kunne 
overtage kontrollen over bilen til enhver tid.
Du kan se flere informationer i instruktionsbogen.
ProPILOT er tilgængeligt som ekstraudstyr til N-Connecta og er 
standardudstyr fra Tekna.

Den helt nye Nissan Qashqai har den nyeste 
version af ProPILOT, så du får en komfortabel og 
afslappet køreoplevelse på større veje. Ny 
software hjælper med til at gøre din kørsel 
komfortabel og holde dig trygt i din vognbane, 
mens du holder den ideelle afstand til 
forankørende køretøjer uanset vejens hældning. 
NAVI-Link-funktionen er forbundet med 
Qashqais TOMTOM-navigationssystem for at 
forudse hastighedsgrænser, sving, frakørsler og 
andet, og din bils hastighed tilpasses roligt og 
blidt, så du bevarer kontrollen. Systemet kan 
endda indlede en katastrofeopbremsning og 
stoppe og starte i trafikken, så du og dine 
passagerer kan føle jer sikre og komfortable selv 
under krævende kørselsforhold.

ProPILOT med NAVI-Link*
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FORBEDRET UNDERVOGN

Nogle funktioner er kun tilgængelige til visse udstyrsversioner

*Multilink-undervogn er kun tilgængelig i forbindelse med firehjulstræk eller 20” aluminiumsfælge

Strukturel optimering og motoroptimering har været en afgørende del af 
udviklingen af den nye Qashqai for at sikre fantastiske køreegenskaber såvel som 
optimal brændstofeffektivitet. Den nye platform sikrer forbedret adræthed og 
komfort. Den mere stive struktur sikrer forbedrede dynamiske køreegenskaber og 
bedre sikkerhed, ligesom udstrakt brug af karrosseripaneler i aluminium reducerer 
vægten og resulterer i et lavere brændstofforbrug.

Intelligent bag facaden

DØRE OG MOTORHJELM I ALUMINIUM
Lettere aluminiumsplader i døre og 
motorhjelm reducerer vægten og 
dermed også CO2-emissionerne.

Foruden den forbedrede 
standardundervogn fås den nye 
Qashqai også med multilink-undervogn*, 
som giver endnu mere komfort og mere 
sportslige og adrætte køreegenskaber.
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Effektivitet uden kompromiser

* Extended stop/start functionality during coasting is available for automatic transmission 
variants only.
** Reel rækkevidde afviger ofte markant fra den opgivne laboratorie-rækkevidde. 
Kørselsmønster, herunder i særdeleshed hastighed, har stor betydning for den reelle 
rækkevidde. Rækkevidde stammer fra laboratorieprøver i overensstemmelse med 
EU-lovgivning og er beregnet til sammenligning af forskellige typer biler. Oplysningerne 
henviser ikke til en bestemt udpeget bil og udgør ikke en del af tilbuddet. Tallene afspejler ikke 
nødvendigvis faktiske køreresultater. Valgfrit udstyr, vedligeholdelse, kørselsadfærd samt ikke-
tekniske faktorer som vejrforhold kan have indflydelse på de officielle resultater. Tallene blev 
fastslået under den nye verdensdækkende testcyklus for lette køretøjer, Worldwide 
harmonized Light vehicles Test Procedure (WLTP).

Den nye HR13-mildhybridmotor leverer bedre brændstofeffektivitet 
og reducerede CO2-emissioner, uden at det går ud over køreglæden. 
Systemet omfatter et litium-ion-batteri, som lagrer den energi, 
der genereres ved opbremsning. Den lagrede energi anvendes 
til at forsyne bilens elektriske systemer i stedet for motoren ved 
lave hastigheder (under 18 km/t*), eller når bilen holder stille, så 
motorens driftstid reduceres.

MT 2WD 
MILDHYBRID 

140 HK

XTRONIC 2WD/4WD 
MILDHYBRID 

158 HK

Slagvolumen 1,3L med 12V-mildhybrid 1,3L med 12V-mildhybrid

Ydelse kW ved omdr./min. 103 ved 5 500 116 ved 5500

Drejningsmoment/omdr./
min.. 240 ved 1 650 - 4 000 270 ved 1 800 3 750

Brændstofsystem DIG DIG

Gearkasse 6-trins manuel Automatisk

Emissionsnorm Euro6dfull Euro6dfull

CO2-emissioner g/km ** 143 - 146 142 - 146 / 155 - 158

e-POWER-teknologien, som bliver tilgængelig i 2022 til versioner med 
automatisk gearkasse, bruger en elmotor til at trække hjulene, hvilket giver 
øjeblikkelig acceleration og helt støjsvag kørsel som i en elbil – uden 
begrænsning af rækkevidden eller bekymringer om at finde en ladestation. 
Modsat traditionelle hybridsystemer fungerer benzinmotoren som generator 
til opladning af litium-ion-batteriet, som så forsyner elmotoren med strøm.
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Scan koden for 
at downloade 
NissanConnect 
Services-appen, 
og tilslut den til din 
nye Nissan.

Nem opkobling til din verden

* 9” HD-touchscreen er standardudstyr fra N-Connecta.

**For at bruge NissanConnect-tjenesterne skal du bruge en 
smartphone med et kompatibelt iOS- eller Android-operativsystem 
og et SIM-kort med dataabonnement fra et teleselskab. Download 
den gratis NissanConnect Services-app, og opret et brugernavn 
og et password. Forbind din smartphone med din bil med 
NissanConnect Services ved at logge ind med dit brugernavn og dit 
password. Alle tjenester skal bruge mobildækning. Man bør kun 
tilslutte en mobiltelefon for at anvende NissanConnect, når bilen 
holder sikkert parkeret. Systemet må kun bruges i overensstemmelse 
med færdselsloven. Førerne bør kun bruge systemet, når det er 
sikkert at gøre det- Brugerne skal være opmærksomme på, at den 
håndfri teknologi potentielt kan aflede opmærksomheden fra vejen, 
hvilket kan påvirke brugernes kontrol over bilen.

Den nye 9" HD-touchscreen* i Nissan Qashqai er din portal til 
NissanConnect**: via intuitiv navigation, avanceret teknologi og 
meget andet. Vores smartphone-app tilbyder dig et voksende 
udvalg af tjenester, herunder at sende rejseplaner til din nye 
Nissan Qashqai.

Har du problemer? 
Vejhjælpsopkald giver 
dig vejhjælp, når du har 
brug for det, og 
bilstatusrapporten 
informerer dig om din 
bils tilstand. 

Sikkerhed og bilens 
sundhedstilstand Kom helt frem til din 

destination med dør-til-
dør-navigation ved at 
sende navigationsruten 
direkte fra din 
smartphone til bilens 
navigationssystem. Ved 
hjælp af kørselshistorik & 
analyse kan du se 
kilometertallet, antallet 
af kørte ture og meget 
andet i NissanConnect 
Services-appen

Navigation & kørsel

Tilslut din Android eller 
iOS-enhed for nem 
opkobling inklusive 
stemmebetjening**. 
Tilgå din favoritmusik, 
beskeder og andre apps 
for at holde dig 
opdateret og underholdt 
under kørslen.

Opkoblings-
muligheder

Få adgang til 
fjernbetjente tjenester 
som fx fjernbetjent 
låsning/oplåsning af 
døre, fjernbetjent horn/
lys og Find min bil via 
NissanConnect Services-
appen. Og hvis du 
nogensinde får brug for 
hjælp, er Nissan Assistance 
kun et klik væk.

Bekvemmelighed og 
komfort
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Når du sidder i din bil, kan du tilslutte din telefon takket være Apple CarPlay® og Android Auto, så du 
kan begynde at bruge dine foretrukne apps. Og uanset hvor du er, holder NissanConnect Services 
dig informeret om din bils status.

INTELLIGENT. INTUITIVT. INFORMERET.

(1) Apple CarPlay® og Android Auto er tilgængelige uden beregning, standardudstyr fra Acenta. Apple CarPlay® leveres af Apple Inc. og kan under visse omstændigheder 
eventuelt ikke være tilgængeligt. Android Auto leveres af Google Inc. og kan under visse omstændigheder eventuelt ikke være tilgængeligt. Af årsager, som Nissan ikke har 
indflydelse på, kan Apple CarPlay® og Android Auto® under visse omstændigheder ikke være tilgængeligt i dit land, eller visse funktioner kan mangle. Nissan fraskriver sig 
ansvar for manglende tilgængelighed eller manglende funktioner i Apple CarPlay® og/eller Android Auto® i din bil. 

(2) Gratis tjenester (Nissan på Google Assistant, Kørselshistorik & analyse, Nissan Hjælp & assistance, vejhjælp) er tilgængelige uden beregning i en periode på 7 år afhængigt af 
udstyrsvariant. Amazon, Alexa og alle relaterede mærker er varemærker tilhørende Amazon.com, Inc eller tilknyttede selskaber. Visse Alexa-funktioner afhænger af Smart 
Home-teknologi. Amazon Alexa® understøttes endnu ikke på dansk og vil derfor kun være tilgængelig på engelsk. 

(3) Kort & Live-trafik, Remote Control Services og smarte advarsler er tilgængelige uden beregning i en periode på 3 år, hvorefter de kan tilkøbes mod en månedlig betaling på 
0,99 euro/måned (smarte advarsler), 1,99 euro/måned (Remote Control Services), 2,99 euro/måned (Kort & Live-trafik) afhængigt af udstyrsvariant. 

(4) Wi-Fi i bilen er altid en betalingstjeneste , som er tilgængelig via abonnement. 

Du kan få yderligere informationer ved at kontakte din Nissan forhandler.

Man bør kun tilslutte en mobiltelefon for at anvende NissanConnect, når bilen holder sikkert parkeret. Systemet må kun bruges i overensstemmelse med færdselsloven. Førerne 
bør kun bruge systemet, når det er sikkert at gøre det- Brugerne skal være opmærksomme på, at den håndfri teknologi potentielt kan aflede opmærksomheden fra vejen, 
hvilket kan påvirke brugernes kontrol over bilen.

For at bruge NissanConnect-tjenesterne skal du bruge en smartphone med et kompatibelt iOS- eller Android-operativsystem og et SIM-kort med dataabonnement fra et 
teleselskab. Download den gratis NissanConnect Services-app, og opret et brugernavn og et password. Forbind din smartphone med din bil med NissanConnect Services ved 
at logge ind med dit brugernavn og dit password. Alle tjenester skal bruge mobildækning.

GOOGLE ASSISTANT- OG
ALEXA*-KOMPATIBILITET

Brug Nissan Connected Car-funktionerne 
til komfortabel fjernbetjening af din bil 

hjemmefra via stemmebetjening.
Gratis tjeneste (2)

WI-FI I BILEN*
Brug din bil som et Wi-Fi-hotspot til 

at etablere forbindelse til internettet i 
bilen. Lad os komme af sted!

Paid service (4) - 10GB for 188 kr./m

NISSAN CONNECT SERVICES
Brug NissanConnect Services-appen til at 

få adgang til Remote Control Services, 
smarte advarsler og meget andet.

Gratis tjeneste i 3 år (3)

TRÅDLØST APPLE CARPLAY®
& ANDROID AUTO

Tilslut din smartphone for at få adgang 
til din musik, sms’er og andre 
favoritapps, mens du kører.

Gratis tjeneste (1)

For at få det optimale ud af systemet anbefaler vi, 
at du anvender et originalt kabel fra producenten.
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EXTERIOR STYLING
ELEGANCE PACK I KROM
A: Frontliste – KE6106U0CR
B: Sideliste – KE7606U0CR
C: Bagliste - KE7916U0CR

TOWING PACK
D: Anhængertræk, horisontalt, aftageligt - KE5KT6U510

Anhængervægt, maks. 1.800 kg
E: Elkit, 13-bens - KE5056U012

Elkit, 7-bens - KE5056U002

PROTECTION PACK

F: Luksusmåtter - KE7456UN0A
G: Vendbar bagagerumsbakke – KE9656U0S0

EXPLORER PACK
H: Tagbøjler med Easyfix-system – KE7306U510

Tværbøjler med Easyfix-system – KE7326U510*

I:  Cykelholder - KB73880010
Tagboks - Quick fix

Lille - KE734380BK
Medium - KE734480BK
Stor - KE734630BK

Skiholder - 4 par
4 par - KS73850002

BAGAGERUMSSÆT
J: Holder i bilen – KE9646U510
K: Indlæg til bagklap – KE9676U000

*Kun til biler med tagrælinger.

Funktionernes tilgængelighed varierer afhængigt af køretøjets modelår, 
model, udstyrsniveau, pakke og tilvalg.

A: FRONTLISTE

B: SIDELISTE

C: BAGLISTE

Nissan Accessories hjælper dig med at individualisere og 
style din nye Qashqai, gøre den endnu mere komfortabel 
eller endnu mere praktisk. Gør din nye Qashqai individuel 
med Exterior Elegance Pack i krom, beskyt bagagerummet 
mod snavs, mudder og vand eller tilføj anhængertræk, 
når du begiver dig ud på spændende familieeventyr. 
Og hvis du skal transportere cykler, ski, snowboards 
eller andre genstande, er vores tagbøjler, bokse og 
andre lastholdere specielt konstrueret til at passe på 
en intelligent, sikker og holdbar måde.

Gør alle dine køreture lysere, 
smartere og nemmere

Gør det endnu bedre
på alle måder

Udskriv   |   Luk
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A

B

C

D

A:  Længde: 4,425 M

B:  Akselafstand: 2,665 M

C:  Bredde: 1,835 M

D: Højde: 1,625 M

INDTRÆK

MÅL

WHEELS

TEKNA + 
EKSTRAUDSTYR TIL 

TEKNA 
19" aluminiumsfælg

N-CONNECTA - TEKNA  
18" aluminiumsfælg

ACENTA  
17" aluminiumsfælg

VISIA 
17" stålfælg

EKSTRAUDSTYR TIL 
TEKNA+  

20" aluminiumsfælg

VISIA - ACENTA 
Monoforme sæder i stof, 

Black

N-CONNECTA 
Monoforme sæder i stof, 

Charcoal

TEKNA  
Monoforme sæder i stof 
& kunstlæder, Blue/Black

EKSTRAUDSTYR TIL TEKNA
Monoforme sæder i stof & 

kunstlæder,Light Grey

TEKNA+ 
Monoforme sæder i 
premium dellæder,  

Blue/Black

FARVER

11 KARROSSERIFARVER P: Pearl - M: Metallic - S: Solid

Metallic Grey -M- KADMetallic Black -M- Z11Ceramic Grey -P- KBY

Metallic Silver -M- KY0 Ink Blue -M- RBN Burgundy -M- NBQ Solid Red -S- Z10

Solid White -S- 326

Sunset Red -P- NBV

Magnetic Blue -P- RCFPearl White -P- QAB

Tofarvet Ceramic Grey &
Metallic Black tag

Tofarvet Pearl White &
Metallic Black tag

Tofarvet Magnetic Blue
&Metallic Black tag

5 TOFARVEDE LAKERINGER

Tofarvet Sunset Red
& Metallic Black tag

Tofarvet Metallic Black &
Metallic Grey tag

TEKNA+
• Tekna-udstyr
+ 19” aluminiumsfælge
+ Glastag med tagrælinger
+ Sæder med indtræk delvist i 

eksklusivt premiumlæder og 
massagefunktion

+ 10 Bose-højttalere

TEKNA
• N-Connecta-udstyr
+ Head-up-display
+ Full-LED-lygter med Front Adaptive 

Driving Beam
+ 12,3" komplet digital instrumentenhed
+ ProPILOT med Navi-Link (i forbindelse 

med Xtronic) eller Advanced Drive 
Assist (i forbindelse med manuel 
gearkasse)

+ Håndfri elbagklap

VISIA
• LED-forlygter
• Parkeringssensorer bag
• Automatisk lys, elektrisk indstillelige 

og opvarmede sidespejle
• Intelligent fartpilot

ACENTA
• Visia-udstyr
+ 17’’ aluminiumsfælge
+ Varme i forsæder, rat og forrude
+ 8” NissanConnect-display
+ 15W trådløs oplader
+ Nøglefri betjening

N-CONNECTA
N-CONNECTA
• Acenta-udstyr
+ 18" aluminiumsfælge, diamond
+ 9" HD NissanConnect-display
+ Around View Monitor 

med Moving Object detection
+ Mørkttonede ruder

VERSIONER
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Det kommer i første række i alt, hvad vi foretager os – på 
laboratoriet og i tegnestuen, på fabrikken og hos vores 
forhandlere samt i vores relation til dig. Vi gør et forsøg, gør 
et nyt forsøg og gør så endnu et forsøg. Fordi alt det, vi 
foretager os, er noget vi gør på basis af vores erfaringer. Vi 
kalder det for Nissan Quality.

Fokuserer vi på 
kvalitet 

HOS NISSAN

EN 360°-PROCES
Vi producerer i høj kvalitet fra start og udvikler omhyggeligt hver enkelt 
bil til at være mere komfortabel og holdbar ved hjælp af innovativt design, 
intelligent teknologi og gennemtænkte detaljer med inspiration fra dig..

SIKKERHED
Vi arbejder med vores intelligente køresystemer for at passe på dig hele 
tiden og hjælpe dig til at undgå uheld, så du dag efter dag får en 
begejstrende og sikker køreoplevelse. Vores Around View Monitor bruger 
fire kameraer til at give dig et virtuelt billede af din bil og omgivelserne 
omkring den i fugleperspektiv.

EKSTREM HOLDBARHED
Vi tester vores biler til grænserne for at sikre deres præstationer og 
driftssikkerhed i hverdagen. Vi kører millioner af kilometer i fasen før 
produktion, åbner og lukker dørene og motorhjelmen tusindvis af gange 
hver dag og bruger ægte vulkansk støv fra Japan til at teste rudernes 
modstandsdygtighed.
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MED NISSAN QASHQAI
FÅR DU FØLGENDE:

3 ÅRS ELLER 100.000 KM GARANTI
(Det der forekommer først)

SERVICEINTERVAL PÅ 1 ÅR ELLER PÅ 
30.000 KM (Det der forekommer først)

VORES LØFTE HAR INGEN UDLØBSDATO. HVIS DU HAR TILMELDT DIG YOU+NISSAN-PROGRAMMET 
OG DU ØNSKER AT BLIVE BEHANDLET MED OPRIGTIGHED, ÅBENHED OG ÆRLIGHED, SÅ SØRGER VI 

FOR DIG. DET ER VORES LØFTE.

VORES LØFTE. DIN OPLEVELSE

UANSET HVOR, UANSET HVAD. RING + 45 70 14 01 47 – SÅ ER VI DER FOR DIG.

Vi lover at holde dig kørende 24/7. Sker der noget 
uventet, garanterer vi 24-timers vejhjælp - uanset 
alderen på din Nissan.

Vi lover, at vi giver din Nissan en udsøgt behandling. 
Det kan vi takket være vores Nissan uddannede 

teams, der arbejder med originale Nissan reservedele. 
Vi ved, hvad din Nissan behøver – og vi garanterer, at 

du får mest for pengene hos os. Vi matcher altid 
prisen, hvis du finder et tilsvarende værkstedstilbud - 

inklusiv originale Nissan reservedele og arbejdstimer - 
inden for 25 km fra dit lokale værksted.

PRISMATCH PÅ VÆRKSTEDSARBEJDE NISSAN ASSISTANCE VEJHJÆLP

Vi lover at holde dig kørende, mens din bil er til 
service eller reparation. Book på forhånd, så sørger vi 

for en gratis lånebil Hos visse forhandlere har vi 
endda elbiler til rådighed, og vi kan også tilbyde andre 

transportløsninger, der passer til dine behov.

GRATIS LÅNEBIL
Vi lover at give bilen et gratis sundhedstjek, inden der 
udføres arbejde på den, så du helt nøjagtigt ved, hvad 
der skal udføres, og hvor meget det vil komme til at 
koste. Du får også et tilbud på forhånd, så du ved, 
hvad der skal laves, og hvor meget det vil koste.

GRATIS SUNDHEDSTJEK

NISSAN SERVICEAFTALER
Giv din Nissan Qashqai den vedligeholdelse, den fortjener, med en Nissan Serviceaftale 
og spar penge i den sidste ende. Nissan Serviceaftale omfatter alt planlagt 
servicearbejde, som anbefales af Nissan og angives i Nissans officielle servicemanual. 
Hvis du indgår en Serviceaftale, kender du bilens vedligeholdelsesomkostninger lige 
fra starten, ligesom du er beskyttet mod prisinflation. Vælg den varighed, der dækker 
dine behov og drag fordel af brugen af originale Nissan reservedele, som monteres 
af vores uddannede mekanikere til en nedsat pris. En godt vedligeholdt bil har en 
højere gensalgsværdi. Hvis du sælger din Nissan, før aftalen udløber, kan den nye 
ejer nyde godt af Serviceaftalen i den resterende periode. Så tøv ikke længere med 
at købe en Nissan Serviceaftale, så du får mere ro i sjælen.

NISSAN UDVIDET TRYGHED
Nissans udvidede garanti giver dig mulighed for at udvide garantien på 3 år / 
100.000  km i en længere periode eller i kilometer. Vælg den kontrakt, der passer 
bedst til dit kørselsforbrug. I tilfælde af reparation vil kun originale Nissan-dele blive 
brugt og monteret af Nissan-uddannede teknikere.

DU FÅR DET BEDSTE FREM I OS
HER HOS NISSAN.

Du sætter gang i vores fantasi. Du udfordrer 
vores opfindsomhed. Du inspirerer os til at 
u d f o rd re  s ta n d a rd e r n e o g s k a b e 
innovationer. Og hos Nissan handler 
innovation ikke blot om mere og større, det 
handler om at bryde grænser og sætte nye 
standarder. Det handler om at udvikle 
uventede løsninger, der opfylder dine 
vildeste og mest pragmatiske drømme. Hos 
Nissan udvikler vi biler, tilbehør og services, 
der er banebrydende – vi gør det praktiske 
spændende og det spændende praktisk, så 
vi kan tilbyde dig en endnu mere begejstrende 
køreoplevelse hver eneste dag.
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Med Nissan Intelligent Mobility kommer du et skridt foran I biler, der føles som en 

forlængelse af dig selv, der hjælper dig med at se mere og føle mere, der reagerer 

sammen med dig og nogle gange endda for dig. Nissan Intelligent Mobility handler om en 

bedre fremtid – en bevægelse mod en verden, som er mere sikker, bæredygtig og sjov.

Fordyb dig i den nye Nissan Qashqai-oplevelse: 
www.nissan-europe.com/Qashqai
Følg Nissan Qashqai på Facebook, Twitter, Youtube.
Vi har gjort os store anstrengelser for at sikre, at indholdet i denne brochure er korrekt på tidspunktet for trykningen (oktober 2021). 
Denne brochure er fremstillet ud fra prototyper, der er blevet vist på biludstillinger. I overensstemmelse med firmaets politik vedr. en 
kontinuerlig produktudvikling forbeholder Nissan Europe sig ret til uden varsel at foretage ændringer i forhold til specifikationerne og 
de omtalte og viste biler i denne brochure. Nissan forhandlerne vil hurtigst muligt blive informeret om sådanne ændringer. Kontakt din 
lokale Nissan forhandler, hvis du ønsker de sidste nye informationer. På grund af begrænsningerne i forbindelse med trykningen kan 
farverne i denne brochure afvige en smule fra de faktiske farver på lak og interiør. Alle rettigheder forbeholdes. Det er ikke tilladt at 
gengive denne brochure i sin helhed eller i uddrag uden skriftlig tilladelse fra Nissan Europe. Denne brochure er trykt på klorfrit papir 
– Ny Qashqai-brochure 10/2021 – Trykt i EU. Udarbejdet af DESIGNORY, Frankrig, og fremstillet af eg+ worldwide, Frankrig – tlf.: +33 1 49 09 25 35
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