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In 2007 vond Qashqai de crossover uit. Wereldwijd 
vielen consumenten voor de mix van compacte 
hatchback en praktische SUV. Hij was onmiskenbaar 
een trendsetter: crossovers werden wereldwijd al 
snel favoriet.

En nu is er de Nieuwe Nissan QASHQAI: stoerder, beter 
uitgerust en veiliger. Dat laatste dankt hij aan nieuwe 
veiligheidstechnologie en rijhulpmiddelen die we 
speciaal ontwierpen om iedereen optimale veiligheid 
te bieden. 

Ervaar het zelf met de Nissan  QASHQAI Premiere 
Edition. Hij is uitgerust met de nieuwe elektrische 
aandrijflijn van Qashqai in combinatie met de beste 
Nissan Intelligent Mobility-technologie*, allemaal 
verpakt in een splinternieuwe behuizing met 
gesofisticeerde tweetinten-look**.

Waar het leven u ook brengt, kies stijl als reisgezel.

Nieuwe 
generatie QASHQAI

De hierbij getoonde afbeeldingen en omschrijvingen zijn louter informatief. 
In sommige gevallen betreft het foto’s van voorbeeldvoertuigen en 
vertegenwoordigen ze geen specifiek model, specifieke uitvoering of actie. 

*De getoonde kenmerken hangen af van de versie. Ze zijn standaard 
beschikbaar of enkel als optie (tegen een meerprijs).
**Dit kenmerk is optioneel. 
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*De getoonde kenmerken hangen af van de versie.
**HD-scherm met een resolutie van 1280x768 pixels.
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Compleet digitale 
12.3"-meters 

9" HD NissanConnect-
display**

10.8" Windscreen 
Head-up-display 

Zetels met optimale 
lendensteun

Functionaliteit was nooit verleidelijker 
Bewonder de helderheid van de compleet digitale 12.3"-meter*, het 10.8" Windscreen Head-up-
display* en het 9" HD NissanConnect-display* met geavanceerde verbindende functies. Deze drie 
grote schermen werken perfect gesynchroniseerd om uw rijervaring naar een veiliger, duidelijker 
en kortom hoger niveau te tillen.
Relax in de ergonomische zetels met optimale lendensteun. Bekijk en voel de kwaliteitsmaterialen, 
de puntgave afwerking en de optionele massagezetels voor bestuurder en passagier. De Nieuwe 
QASHQAI is niet gewoon een vergetering, het is een openbaring.
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Nissan is altijd pionier geweest op het gebied van rijveiligheid. 
De Nieuwe QASHQAI trekt de lijn door met de geavanceerde 
Nissan Intelligent Mobility-technologie. Dit houdt de weg 
vóór u, maar ook de wereld om u heen, in de gaten. Om u 
te beschermen, u veilig te houden en het rijden een beetje 
makkelijker te maken.

Het is de verantwoordelijkheid van de bestuurder om niet alleen op de rijhulpsystemen 
te vertrouwen. Sommige functies zijn mogelijk niet beschikbaar onder bepaalde 
voorwaarden en omstandigheden. Er moeten snelheidsbeperkingen en andere 
beperkingen gelden. Raadpleeg uw Nissan-dealer of de website www.nissan.be 
voor de gebruiksvoorwaarden van onze Nissan-technologieën.

Een scherper beeld voor u

Afdrukken   |   UitgangDesign exterieur    |    Design interieur    |    Veiligheid    |    Technologie    |    Prestaties    |    Ruimte interieur    |    Qashqai Premiere Edition    |    Accessoire   |    Uitvoering en afmeting



ProPILOT met Navi-Link is slechts een van de 
vele Nissan Intelligent Mobility-technologieën 
die verkrijgbaar is op de Nieuwe Nissan QASHQAI 
Premiere Edition.

*ProPILOT is beschikbaar op een beperkt aantal voertuigen en alleen op 
automatische transmissies.
ProPILOT is een Advanced Driver Assist-technologie maar kan botsingen 
niet voorkomen. ProPILOT is bedoeld voor “Eyes on / Hands On” alleen 
voor snelwegen (weg gescheiden door barrières). Navi-Link ondersteunt 
verkeersbordherkenning die mogelijk niet alle verkeersborden onder alle 
omstandigheden detecteert en leest. De bestuurder moet alle verkeersborden 
in de gaten houden en de verkeerswetten naleven.
Het is de verantwoordelijkheid van de bestuurder om alert te blijven, veilig 
te rijden en op elk moment de controle over het voertuig te behouden.
Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie.

ProPILOT met Navi-Link. Rijd minder gestrest 
en meer zen. De verbeterde ProPILOT* met Navi-
Link-technologie zorgt ervoor dat u op uw rijstrook 
op de snelweg blijft, op een vooraf ingestelde 
afstand van de voorligger. Het maakt gebruik van 
ingebouwde TomTom®-kaarten om te anticiperen 
op bochten, kruispunten, uitritten enz., voor een 
slimmere, stressvrije rit. Het kan zelfs verkeerborden 
lezen, uw ingestelde snelheid aanpassen en u 
even doen stilstaan vóór het verkeer weer optrekt. 
Allemaal automatisch.

Geniet van de rit
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Het is de verantwoordelijkheid van de bestuurder om niet alleen op de 
rijhulpsystemen te vertrouwen. Sommige functies zijn mogelijk niet 
beschikbaar onder bepaalde voorwaarden en omstandigheden. Er moeten 
snelheidsbeperkingen en andere beperkingen gelden. Raadpleeg uw 
Nissan-dealer of de website: www.nissan.be voor de gebruiksvoorwaarden 
van onze Nissan-technologieën.

Voor het eerst in Europa is de Nieuwe QASHQAI 
uitgerust met de Adaptive Beam Assist-technologie*. 
Het splitst de lichtbundel in 12 individueel 
aangestuurde ledunits die automatisch kunnen 
worden uitgezet. Zo krijgt u een maximale 
zichtbaarheid op de weg vóór u zonder tegenliggers 
met uw lichten te verblinden.

Veiligheid door een 
bredere lens

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

INTELLIGENT FORWARD COLLISION (slimme detectie 
vooraanrijding): dit waarschuwingssysteem houdt de 
twee voertuigen vóór u in de gaten. Wanneer het ziet 
dat het verkeer plots vertraagt, geeft het u een 
hoorbaar en zichtbaar seintje om ook te vertragen. 

INTELLIGENT EMERGENCY BRAKING (slimme noodrem) 
detecteert voorwerpen en remt af als er op lage 
snelheid een risico is op een aanrijding met een auto, 
voetganger of fietser. De bijkomende Junction Support 
(kruispuntassistentie) vergroot nog eens de veiligheid 
door botsingen op kruispunten te helpen voorkomen.

REAR AUTOMATIC BRAKING (detectie achteraan met 
automatische rem) vergroot uw zelfvertrouwen. Als het 
systeem een niet-bewegend voorwerp achter uw auto 
detecteert, kan het automatisch remmen om een 
aanrijding te voorkomen.

INTELLIGENT BLIND SPOT INTERVENTION (slimme 
dodehoekassistentie) waarschuwt u dat er een voertuig 
in uw dode hoek rijdt als u van rijstrook verandert. Gaat 
u toch door met uw manoeuvre, dan remt het zachtjes 
af om uw auto weer op de originele rijstrook te brengen. 

De Nieuwe QASHQAI is tot in elke vezel doordrongen 
van veiligheid. Alle versies zijn uitgerust met 
veiligheidstechnologie die iedereen beschermt en 
u een maximale gemoedsrust biedt. 

ADAPTATIVE BEAM ASSIST 

Afhankelijk van de versie
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Structurele en motorische optimalisatie vormden de leidraad bij 
de ontwikkeling van de Nieuwe QASHQAI. Resultaat: geweldige 
rijprestaties én energie-efficiëntie.

Het nieuwe platform levert geavanceerde wendbaarheid en 
comfort. De grotere torsiestijfheid zorgt voor een verbeterde 
rijdynamiek en -veiligheid, terwijl een uitgebreid gebruik van 
aluminium koetswerkpanelen het gewicht en dus ook de CO2-
uitstoot beperken.

Ook onder de motorkap wenkt de vernieuwing. De nieuwe 1.3l 
mild-hybrid-aandrijflijn bevat een lithiumionbatterij die de 
energie opslaat die tijdens het remmen wordt gewonnen. Dat 
zorgt voor een lagere uitstoot en een vlottere stop/start-functie. 
De aandrijflijn is verkrijgbaar met zowel de handgeschakelde 
6-versnellingstransmissie als de automatische transmissie.

Een opwindende rit

HANDGESCHAKELDE 
TRANSMISSIE 2WD 

MILD HYBRID 
138 PK/156 PK

AUTOMATISCHE
TRANSMISSIE 2WD/4WD 

MILD HYBRID 
156 PK

Cilinderinhoud 1,3l met 12V batterij 1,3l met 12V batterij

Vermogen
PK (KW) aan rpm

138 (103) aan 5000 / 
156 (116) aan 5500 156 (116) aan 5500

Koppel 
Nm aan rpm

240 aan 1600 / 
260 aan 1750 270 aan 1750

Transmissie 6 versnellingen 
handgeschakeld Automatisch 

Uitstootklasse Euro6d-Full Euro6d-Full

CO2 uitstoot g/km** 145-150 / 145-152 144-153 / 153-163

*De verbruiks- en CO2-cijfers werden verkregen aan de hand van laboratoriumtests die voldoen 
aan de Europese wetgeving en zijn bedoeld om voertuigen onderling te vergelijken. Ze stemmen 
mogelijk niet overeen met de cijfers in reële rijomstandigheden. Optionele uitrusting, de staat 
van onderhoud, de rijstijl en weersomstandigheden kunnen de officiële resultaten beïnvloeden. 
De cijfers werden bepaald volgens de nieuwe WLTP-testcyclus en omgezet in een overeenkomstig 
NEDC-cijfer om vergelijkingen mogelijk te maken.
** Gegevens onder voorbehoud van goedkeuring
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+20 MM KNIERUIMTE ACHTERAAN

504L KOFFERVOLUME**

+28 MM SCHOUDERRUIMTE

+15 MM

504L 

*Afhankelijk van de versie
**koffervolume afhankelijk van de versie

T.O.V. ZIJN VOORGANGER

T.O.V. ZIJN VOORGANGER

T.O.V. ZIJN VOORGANGER

De Nieuwe QASHQAI verzoent een ruim interieur met een compact, 
stadsvriendelijk exterieur voor een vlotte wendbaarheid. In de vergrote 
cabine, die de meeste ruimte biedt in zijn klasse, kunnen de passagiers 
zich comfortabel installeren. Dankzij de 85°-opening van de achterdeur 
is een kinderzitje snel geïnstalleerd. En bij Nissan letten we ook op de 
leuke details, zoals 2 USB*-poorten voor de achterpassagiers. Verder 
hebben we een ruime kofferruimte toegevoegd. Kortom: u kunt uw 
familie en vrienden gerust overal mee naartoe nemen, in alle comfort 
en met nog meer ruimte.

Met de laadruimte van de Nieuwe QASHQAI kunnen alle 
passagiers al het nodige meenemen voor elke trip. Dubbele 
verlichting, een 12V-contact en hoogwaardige materialen 
in de laadruimte, zorgen voor het opperste gemak, terwijl 
de hoedenplank de lading veilig op haar plaats houdt 
en de neerklapbare achterzetels complete flexibiliteit. Met 
16 mogelijke laadcombinaties** worden u en uw Qashqai 
de populairste reisgezellen van uw vrienden en familie.

Plaats aan boord voor alles en iedereen

Onverwachte laadruimte
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Bestel hem vandaag en krijg uw Nieuwe QASHQAI Premiere Edition vroeg geleverd. 
Hij is volledig uitgerust met technologie zoals ProPILOT met Navi-link, Adaptive 
Beam Assist, Android Auto, Wireless Apple CarPlay®*, draadloos opladen en de stille 
responsieve Mild-Hybrid aandrijflijn. 
Ook het design typeert hem: ‘diamond cut’ lichtmetalen 18"-velgen, panoramisch 
glazen dak en dakrails geven zijn toch al zeer hedendaagse look nog meer allure. 
Het kleurenschema in twee tinten** voegt daar nog extra elegantie en stijl aan toe.

Ervaar als eerste de Nieuwe Nissan QASHQAI

Het is de verantwoordelijkheid van de bestuurder om 
niet alleen op de rijhulpsystemen te vertrouwen.
Sommige functies zijn mogelijk niet beschikbaar onder 
bepaalde voorwaarden en omstandigheden.
Er moeten snelheidsbeperkingen en andere beperkingen 
gelden. Raadpleeg uw Nissan-dealer of de website 
www.nissan.be voor de gebruiksvoorwaarden van onze 
Nissan-technologieën.

*Apple CarPlay® en Android Auto zijn gratis verkrijgbaar 
naargelang het model en/of de uitvoering. Voor meer 
informatie neemt u contact op met uw Nissan-dealer
**Afhankelijk van de versie 
*HD-scherm met een resolutie van 1280x768 pixels.

E

ProPILOT 
met Navi-link

9" HD NissanConnect 
display***

Two-tone dak**

NISSAN QASHQAI PREMIERE EDITION 

A

C

B

D

B

Draadloze  
oplader

Compleet digitale  
12.3"-meter

10.8" Windscreen 
Head-up display 

A B

C D
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*Enkel voor auto’s met dakdragers.

SIERLIJST VOORAAN

ZIJDELINGSE 
SIERLIJST

SIERIJST ACHTERAAN

EXTERIEURSTYLING
ELEGANCE PACK CHROME
Sierlijst vooraan – KE6106U0CR 
Zijdelingse sierlijst – KE7606U0CR 
Sierijst achteraan - KE7916U0CR

TOWING PACK 
A: Trekhaak Horizontaal afneembaar - KE5006U5100 

Trekcapaciteit max. 1800 kg
B: TEK 13-polig - KE5056U012

TEK 7-polig - KE5056U002

PROTECTION PACK

C: Luxueuze tapijten - KE7456UN0A
D: Omkeerbare koffermat – KE9656U0S0

EXPLORER PACK
E: Allesdrager met Easyfix-systeem - KE7306U510

Dwarsdragers Easyfix System - KE7326U510*
F: Fietsendrager- KB73880010

Dakkoffer - Quick fix
Klein - KE734380BK
Medium - KE734480BK
Groot - KE734630BK

Skidrager - 2 tot 6 paar
2 paar - KS73850001 
4 paar - KS73850002 
6 paar - KE73899996 

TRUNK KIT
G: Bagagenet– KE9646U5100
H: Deurdrempelplaat – KE9676U000

Maak het nog beter
op elke manier

Nissan Accessories helpt u uw Nieuwe QASHQAI persoonlijker 
en stijlvoller, maar ook comfortabeler of praktischer 
te maken. Personaliseer hem met het exclusieve chromen 
Nissan Exterior Elegance pack, bescherm uw bagage tegen 
vuil, modder en water of hang een trekhaak achteraan voor 
een enerverend familieavontuur. Fietsen, ski’s, snowboards, 
van alles meenemen? Onze handige, veilige en duurzame 
rekken, dozen en andere opbergmogelijkheden zijn speciaal 
ontworpen zodat u niets hoeft te missen op reis.

Maak elke trip leuker, 
slimmer en vlotter

Afdrukken   |   UitgangDesign exterieur    |    Design interieur    |    Veiligheid    |    Technologie    |    Prestaties    |    Ruimte interieur    |    Qashqai Premiere Edition    |    Accessoire   |    Uitvoering en afmeting



A
B

C

D
A: Totale lengte: 4,425 m 
B: Wielbasis: 2,666 m 
C: Totale breedte: 1,835 m 
D: Totale hoogte:1,625 

AFMETINGEN

Onmiskenbaar Qashqai, onbetwistbaar Premiere

Deze exclusieve editie, die enkel verkrijgbaar is via voorbestelling voor vroege levering, pakt uit met alle nieuwe technologie 
die onze nieuwste Qashqai doen schitteren. In de Nissan QASHQAI Premiere Edition rijdt u veiliger, meer verbonden en relaxter 
dan ooit. Bestel hem nu bij uw dealer en grijp de unieke kans om een echte koploper op de weg te worden

• Head-Up display 
• Around View Monitor met Moving Object 

Detection (signalering van bewegende 
objecten) 

• Compleet digitale 12.3"-meter 
• Lichtmetalen 18"-velgen 
• 9" HD NissanConnect-display

• Privacy Glass 
• ProPILOT met Navi-Link
• Panoramisch glazen dak met dakdrager 
• Android Auto & Wireless Apple Carplay
• Verkrijgbaar in 2 tinten

DE NIEUWE NISSAN QASHQAI PREMIERE EDITION

Kleurpaletten 

5 KOETSWERKKLEUREN

4 TWO-TONE KLEUREN

P: Pearl - M: Metallic

Magnetic Blue -P- RCFPearl White -P- QABCeramic Grey -P- KBY

Black - M- Z11 Grey - M- KAD

Two Tone Ceramic Grey & 
Black Metallic dak

Two Tone Magnetic Blue & 
Black Metallic dak

Two Tone Pearl White & 
Black Metallic dak

Two Tone Black Metallic & 
Grey dak

PREMIERE EDITION-KLEURPALET
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Nissan Intelligent Mobility brengt je een stap verder. In auto’s die het verlengstuk zijn 

van uzelf. Die u helpen om meer te zien en te voelen, te reageren samen met u en soms 

in plaats van u. Nissan Intelligent Mobility draait om een betere toekomst. Om mobiliteit 

in een wereld die veiliger, duurzamer en spannender is.

Duik onder in de Nieuwe Nissan QASHQAI-ervaring op:
www.nissan.be

We hebben alles in het werk gesteld om er zeker van te zijn dat de inhoud van deze publicatie correct was bij het ter perse gaan 
(Februari 2021). Deze brochure werd gemaakt met prototypes van voertuigen die werden voorgesteld op autosalons. In overeenstemming 
met het beleid van het bedrijf om permanent haar producten te verbeteren behoudt Nissan Europe zich het recht voor om op elk 
moment de specificatie en de voertuigen die in deze publicatie beschreven en getoond worden te wijzigen. De Nissan-dealers zullen 
zo snel mogelijk van die wijzigingen op de hoogte worden gebracht. Vraag uw lokale Nissan-dealer om de recentste informatie te 
ontvangen. Omwille van de beperkingen van het gebruikte drukproces kunnen de kleuren in deze brochure licht verschillen van de 
eigenlijke kleuren van het lak en de afwerkingsmaterialen van het interieur. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke 
reproductie van deze brochure zonder schriftelijke toestemming van Nissan Europe is verboden. Deze brochure is gedrukt op chloorvrij 
papier– MY21 QASHQAI brochure 02/2021 – Gedrukt in de EU. Ontworpen door DESIGNORY, Frankrijk, en geproduceerd by eg+ worldwide, 
Frankrijk – Tel.: +33 1 49 09 25 35. All rights reserved. Reproduction in whole or part of this brochure without the written permission 
of Nissan Europe is forbidden. This brochure is made from chlorine free paper – MY21 QASHQAI brochure 02/2021 – Printed in EU. 
Created by DESIGNORY, France and produced by eg+ worldwide, France – Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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