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I 2007 opfandt vi Qashqai crossover-modellen. 
Folk i hele verden forelskede sig i den, fordi den 
repræsenterede en blanding af de gode køree-
genskaber, 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 bedre udstyret, ligesom den er mere 
sikker takket være nye sikkerhedsteknologier og 
førerassistentsystemer, som sigter mod at 
maksimere sikkerheden for alle. 

Oplev selv den nye generation af Nissan  Qashqai. 
Den byder på en ny elektrificeret drivline og de 
bedste Nissan Intelligent Mobility-teknologier*, 
hvor alt er samlet i en helt ny pakke med et 
avanceret farvetema** med to farvenuancer.

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. 

*De tilgængelige features afhænger af versionen som standardudstyr 
eller kun som ekstraudstyr (mod merpris).
**Feature er ekstraudstyr. 
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De tilgængelige features afhænger af versionen som standardudstyr eller kun som ekstraudstyr (mod merpris).
*HD-skærm med en opløsning på 1280x768 pixels.
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12,3" Fuldt digitale 
instrumenter 

9" NissanConnect 
HD-display*

10,8" HUD 
i forruden

Sæder med optimeret 
lændestøtte

Funktionalitet har aldrig været mere forførende
Værdsæt de overskuelige og fuldt digitale instrumenter på 12,3", head-up-displayet i forruden 
på 10,8" og Nissan Connect HD-displayet på 9" med avancerede onlinetjenester. De tre store 
skærme er optimalt synkroniserede for en mere sikker, mere klar og optimeret køreoplevelse.
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 som 
ekstraudstyr. Den nye  Qashqai er ikke kun en forbedring. Det er en åbenbaring.
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Nissan er altid på forkant med nye fremskridt inden for 
førersikkerhed. Den nye  Qashqai er udstyret med avancerede 
Nissan Intelligent Mobility-teknologier. De holder øje med 
vejen og omgivelserne for at beskytte dig, sørge for din 
sikkerhed og gør alle køreture bare den lille smule bedre.

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.

Endnu bedre udsyn
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ProPILOT med Navi-Link er kun en af de mange 
tilgængelige Nissan Intelligent Mobility-teknologier 
i den nye Nissan  Qashqai.

*ProPILOT fås kun sammen med automatisk gearkasse og er ikke 
standardudstyr på alle versioner. ProPILOT er et avanceret førerassis tent-
system, 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”. Navi-Link understøtter skiltegenkendelse, men kan 
under visse omstændigheder ikke aflæse alle skilte. Føreren bør altid 
være opmærksom på trafikskilte og overholde færdseldsloven. Det er 
førerens ansvar at være opmærksom, køre sikkert og have kontrol over 
bilen under kørsel. Flere detaljer kan findes i manualen. 

ProPILOT med Navi-Link. Kør mere afslappet 
og med mere indsigt. Det forbedrede ProPILOT*-
system med Navi-Link-teknologi sørger for, 
at bilen kører i midten af vognbanen med en 
forudindstillet afstand til det forankørende 
køretøj – ligesom systemet anvender de 
indbyggede tomtom®-kort til at forudse sving, 
vejkryds, frakørselsramper og andet, hvorefter 
det tilpasser bilen herefter, for en mere intelligent 
og afslappet kørsel. Det kan også læse vejskilte, 
indstille bilens hastighed herefter, og endda 
standse bilen helt i køkørsel. Når trafikken kører 
igen, følger bilen automatisk med.

Nyd køreturen
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ADAPTIVE BEAM ASSIST-TEKNOLOGI

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.

For første gang i Europa er den nye  Qashqai 
udstyret med Adaptive Beam Assist-teknologi. 
Teknologien opdeler fjernlyset i 12 individuelt 
styrede segmenter, som kan deaktiveres 
automatisk, så du får maksimalt udsyn til vejen 
forude samtidig med, at modkørende køretøjer 
ikke blændes af bilens lygter.

Sikkerhed i et bredere 
perspektiv

INTELLIGENT FARTPILOT holder afstanden til andre 
køretøjer på motorvejen. Systemet måler afstanden til 
det forankørende køretøj, idet det styrer acceleration 
og deceleration, så bilen automatisk holder en passende 
afstand til forankørende inden for den hastighed, 
du har indstillet.

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

INTELLIGENT EMERGENCY BRAKING registrerer 
genstande og aktiverer bremserne, hvis der er risiko 
for en kollision ved lav hastighed med et køretøj, 
en fodgænger eller cyklist. Den tilføjede Junction 
Support-funktion øger sikkerheden yderligere ved 
at hjælpe med at undgå kollisioner ved vejkryds.

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

INTELLIGENT ADVARSEL OM KØRETØJER I DEN BLINDE 
VINKEL advarer dig, før du skifter vognbane, hvis et 
køretøj gemmer sig i din blinde vinkel. Hvis du fortsætter 
med at udføre manøvren, tilfører systemet et let 
bremsetryk for at få din bil til at vende tilbage til dens 
oprindelige vognbane.

Sikkerhed er i fokus i den nye  Qashqai. Alle 
versioner er udstyret med sikkerhedsteknologier, 
som er designet til at sørge for sikkerheden for 
alle og give dig ro i sindet. 
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Strukturel optimering og motoroptimering har været en afgørende 
del i udviklingen af den nye Qashqai for at sikre fantastiske 
køreegenskaber såvel som optimal brændstofeffektivitet.

Den nye platform sikrer forbedret smidighed og komfort. Den mere 
stive struktur sikrer forbedrede dynamiske køreegenskaber og 
bedre sikkerhed, ligesom omfattende brug af karrosseripaneler 
i aluminium reducerer vægten for lavere CO2-emission.

Du finder også forbedringer under motorhjelmen. Den nye 
1,3-liters mildhybriddrivline er udstyret med et litium-ion-batteri, 
der lagrer energi, som genvindes under opbremsning med henblik 
på at reducere emissioner og sikre en mere komfortabel start-
stop-funktion. Den fås både med 6-trins manuel gearkasse og 
automatisk gearkasse.

En elektrificerende køreoplevelse

MAN. GEAR 2WD 
MILDHYBRID

140 HK

AUT. GEAR 2WD/4WD 
MILDHYBRID

158 HK

Slagvolumen 1.3 l med 12V mildhybrid 1.3 l med 12V mildhybrid

Ydelse, kW ved omdr./min. 103 ved 5.000 116 ved 5.500

Drejningsmoment, Nm ved 
omdr./min. 240 ved 1.600 270 at 1750

Brændstofsystem DIG DIG

Gearkasse 6-trins manuel Automatisk

Emissionsstandard Euro6dfull Euro6dfull

CO2-emissioner, g/km * 145-150 144-153 / 153-163

* CO2-udledning er oplyst i henhold til WLTP målemetoden. Værdierne er baseret på 
laboratorietests, som er foretaget i overensstemmelse med EUs lovgivning og som er lavet 
for, at biler kan sammenlignes. Tallene reflekterer ikke nødvendigvis reelt forbrug. 
Tilbehør, vedligeholdelse, kørselsadfærd, vejrforhold m.m. kan påvirke de faktiske værdier.
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+20 MM KNÆPLADS BAG

504 LITER
BAGAGERUMSPLADS

+28 MM SKULDERPLADS

+15 MM

504L

* Features fås fra N-Connecta-versionen.
**De tilgængelige features afhænger af versionen som standardudstyr eller kun som 
ekstraudstyr (mod merpris).

VS. FORRIGE GENERATION

VS. FORRIGE GENERATION

VS. FORRIGE
GENERATION

Den nye  Qashqai kombinerer et rummeligt interiør med et kompakt 
eksteriør for 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 ved 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.

En konkurrencedygtig bagagerumskapacitet betyder, at alle, 
der kører i den nye  Qashqai, kan medbringe alt, de behøver til 
enhver køretur. Halogenlys, en 12V-stikdåse og slidstærke 
materialer i bagagerummet er ensbetydende med maksimal 
bekvemmelighed, ligesom bagagerumsbunden sørger for 
sikker opbevaring af din bagage, og det nedklappelige bagsæde 
sikrer fuld fleksibilitet. Med 16 bagagerumskombinationer er 
bekvemmeligheden optimal**.

Plads til alle. Og mere til

Uventet bagagekapacitet
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*Kun til biler med tagrælinger.
De tilgængelige features afhænger af versionen som standardudstyr 
eller kun som ekstraudstyr (mod merpris).

FRONTLISTE

SIDELISTE

BAGLISTE

UDVENDIG STYLING
ELEGANCE PACK CHROME
Frontliste– KE6106U0CR
Sideliste– KE7606U0CR
Bagliste - KE7916U0CR

ANHÆNGERPAKKE
A: Anhængertræk, horisontalt, aftageligt - KE5006U510

Maks. anhængervægt 1.800 kg
B: Elkit, 13-bens - KE5056U012

Elkit, 7-bens - KE5056U002

PROTECTION PACK

C: Luksusmåtter - KE7456UN0A
D: Vendbar bagagerumsbakke – KE9656U0S0

EXPLORER PACK
E: Tagbøjler med Easyfix System - KE7306U510

Tværgående tagbøjler med Easyfix System - 
KE7326U510*

F: Cykelholder - KB73880010
Tagboks - Quick fix

Lille - KE734380BK
Medium - KE734480BK
Stor - KE734630BK

Skiholder - 4 til 6 par
4 par - KS73850002 
6 par - KE73899996

BAGAGERUMSSÆT
G: Holder i bilen – KE9646U510
H: Læssekantsbeskyttelse – KE9676U000

Gør det hele lidt bedre

Nissan Accessories hjælper dig med at individualisere og style 
din nye  Qashqai, gøre den endnu mere komfortabel eller tilføre 
et mere dynamisk udseende. Gør den helt særlig med Nissan 
Exterior Elegance Pack i eksklusivt 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 holdere, bokse og andre lastholdere specielt konstrueret 
til at passe på en smart, sikker og beskyttende måde.

Gør alle køreture smartere, 
sjovere og nemmere
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A: Længde: 4,425 m
B: Akselafstand: 2,666 m
C : Bredde: 1,835 m
D: Højde: 1,625 m

DIMENSIONER

TEKNA+
• Tekna-udstyr 
• Glastag med tagrælinger 
• Sæder i nappalæder med massage 
• 10 Bose-højttalere
• 19" aluminiumsfælge

TEKNA
• N-Connecta-udstyr 
• 18" aluminiumsfælge 
• Head-Up-Display 
• Full-LED-lys 
• ProPILOT med Navi-Link 
• Håndfri betjening af bagklap

Genkendelig Qashqai
UDSTYRSVERSIONER

Farver 

11 KARROSSERIFARVER

11 KARROSSERI QASHQAI

P: Pearl - M: Metallic - S: Solid

Grey -M- KAD

Black -M- Z11Ceramic Grey -P- KBY

Silver -M- KY0 Ink Blue -M- RBN Burgundy -M- NBQ

Solid Red -S- Z10 Solid White -S- 326Sunset Red -M- NBV

Magnetic Blue -P- RCFPearl White -P- QAB

Tofarvet Ceramic Grey & 
Black Metallic-tag - XFU

Tofarvet Pearl White & Black 
Metallic-tag - XDF

Tofarvet Magnetic Blue & 
Black Metallic-tag - XFV

5 FARVER MED TO FARVENUANCER

Tofarvet Sunset Red & Black 
Metallic-tag - XEY

Tofarvet Black Metallic & 
Grey-tag - XDK

VISIA
• LED-forlygter 
• Parkeringssensorer bag
• Elindstillelige sidespejle med varme
• Manuel aircondition  
• Intelligent fartpilot

ACENTA
• Visia-udstyr
• 17" aluminiumsfælge + bakkamera 
• 8" NissanConnect-display 
• Dobbelt aircondition 
• Nøglefri betjening
• Varme i forsæder
• Varme i rat
• Varme i forrude
• Trådløs oplader

N-CONNECTA
• Acenta-udstyr 
• 18" diamantslebne aluminiumsfælge 
• Fuldt digital TFT 
• 9" NissanConnect HD-display 
• Around View Monitor med Moving 

Object Detection
• Mørkttonede ruder 
• Ambientebelysning

De tilgængelige features afhænger af versionen som standardudstyr eller kun som ekstraudstyr (mod merpris).
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Nissan Intelligent Mobility bringer dig et skridt foran. I biler, der føles som en forlængelse 

af dig selv, som hjælper dig med at se og registrere mere, reagerer sammen med dig 

og nogle gange endda for dig. Nissan Intelligent Mobility handler om en bedre fremtid – 

som flytter os til en mere sikker, bæredygtig og spændende verden.

Følg Nissan  Qashqai på:

Vi har gjort os store anstrengelser for at sikre, at indholdet i denne brochure er korrekt på tidspunktet for trykningen (februar 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 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 – MY21 QASHQAI brochure 09/2021 – Trykt i EU. Udarbejdet af DESIGNORY, Frankrig, 
og fremstillet af eg+ worldwide, Frankrig – Tlf.: +33 1 49 09 25 35.

Fordyb dig i den nye Nissan  Qashqai
www.nissan.dk/Qashqai
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