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Een unieke elektrische 
ervaring, nu zonder stekker. 
De Nissan QASHQAI met 
e-POWER-technologie.
In 2007 vond Nissan de crossover uit en 
introduceerde de Qashqai. Wereldwijd vielen 
consumenten voor de combinatie van compacte 
hatchback en praktische SUV. Maak nu kennis 
met de nieuwe Nissan Qashqai. Slimmer, veiliger, 
uitdagender en leverbaar met twee opwindende 
aandrijflijnen.

e-POWER-TECHNOLOGIE
Geniet van een enerverende elektrische
rijervaring zonder stekker met de nieuwe
e-POWER-technologie van de Nissan Qashqai.
e-POWER biedt een stillere, responsievere en
efficiëntere rijervaring ten opzichte van
traditionele hybrides.

MILD-HYBRID-TECHNOLOGIE
Met zijn geavanceerde benzinemotor, biedt de 
Qashqai beperkte CO2-uitstoot zonder in te leveren 
op rijplezier. Deze aandrijflijn gebruikt een lithium-
ion batterij die energie opslaat tijdens het remmen.

Getoonde afbeeldingen en beschrijvingen zijn bedoeld als voorbeeld. 
In sommige gevallen zijn de afbeeldingen van voertuigen die niet aan 
de lokale specificaties voldoen en vertegenwoordigen geen specifiek 
model, uitvoering of aanbieding. Beschikbaarheid van uitrusting is 
afhankelijk van de uitvoering; standaard leverbaar of alleen als optie 
(tegen meerprijs).
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Een nieuwe manier van uitdrukken
De Nissan Qashqai biedt een nieuwe visie van crossover design 
met gespierde proporties, een levendig kleurenpalet inclusief 
two-tone kleuren, de kenmerkende V-motion grille, briljante 
LED-verlichting en imposante 20-inch lichtmetalen velgen.

V-motion grille (e-POWER-uitvoering)* LED-verlichting achter*

Two-tone dak*20" lichtmetalen velgen*

*Beschikbaarheid van uitrusting is afhankelijk van de uitvoering; standaard leverbaar of alleen als optie 
(tegen meerprijs).
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Geniet van een opwindende elektrische 
rijervaring zonder stekker met de 
QASHQAI e-POWER
U heeft geen stekker nodig om door te blijven rijden. Nissan's unieke 
e-POWER-technologie levert responsieve prestaties door de elektrische 
motor die wordt aangedreven door een batterij. Deze batterij wordt 
opgeladen door een efficiënte benzinemotor. De wielen worden enkel 
aangedreven door de elektrische motor. U ervaart een sensationele 
elektrische rit met de gemakken die u gewend bent van een benzinemotor, 
met verbeterd brandstofverbruik en verlaagde uitstoot*.

VEREENVOUDIGD ELEKTRISCH RIJDEN MET e-PEDAL STEP
Ervaar een intuïtievere manier van rijden. E-Pedal Step is uniek en geeft u 
de mogelijkheid om te versnellen en te vertragen met enkel het gaspedaal 
bij snelheden boven de 10 km/u. Zo gebruikt u het rempedaal enkel voor 
hard remmen en om de auto tot een volledige stilstand te brengen.

*Vergelijking tussen de Nissan Qashqai e-POWER en Nissan Qashqai Mild-Hybrid 158 pk Xtronic.
**Nissan Qashqai e-POWER, brandstofverbruik (l/100 km) gecombineerd: 5,3 - 5,4; CO2-uitstoot gecombineerd 
(g/km): 119 - 122. Voertuig is gehomologeerd in overeenstemming met EU-regelgeving met behulp van de meer 
realistische WLTP-testprocedure. NEDC-waarden zijn daarom niet beschikbaar voor dit voertuig.

190 pk
Direct vermogen 
en acceleratie

Tot Tot

33%* 17%*
Brandstofbesparing
in de stad**

Brandstofbesparing 
in gecombineerde 
ritten**

HYBRIDE

Wielen worden aangedreven door 
de benzinemotor en elektromotor

TRANSMISSIE MOTOR

MOTOR GENERATOR BATTERIJ ELEKTRO-
MOTOR OMVORMER

MOTOR

E-POWER

Wielen worden enkel aangedreven 
door de elektromotor

100% EV

Wielen worden enkel aangedreven 
door de elektromotor
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Verfijnd design en geavanceerde functionaliteiten
Het gehele interieur van de Nissan Qashqai voelt geavanceerd en premium aan. Van het 
stuurwiel tot het middenconsole, alles heeft een ergonomisch ontwerp voor maximaal 
rijcomfort. Verbeterde zichtbaarheid van de schermen en naadloze integratie van 
technologie helpen u alert te blijven tijdens elke rit.

Geniet van het scherpe 10.8" head-up display*, 12.3" Digital cockpit* en het 12.3" HD 
scherm* met geavanceerde NissanConnect Services. De drie grote schermen werken 
perfect samen voor een veilige en meer geoptimaliseerde rijervaring.

Snelle draadloze telefoonlader (15W)* e-POWER-schakelaar*

*Beschikbaarheid van uitrusting is afhankelijk van de uitvoering; standaard leverbaar of alleen als optie (tegen meerprijs).
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Uw persoonlijke ruimte voelde nog 
nooit zo persoonlijk
Ontspan in de ergonomisch ontworpen stoelen en voel het 
comfort op zelfs de langste ritten met geoptimaliseerde 
lendensteun. Lange dag gehad? Activeer de massagestoelen* 
van de Qashqai, voor zowel de bestuurder als de bijrijder en 
voel de stress verdwijnen. Door de hoge kwaliteit afwerking 
en verbeterde veiligheid, dankzij een nieuwe centrale airbag, 
is er nog meer gemoedsrust voor het hele gezin.

*Beschikbaarheid van uitrusting is afhankelijk van de uitvoering; standaard leverbaar of alleen als optie 
(tegen meerprijs).

CENTRALE AIRBAG

Ruimte voor iedereen. En meer
De Nissan Qashqai combineert een ruim interieur en een riante 
kofferbak met een compact, stadsvriendelijk exterieur voor een 
eenvoudige wendbaarheid. Passagiers zitten comfortabel in een van 
de ruimste interieurs in zijn klasse. Dankzij de 85°-opening van de 
achterportieren is een kinderzitje snel geïnstalleerd. Plus praktische 
uitrusting, zoals 2 USB-poorten* voor de achterpassagiers.
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*Beschikbaarheid van uitrusting is afhankelijk van de uitvoering; standaard leverbaar of 
alleen als optie (tegen meerprijs).

Elektrisch bedienbare achterklep

504 L BAGAGERUIMTE 1593 L MET NEERGEKLAPTE ACHTERBANK

Onverwacht ruimtelijk
Met een bagageruimte tot 1593 liter is de nieuwe Nissan 
Qashqai klaar om alles te vervoeren wat u nodig heeft. Twee 
bagageplanken (beide met een gemakkelijk afneembare kant) 
bieden 16 mogelijke laadcombinaties voor maximale flexibiliteit, 
wat u ook vervoert. Slimme eigenschappen als de elektrisch 
bedienbare achterklep* en ruime opening van de achterportieren 
zorgen voor gemak bij het in- en uitladen, zodat u alles uit uw 
dag kunt halen.
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*Vertrouw niet alleen op rijhulptechnologieën. Sommige functies werken mogelijk niet onder alle omstandigheden. 
Snelheid en andere beperkingen zijn van toepassing.

De Nissan Qashqai heeft met zijn reeks actieve en passieve 
veiligheidstechnologieën een veiligheidsbeoordeling van 5 sterren 
behaald in EuroNCAP.

INTELLIGENT CRUISE CONTROL behoudt een veilige 
afstand. Het systeem meet de afstand tot uw voorligger 
en versnelt en vertraagt om automatisch een gepaste 
afstand te bewaren binnen uw ingestelde snelheid.

EMERGENCY LANE KEEPING. Een reeks aan technologieën 
voorkomt het ongewenst verlaten van de rijbaan. Het 
houdt u gecentreerd in uw rijbaan door bij te sturen of 
te remmen in een noodsituatie.

INTELLIGENT FORWARD COLLISION WARNING houdt de 
twee voertuigen voor u in de gaten. Wanneer het systeem 
ziet dat het verkeer plots vertraagt, geeft het u een 
hoorbare en zichtbare waarschuwing om af te remmen.

FORWARD EMERGENCY BRAKE controleert de omgeving 
voor uw auto op voertuigen en voetgangers en helpt zo 
het voorkomen of verminderen van schade bij ongevallen.

Veiligheid staat centraal
Elke Nissan Qashqai is voorzien van geavanceerde 
veiligheidstechnologieën*, ontworpen om de weg in de 
gaten te houden, iedereen veilig te houden en om u 
maximale gemoedsrust te geven.

Zet veiligheid in de schijnwerpers
De Nissan Qashqai is de eerste Nissan in Europa die is 
voorzien van Adaptive Driving Beam-technologie*. Het 
splitst de lichtbundel in 12 individueel aangestuurde LED-
units die automatisch kunnen worden uitgezet. Zo krijgt u 
een maximale zichtbaarheid op de weg voor u, zonder 
tegenliggers met uw lichten te verblinden.
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*Beschikbaarheid van uitrusting is afhankelijk van de uitvoering; standaard leverbaar of alleen als optie (tegen meerprijs).

**ProPILOT is beschikbaar op een beperkt aantal modellen en alleen op automatische transmissies. ProPILOT is een geavanceerd rijhulptechnologie, maar kan 
botsingen niet voorkomen. ProPILOT is uitsluitend geschikt voor gebruik op de snelweg (gescheiden door een vangrail) en u moet altijd uw ogen op de weg en 
handen aan het stuur houden. Het is de verantwoordelijkheid van de bestuurder om alert te blijven, veilig te rijden, snelheidslimieten en gepaste snelheid te 
gebruiken op basis van de wegomstandigheden en op elk moment de controle over het voertuig te behouden.

Vertrouw niet alleen op rijhulptechnologieën. Sommige functies werken mogelijk niet onder alle omstandigheden. 
Snelheid en andere beperkingen zijn van toepassing.

Camera voorzijde. 
Gebruik een gecombineerd 

zicht van voor en bovenaf voor 
perfect parkeren.

Rondom zicht. 
Krijg een 360° 

vogelperspectief tijdens 
het manoeuvreren.

Zijcamera. 
Schakel over om de 

stoep te zien.

Camera achter. 
Zie wat er zich direct 

achter u bevindt.

Krap plekje? Geen probleem
Als u parkeren haat, dan gaat u van de Nissan Qashqai houden. 
De nieuwe digitale, hoge resolutie Around View Monitor* geeft 
u een 360°-zicht van uw auto. Met selecteerbare focus op de 
voor-, achter- en zijkant voor meer zelfvertrouwen en controle 
tijdens het parkeren. De Nissan Qashqai met e-POWER kan ook 
uitgerust worden met ProPILOT Park*, dat automatische 
parkeerplekdetectie en volautomatische controle van het 
sturen, remmen en accelereren tijdens het parkeren biedt. 
Nu is parkeren echt kinderspel.

ProPILOT met Navi-Link**
De nieuwe Nissan Qashqai beschikt over de nieuwste versie van ProPILOT, dat zorgt voor comfortabel, relaxt rijden 
op grote wegen. Nieuwe software helpt voor een soepelere rit en houdt u veilig in uw rijbaan en houdt een 
gepaste afstand tot uw voorligger. De Navi-Link functionaliteit maakt gebruik van het TOMTOM-navigatiesysteem 
van de Qashqai om te anticiperen op veranderende snelheidslimieten, bochten, afritten en meer. Om zo de 
snelheid aan te passen en om u volledige controle te geven. Het systeem kan zelfs een noodstop uitvoeren. Met 
de Intelligent Emergency Brake, Traffic Jam Pilot en verschillende andere veiligheidssystemen, helpt de Qashqai 
u en uw passagiers veilig en comfortabel te houden in veeleisende rijomstandigheden.
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Scan de code om 
de NissanConnect 
Services app te 
downloaden en 
verbind deze met 
uw nieuwe Nissan.

Naadloos verbonden met uw wereld
Het nieuwe 12.3" HD scherm(5) in de Nissan Qashqai is uw toegang tot NissanConnect: 
onze technologie voor intuïtieve navigatie en geavanceerde connectiviteit. In de 
Qashqai bedient u met gemak verschillende functionaliteiten met uw stem. Zeg 
"Hallo Nissan" en vraag dingen als "zoek het dichtstbijzijnde tankstation, stel mijn 
bestemming in, bel naar huis" en meer. De NissanConnect app biedt een groeiend 
aanbod aan diensten, waaronder het verzenden van uw reisplannen naar uw 
Nissan Qashqai. Als u in uw auto zit, sluit u uw telefoon aan om uw favoriete apps 
te gebruiken dankzij Apple CarPlay®(6) en Android Auto™(6). En waar u ook bent, 
NissanConnect Services houdt u op de hoogte van de status van uw auto.

(1) Apple CarPlay® en Android Auto™ zijn gratis beschikbaar, afhankelijk van model en/of uitvoering. Android Auto™ is alleen beschikbaar door middel van een bedraade connectie.

(2) Gratis services (Nissan op Google Assistant, Rijhistorie en analyse, Nissan Help & Assistance, Pechhulp) zijn gratis beschikbaar voor een periode van 7 jaar, 
afhankelijk van model en/of uitvoering.

(3) Maps & Live Traffic, Remote Control Services, Smart Alerts zijn gratis beschikbaar voor een periode van 3 jaar en daarna tegen een vergoeding van afhankelijk 
van model en/of uitvoering.

(4) In-Car WiFi is altijd een betaalde service die beschikbaar is met een abonnement. Neem voor meer informatie contact op met uw Nissan-dealer.

Om de NissanConnect Services te gebruiken, heeft u een NissanConnect-gebruikersaccount nodig en moet u zich registreren en inloggen op NissanConnect met uw 
gebruikersnaam en wachtwoord. Om de gratis NissanConnect-app te gebruiken, hebt u een smartphone nodig met een compatibel iOS- of Android-besturingssysteem en 
een simkaart met dataoptie met een bestaand of afzonderlijk telefooncontract tussen u en uw mobiele serviceprovider. Alle services zijn onderhevig aan dekking van het 
mobiele netwerk. Het gebruik van NissanConnect-internet aan boord wordt mogelijk gemaakt via een geïntegreerde draadloze internetverbinding. Datapakketten worden 
verkregen via geselecteerde externe mobiele serviceproviders in overeenstemming met hun algemene voorwaarden (afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land).

(5) Beschikbaarheid van uitrusting is afhankelijk van de uitvoering; standaard leverbaar of alleen als optie (tegen meerprijs).

(6) Apple CarPlay is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Android Auto en het Android Auto logo zijn handelsmerken van Google LLC.

(7) Amazon, Alexa en alle aanverwante merken zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of haar dochterondernemingen.

(8) Geïntegreerde Alexa is beschikbaar in Engeland, Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië.

Het reactievermogen en het gebruik van de functie kan worden beïnvloed wanneer de auto een slecht signaal ontvangt. Zorg voor een optimaal gebruik dat uw auto een 
goede netwerkdekking heeft.

Sluit alleen een mobiele telefoon aan om NissanConnect te gebruiken als de auto veilig geparkeerd staat. Het gebruik van het systeem moet altijd in overeenstemming zijn 
met de lokale wetgeving. Gebruik het systeem alleen op een veilige manier. Gebruikers moeten zich bewust zijn van het potentieel van handsfree technologie om de 
aandacht van de weg af te leiden, wat van invloed kan zijn op de volledige controle over het voertuig.

COMPATIBILITEIT MET GOOGLE 
ASSISTANT & AMAZON ALEXA (5)(7)

Gebruik de NissanConnect-
functionaliteiten om uw auto of 
huis op afstand te bedienen met 
spraakopdrachten door middel 
van Amazon Alexa (8) of Google 

Assistant.

Gratis service (2)

NISSANCONNECT SERVICES
Gebruik de NissanConnect 

Services app om toegang te 
krijgen tot Remote Control 
Services, Smart Alerts en 

meer.

Gratis service voor 3 jaar (3)

IN-CAR WIFI
Gebruik uw auto als een WiFi-

hotspot om in de auto 
verbinding te maken met het 

internet. Daar gaan we!

Betaalde service (4)

DRAADLOOS APPLE CARPLAY®

EN ANDROID AUTO ™(6)

Sluit uw smartphone aan en 
krijg tijdens het rijden toegang 

tot uw muziek, berichten en 
andere favoriete apps.

Gratis service (1)

Voor optimaal gebruik raden wij 
aan om de originele kabel van de 

fabrikant te gebruiken.
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NEEM VOOR MEER INFORMATIE 
CONTACT OP MET UW NISSAN-

DEALER OF ERKEND REPARATEUR

EXTERIEURSTYLING
ELEGANCE PACK CHROME

A:  Sierlijst voor 
B: Zijdelingse sierlijst 
C:  Sierlijst achter

TOWING PACK
D: Trekhaak afneembaar 

Trekgewicht max. 1.800 kg*
E:  Aansluiting 13-polig 

Aansluiting 7-polig 

PROTECTION PACK
F:  Luxe mattenset 

Luxe mattenset e-POWER 
G: Omkeerbare kofferbakmat 

EXPLORER PACK
H:  Allesdrager met Easyfix-systeem 

Dwarsdragers met Easyfix-systeem**
I:  Fietsendrager 

Dakkoffer - Snelkoppeling
Klein 
Middel 
Groot

Skidrager - 2 tot 6 paar

TRUNK KIT
J:  Bagagerek 
K:  Beschermlijst bagageruimte 

Maak elke trip leuker, 
slimmer en makkelijker
Nissan-accessoires helpen u uw nieuwe Qashqai 
persoonlijker en stijlvoller, maar ook comfortabeler 
of praktischer te maken. Personaliseer hem met 
het exclusieve chromen Nissan Exterieur Elegance 
Pack, bescherm uw bagage tegen vuil, modder en 
water of plaats een trekhaak voor een enerverend 
familieavontuur. Fietsen, ski’s, snowboards, van 
alles meenemen? Onze handige, veilige en 
duurzame rekken, dakkoffers en andere 
opbergmogelijkheden zijn speciaal ontworpen 
zodat u op reis niets hoeft te missen.

Nissan servicecontracten
Geef uw Nissan Qashqai de zorg die hij verdient 
met een Nissan-servicecontract en bespaar op 
lange termijn geld. Het Nissan-servicecontract 
omvat alle geplande werkzaamheden die worden 
aanbevolen door Nissan en gespecificeerd zijn in 
de officiële onderhoudshandleiding van Nissan. 
Door een onderhoudscontract af te sluiten, weet 
u gelijk hoeveel uw onderhoud kost en bent u 
beschermd tegen prijswijzigingen. Kies de duur 
die aan uw behoeften voldoet en profiteer van 
het gebruik van originele Nissan onderdelen, 
gemonteerd door onze getrainde technici, tegen 
een gereduceerde prijs. Een goed onderhouden 
voertuig heeft een hogere inruilwaarde. Als u uw 
Nissan verkoopt voordat uw dekking afloopt, 
wordt het servicecontract overgedragen aan de 
nieuwe eigenaar. Wacht dus niet langer en neem 
een Nissan Servicecontract voor extra gemoedsrust!

Nissan verlengde garantie
Nissan verlengde garantie geeft u de mogelijkheid 
om de fabrieksgarantie te verlengen. Kies het 
contract dat het best aansluit bij uw gebruik. Bij 
reparaties worden enkel originele Nissan-
onderdelen gebruikt die door hoog opgeleide 
Nissan-technici worden gemonteerd.

"*Trekgewicht kan verschillen per uitvoering
**Enkel voor auto’s met dakrails.

Beschikbaarheid van uitrusting is afhankelijk van de uitvoering; dan wel 
standaard leverbaar of alleen als optie (tegen meerprijs).
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A
B C

D

A: Totale lengte: 4,425 M

B: Wielbasis: 2,665 M

C: Totale breedte: 1,835 M

D: Totale hoogte: 1,625 M

UITVOERINGEN

BEKLEDING

AFMETINGEN

WIELEN

TEKNA
19" lichtmetalen 

velgen

ACENTA e-POWER / 
N-CONNECTA 

18" lichtmetalen velgen

ACENTA
17" lichtmetalen 

velgen

VISIA
17" stalen 

velgen

TEKNA PLUS
20" lichtmetalen 

velgen

TEKNA PLUS
Premium 

gedeeltelijk lederen 
bekleding***

OPTIONEEL TEKNA
Lichtgrijs gedeeltelijk 

synthetisch leder 
& stof bekleding

TEKNA
Donker gedeeltelijk 
synthetisch leder 
& stof bekleding

N-CONNECTA
Grijs/zwart 

stoffen 
bekleding

VISIA - ACENTA
Zwarte stoffen 

bekleding

KLEURENPALET

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

Grey - M- KADBlack -M- Z11Ceramic Grey -P- KBY

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

Solid White -S- 326

Fuji Sunset Red -M- NBV

Magnetic Blue -P- RCFPearl White -P- QAB

Two Tone Ceramic Grey 
& Black Metallic dak

Two Tone Pearl White 
& Black Metallic dak

Two Tone Magnetic Blue 
& Black Metallic dak

5 TWO-TONE KLEUREN

Two Tone Fuji Sunset Red 
& Black Metallic dak

Two Tone Black Metallic 
& Grey dak

TEKNA PLUS
Tekna uitrusting
+ 20" lichtmetalen velgen
+ Glazen panoramadak met dakrails
+ Premium gedeeltelijk lederen stoelen met 

massagefunctie
+ BOSE-audiosysteem met 10 speakers
+ Verwarmde voorstoelen, stuur en voorruit
+ LED-mistlampen

TEKNA
• N-Connecta uitrusting
+ 19" lichtmetalen velgen
+ Head-up display
+ Volledig LED-verlichting
+ 15W draadloze oplader
+ ProPILOT met Navi-Link
+ ProPILOT Park**
+ Elektrisch bedienbare achterklep

VISIA*
• LED-koplampen
• Parkeersensoren achter
• Automatische verlichting
• Elektrisch verstelbare en verwarmbare 

zijspiegels
• Handbediende airconditioning

ACENTA
• Visia uitrusting
+ 17" lichtmetalen velgen
+ 18" lichtmetalen velgen (e-POWER)
+ Achteruitrijcamera
+ 8" NissanConnect display
+ Airconditioning (2 zones)
+ i-Key

N-CONNECTA
• Acenta uitrusting
+ 18" lichtmetalen velgen
+ 12.3" Digital Cockpit
+ 12.3" HD NissanConnect display
+ Around View Monitor met Moving Object 

detection
+ Privacy glass
+ Sfeerverlichting middenconsole

***Gedeeltelijk leder en PVC bekleding. Echt leder enkel op de zitvlakken.

*Alleen verkrijgbaar i.c.m. Mild-Hybrid
**Alleen verkrijgbaar vanaf TEKNA en met e-POWER
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Bezoek onze website op www.nissan.nl
Volg Nissan op Facebook, Twitter en Youtube.
Al het redelijke is gedaan om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze publicatie juist is bij het ter perse gaan ( juli 2022). In deze 
brochure staan prototypes. In overeenstemming met zijn beleid van voortdurende verbetering van zijn producten behoudt Nissan zich 
het recht voor om op elk gewenst moment wijzigingen aan te brengen aan de specificatie en de voertuigen die in de publicatie vermeld 
staan. Nissan-dealers zullen zo spoedig mogelijk over dergelijke wijzigingen worden geïnformeerd. Vraag uw lokale Nissan-dealer om 
de meest actuele informatie. Vanwege de beperkingen van het toegepaste drukprocedé kunnen de kleuren in deze brochure enigszins 
afwijken van de toegepaste actuele lakkleuren en de interieurmaterialen. Alle rechten voorbehouden. Het is verboden om deze brochure 
in zijn geheel of gedeeltelijk te reproduceren zonder de schriftelijke toestemming van Nissan Europe. Deze brochure is gedrukt op 
chloorvrij papier– MY22 QASHQAI brochure 07/2022 – Gedrukt in de EU. Ontworpen door DESIGNORY, Frankrijk, en geproduceerd by 
eg+ worldwide, Frankrijk – Tel.: +33 1 49 09 25 35
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https://www.nissan.nl/voertuigen/nieuw/qashqai.html
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