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Helt nye Nissan Qashqai er tøffere og bedre utstyrt 
enn noensinne, og sikrere takket være nye 
sikkerhetsteknologier og kjøreassistenter som gir 
topp sikkerhet til alle i bilen.

Opplev den helt nye generasjonen Nissan Qashqai i 
dag. Bilen kommer også snart med en ny elektrifisert 
drivlinje i tillegg til at den har topp Nissan Intelligent 
Mobility-teknologier*, i en helt ny innpakning med 
sofistikert totonet fargekombinasjon**.

Uansett hva du gjør i livet, kan du nå gjøre det 
med stil!

Vi tar Qashqai til neste nivå

Bilder og beskrivelser er kun ment som veiledning. I enkelte tilfeller kan bilder av 
bilene være for illustrasjonsformål, dvs. at de ikke representerer spesifikke modeller, 
utstyrsnivåer eller tilbud. Enkelte funksjoner leveres kanskje ikke som standard, men 
kun som tilvalgsutstyr.

*Funksjonene leveres på enkelte versjoner, som standard eller tilvalgsutstyr 
(tilleggskostnad).
**Leveres som tilvalgutstyr.



Krystallklart 12,3" digitalt instrumentdisplay, 10,8" 
Head-up display (frontruteprojeksjon) og 9" HD 
NissanConnect-display med avanserte Connected 
Services: tre store, synkroniserte skjermer for en 
sikrere, klarere og mer optimalisert føreropplevelse. 

Eksklusive materialer, finish av høy kvalitet og 
massasjeseter som tilvalgsutstyr for fører og 
forsetepassasjer.  

Nye Qashqai er ikke bare en helt ny modell.  
Den er en åpenbaring.

Funksjonalitet har aldri vært 

mer forførende 
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Leveres på enkelte versjoner, som standard eller tilvalgsutstyr (tilleggskostnad).
*HD-display med oppløsning på 1280x768 piksler.
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12,3" digitalt 
instrumentdisplay

9" HD 
NissanConnect-

display*

10,8" Windscreen 
Head-Up Display 

(frontruteprojeksjon)

Seter med 
optimalisert 

korsryggstøtte



Nissan er banebrytende innen nye teknologier, som 
blant annet førersikkerhet. Nye Qashqai er utstyrt 
med avanserte Intelligent Mobility-teknologier. Disse 
teknologiene følger med på veien veien foran og 
omgivelsene for å beskytte deg og passasjerene 
under kjøring.

Bedre oversikt

Du må ikke stole utelukkende på førerassistansefunksjonene. Noen funksjoner vil 
kanskje ikke fungere under alle forhold og situasjoner. Hastighetsbegrensninger 
og andre begrensninger gjelder.
For vilkår og betingelser relatert til Nissan-teknologier, ta kontakt med din Nissan-
forhandler eller besøk www.nissan.no



ProPILOT med Navi-Link*. Avslappende og komfortabel 
kjøring. Oppgradert ProPILOT* med Navi-Link-
teknologi holder deg både midt i kjørefeltet med 
forhåndsinnstilt avstand til bilen foran og bruker 
innebygde TomTom®-kart til å forutse svinger, veikryss, 
avkjøringsramper osv. for smartere og stressfri 
kjøring. Systemet kan også lese trafikkskilt, justere 
innstilt hastighet og la bilen stoppe og starte igjen 
automatisk ved køkjøring.

Nyt kjøreturen

*ProPILOT er kun tilgjengelig på et begrenset utvalg modeller og bare på biler med 
automatisk transmisjon.
ProPILOT er en avansert teknologi for førerstøtte, men kan ikke hindre kollisjoner. 
ProPILOT er ment for bruk med �øynene på veien/hendene på rattet� på motorvei 
(kjørefelt separert med fysiske barrierer).
Navilink støtter gjenkjenning av trafikkskilt, men kan hende ikke oppdager alle 
trafikkskilt under alle vær og føreforhold. Fører er ansvarlig for å følge alle trafikkskilt, 
være årvåken, følge med på trafikken og kjøre forsiktig etter vær og føreforhold og 
ha full kontroll over bilen til enhver tid under kjøring.
For ytterligere detaljer, vennligst se i Instruksjonsheftet.



Denne teknologien deler 
fjernlyset i 12 individuelt styrte 
segmenter som kan 
deaktiveres automatisk, slik at 
du har optimal oversikt over 
veien foran deg uten å blende 
møtende biler.

Sikkerhet er viktig i nye Qashqai. Alle versjoner er 
utstyrt med sikkerhetsteknologier utviklet for topp 
sikkerhet ombord og en problemfri bilhverdag.

ADAPTIVE FJERNLYS

Økt sikkerhet



Intelligent Cruisekontroll opprettholder avstanden på 
motorveien. Dette systemet sørger for god avstand til 
bilen foran, og kontrollerer akselerasjon og nedbremsing 
automatisk for å opprettholde passende avstand 
innenfor innstilt hastighet.

Intelligent Frontkollisjonsvarsel holder et øye med 
bilene foran deg. Når systemet registrerer en plutselig 
nedbremsing av bilen foran, avgis et lyd- og lyssignal  
om at du må bremse ned.

Intelligent Nødbremsing registrerer gjenstander 
og bruker bremsene ved kollisjonsrisiko med andre biler, 
fotgjengere eller syklister i lav hastighet. Junction 
Support øker sikkerheten ved å bidra til å unngå 
kollisjoner i veikryss.

Automatisk Bremsing Under Rygging gjør ryggingen 
tryggere og enklere. Hvis systemet registrerer en 
stasjonær gjenstand bak bilen under rygging, brukes 
bremsene automatisk for å unngå en kollisjon.

Intelligent Blindsonevarsling varsler deg om det finnes 
en bil i blindsonen før du skifter kjørefelt. Hvis du er i ferd 
med å skifte kjørefelt, brukes bremsene aktivt og 
uavhengig med et eller flere hjul som benyttes for å styre 
bilen tilbake til kjørefeltet.

Du må ikke stole utelukkende på førerassistansefunksjonene. Noen funksjoner vil 
kanskje ikke fungere under alle forhold og situasjoner. Hastighetsbegrensninger og 
andre begrensninger gjelder. 
For vilkår og betingelser relatert til Nissan-teknologier, ta kontakt med din Nissan-
forhandler eller besøk www.nissan.no



Struktur og optimalisering av motorer har vært en 
viktig del av utviklingen av nye Qashqai for å kunne 
levere dynamisk ytelse og drivstoffeffektivitet.

Stiv struktur gir forbedret dynamisk ytelse og sikkerhet, 
mens omfattende bruk av karosseripaneler i aluminium 
reduserer totalvekten for redusert CO

2
-utslipp.

Ny 1,3 L mild hybridmotor med litiumionbatteri lagrer 
energien som gjenvinnes ved bremsing forå redusere 
utslipp og sikre mykere stopp/-start-funksjonalitet.

Del-elektrifisert kjøring



* CO
2
 - utslipp er fremkommet i laboratorietester i henhold til den nye  

WLTP testesyklusen.

AT 2WD/4WD 
MILD HYBRID 158 HK

Slagvolum 1,3 L med 12 V mild hybridmotor

Motoreffekt kW ved  
o/min

116 ved 5 500

Dreiemoment Nm ved  
o/min

270 ved 1 750

Drivstoffsystem DIG

Girkasse Automat

Utslippsbestemmelser Euro6dfull

CO
2
-utslipp g/km * 144–153/153–163

MT 2WD 
MILD HYBRID 140 HK

Slagvolum 1,3 L med 12 V mild hybridmotor

Motoreffekt kW ved  
o/min

103 ved 5 000

Dreiemoment Nm ved  
o/min

240 ved 1 600

Drivstoffsystem DIG

Girkasse 6-trinns manuell

Utslippsbestemmelser Euro6dfull

CO
2
-utslipp g/km * 145–150



+20 MM 
BEINPLASS I BAKSETET

+28 MM 
ALBUEROM

Nye Qashqai kombinerer romslig interiør med kompakt, 
byvennlig eksteriør for enkel bykjøring. Passasjerene 
sitter komfortabelt i en kupé som er blant de romsligste 
i sin klasse, med enkel tilgang og installasjon av 
barnesete takket være 85° åpning av bakdørene, samt 
gjennomtenkte detaljer som to USB*-porter for 
baksetepassasjerene. 

Plass til alle. Og litt til.

VS. FORRIGE GEN. VS. FORRIGE GEN.

*Leveres på N-Connecta og oppover.

+15 MM 

TAKHØYDE
VS. FORRIGE GEN.



504 L

504 L  

BAGASJEROM

Et stort bagasjerom betyr at alle passasjerer i helt 
nye Qashqai kan ta med seg bagasjen de trenger til 
kjøreturen. De 16 ulike lastekombinasjonene sørger 
for mange praktiske løsninger**.

Stor lastekapasitet

**Leveres på enkelte versjoner, som standard eller tilvalgsutstyr (tilleggskostnad).





Tilbehør fra Nissan lar deg personliggjøre nye 
QASHQAI etter eget ønske, og gjøre bilen enda  
mer komfortabel eller dynamisk.

Gjør kjøreturen bedre,  

smartere og enklere

UTVENDIG STYLING

ELEGANCE PACK CHROME

Frontlist – KE6106U0CR 
Sidelist – KE7606U0CR 
Baklukelist - KE7916U0CR

Leveres på enkelte versjoner, som standard eller tilvalgsutstyr (tilleggskostnad).

SIDELIST

FRONTLIST

STØTFANGERLIST 
BAK
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TILHENGER-PAKKE

A: Tilhengerfeste, horisontalt, 
avtagbart – KE5006U510

Tilhengervekt, maks. 1 800 kg

B: Ledningssett tilhengerfeste, 
13-polet – KE5056U012

Ledningssett tilhengerfeste, 7-polet 
– KE5056U002

PROTECTION PACK

C: Luksuriøst mattesett – KE7456UN0A

D: Bagasjeromsmatte, vendbar – 
KE9656U0S0

BAGASJEROMSSETT

E: Innebygd stativ – KE9646U510

F: Terskelplate, bakluke – KE9676U000

EXPLORER PACK

G: Lastestativ m/Easyfix System – 
KE7306U510

Lastestativ m/Easyfix System – 
KE7326U510*

H: Sykkelstativ – KB73880010

Takboks – Quick Fix

Liten – KE734380BK
Mellomstor – KE734480BK
Stor – KE734630BK

 Skistativ – 4 til 6 par

4 par – KS73850002 
6 par – KE73899996

*Kun for biler med takrails.

Gjør bilen enda bedre med 

praktisk tilbehør
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TEKNA+

• Tekna-utstyr 

+ 19" alufelger

+ Glasstak med takrails 

+ Seter i nappaskinn m/

massasjefunksjon 

+ 10 Bose høyttalere

TEKNA

• N-Connecta-utstyr 

+ 18" alufelger

+ Head-up Display

+ LED-lys

+ ProPILOT med Navi-Link 

+ Elektrisk drevet bakluke

UTSTYRSNIVÅER

Dimensjoner

N-CONNECTA

• Acenta-utstyr 

+ 18" alufelger Diamond 

Cut 

+ Digital TFT-skjerm 

+ 9" HD NissanConnect-

display 

+ Around View Monitor  

m/ 

bevegelsesdetektor

+ Enveisglass 

+ Belysning for fotbrønn

ACENTA

• Visia-utstyr 

+ 17" alufelger 

+ Ryggekamera 

+ 8" NissanConnect-

display 

+ Dobbelt klimaanlegg 

+ I-Key

+ Oppvarmede forseter

+ Oppvarmet ratt

+ Oppvarmet frontrute

+ Trådløs mobillader

VISIA

• LED-hovedlys 

• Parkeringssensorer 
bak

• Automatiske hovedlys

• Elektriske og 
oppvarmede sidespeil 

• Manuelt klimaanlegg

• Intelligent Cruise 
control

A: Total lengde: 4 425 M

B: Akselavstand: 2 666 M

C: Total bredde: 1 835 M

D: Total høyde: 1 625 M



Totonet 
Ceramic 
Grey m/Black 
Metallic tak - 
XFU

Totonet Pearl 
White m/Black 
Metallic tak - 
XDF

Totonet 
Magnetic Blue 
m/Black 
Metallic tak - 
XFV

Totonet Black 
Metallic m/
Grey tak - XDK

Totonet 
Sunset Red m/
Black Metallic 
tak - XEY

5 TO-TONEDE FARGER

Solid White  
–S– 326

Silver  
-M– KYO

Ink Blue  
–M– RBN

Burgundy  
–M– NBQ

Solid Red  
–S– Z10

Sunset Red 
Red –P– NBV

QASHQAI FARGEPALETT

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

Ceramic Grey 
–P– KBY

Pearl White  
–P– QAB

Magnetic Blue 
–P– RCF

Black  
–M– Z11

Grey  
–M– KAD



Les mer om Nissan Qashqai-opplevelsen på:

www.nissan.no/Qashqai

Følg Nissan Qashqai på:

Vi har gjort vårt ytterste for å sikre riktigheten av innholdet i denne 

publikasjonen ved tidspunktet for trykking (februar 2021). Denne brosjyren 

viser prototype-biler som er vist på bilutstillinger. I samsvar med selskapets 

politikk om kontinuerlig forbedring av våre produkter, forbeholder Nissan 

Europe seg retten til å endre spesifikasjonene og bilene som beskrives i 

denne publikasjonen uten forvarsel. Nissan-forhandlere vil informeres om 

eventuelle endringer så raskt som mulig. Vennligst kontakt din lokale 

Nissan-forhandler for å få den mest oppdaterte informasjonen. På grunn 

av begrensninger i trykkeprosessen som brukes, kan fargene i denne 

brosjyren avvike noe fra de virkelige fargene på lakk og interiørtrekk. Med 

enerett. Gjengivelse av hele eller deler av denne brosjyren uten skriftlig 

tillatelse fra Nissan Europe er forbudt. Denne brosjyren er laget av klorfritt 

papir – MY21 QASHQAI-brosjyre 02/2021 – Trykt i EU. Utviklet av DESIGNORY, 

Frankrike og produsert av eg+ worldwide, Frankrike – Tlf.: +33 1 49 09 25 35.

Nissan Intelligent Mobility gir deg fremtiden. I biler som føles som en forlengelse av deg 

slik at du kan se og oppleve mer, og som reagerer på dine bevegelser og noen ganger 

på vegne av deg. Nissan Intelligent Mobility handler om en bedre fremtid i en verden 

som er både tryggere, mer bærekraftig og spennende.


