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Vi tar QASHQAI
til neste nivå
I 2007 ble QASHQAI lansert som verdens første
crossover. Folk over hele verden ble forelsket i
miksen av kompakt stasjonsvogn og praktisk
SUV. Og bilen var trendsettende med stadig
nye crossovere som raskt ble favoritter over
hele verden.
Hils på helt nye Nissan QASHQAI. Nye QASHQAI
er tøffere og bedre utstyrt enn noensinne, og
sikrere takket være nye sikkerhetsteknologier*
og kjøreassistenter* som gir topp sikkerhet til
alle i bilen.
Uansett hva du gjør i livet, kan du nå gjøre
det med stil!

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 ekstrautstyr.
*Tilgjengelighet av utstyr varierer med bilens modellår, modelltype,
interiørtrim, utstyr fra fabrikk og pakker.
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Et nytt uttrykk
QASHQAI gir deg crossoverdesign med muskuløse proporsjoner, en vibrerende
fargepalett, inkludert totonede farger*, briljant LED-lys*, lavprofil takrails i aluminium*
og flotte 20" alufelger*.
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LED-hovedlys*

LED-baklys*

Gravert
Qashqai-logo

Totonet tak*

20" alufelger*

*Tilgjengelighet av utstyr varierer med bilens modellår, modelltype, interiørtrim, utstyr fra fabrikk og pakker.
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Elegant og raffinert
Interiøret i nye QASHQAI føles avansert. Moderne. Oppgradert.
Det moderne utseendet og premium materialer skaper en følelse av
romslighet. Ergonomisk utformet ratt, betjeningsknapper og konsoll
betyr total kjørekomfort, mens forbedret skjermoversikt og sømløs
teknologi gjør deg balansert, årvåken og klar til kjøring.

15 W trådløs lader*

Mer ergonomisk ratt

*15 W trådløs lader er standard fra Acenta
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Funksjonalitet har aldri vært mer forførende
Opplev klarheten fra 10,8" Head-Up display*, 12,3" digitalt instrumentpanel* og 9" HD
NissanConnect-display* med avanserte tilkoblede tjenester. De tre store skjermene er synkronisert
for en sikrere, mer oversiktlig og optimalisert kjøreopplevelse.
10,8" HEAD-UP DISPLAY* Viktig informasjon er lett tilgjengelig uten å ta øynene fra veien, for å gjøre
kjøreturen tryggere og mer komfortabel.
12,3" DIGITALT INSTRUMENTPANEL* Høyoppløst skjerm med mange konfigurasjonsmuligheter basert
på førerens humør eller behov, bedre sikkerhet med all informasjon samlet på ett sted. Bytt mellom
tradisjonell rund instrumentvisning eller oppgradert visning med hovedskjermen.

OPPGRADERT VISNING

Hjem

Navigasjon

Kjøreassistenter

*Tilgjengelighet av utstyr varierer med bilens modellår,
modelltype, interiørtrim, utstyr fra fabrikk og pakker.
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Massasjemodus*

Mer personlig enn noensinne
Slapp av i ergonomiske seter med optimalisert korsryggstøtte.
Eksklusive materialer, finish av høy kvalitet og massasjeseter*
for både fører og forsetepassasjer. En ny senterkollisjonspute gir
deg ekstra trygghet under kjøring. Nye QASHQAI er ikke bare en
oppgradert modell. Den er en åpenbaring.

SENTERKOLLISJONSPUTE

Premium delskinnn**
*Massasjefunksjoner er kun tilgjengelig på Tekna+.
**Seter med detaljer i Premium delskinnn og er kun tilgjengelig på Tekna+
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Plass til alle. Og mer til
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.
Du kan nå ta med deg hele familien eller venner på tur i en komfortabel
og romslig bil.

+20 MM BEINPLASS I BAKSETET
VS FORRIGE GEN

+28 MM ALBUEROM
VS FORRIGE GEN

*USB-porter bak er standard fra N-Connecta.
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504 L
BAGASJEROM

1 593 L MED NEDFELTE
BAKSETERYGGER

Elektrisk bakluke

Overraskende lastekapasitet
Opptil 1 593 L betyr at nye QASHQAI har plass til alt du
trenger. To bagasjebrett* (begge er enkle å tørke av) og opptil
16 konfigurasjoner for bagasjerommet gir optimal fleksibilitet
uansett last. Smarte funksjoner som Nissan elektrisk drevet
bakluke* og bakdører med bred åpning for enklere lasting og
lossing, slik at du kan nyte livet til fulle.

*Tilgjengelighet av utstyr varierer med bilens modellår, modelltype, interiørtrim,
utstyr fra fabrikk og pakker.
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Sikkerhet er viktig
Nye QASHQAI er utstyrt med avanserte sikkerhetsteknologier
utviklet for å følge med på veien, topp sikkerhet ombord og en
problemfri bilhverdag.

INTELLIGENT CRUISEKONTROLL holder trygg avstand til
bilen foran. 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 opptil to biler foran deg. Når systemet registrerer
en plutselig nedbremsing av bilen foran, avgis et lydog lyssignal om at du må sakke farten.

AUTOMATISK BREMSING UNDER RYGGING gjør ryggingen
tryggere og enklere. Hvis systemet registrerer en stasjonær
gjenstand eller fotgjenger bak bilen under rygging,
brukes bremsene automatisk for å unngå en kollisjon.

EMERGENCY LANE KEEPING* En rekke teknologier som
registrerer når bilen utilsiktet beveger seg ut av kjørefeltet
og styrer bilen tilbake på plass. Holder bilen midt i
kjørefeltet ved å bruke rattet* eller bremsene i en
nødsituasjon.

INTELLIGENT NØDBREMSING Registrerer biler eller
fotgjengere foran din QASHQAI for å unngå eller
redusere kollisjonsskader.

*Styreassistent som holder bilen midt i kjørefeltet er kun tilgjengelig med ProPILOT eller
Advanced Drive Assist.
Du må ikke utelukkende stole 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 Nissanforhandler eller besøk www.nissan.no
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Oppgradert lysteknologi for økt
sikkerhet
Nye QASHQAI er den første Nissan-bilen i Europa med adaptivt
fjernlys*. Denne teknologien deler fjernlyset i 12 individuelt styrte
segmenter som kan deaktiveres automatisk og unngår dermed å
blende møtende biler. Optimal sikt for deg, optimal sikkerhet for
de rundt deg.

*Adaptivt fjernlys er tilgjengelig som ekstrautstyr på N-Connecta og standard fra Tekna.
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Trangt om plassen? Ikke noe problem
Hvis du hater å parkere, vil du elske nye QASHQAI. Den nye digitale, høyoppløste
Around View Monitor* gir deg en 360° visning av bilen din med valgbar visning
foran, bak og på sidene for enkel og kontrollert parkering. Fire høyoppløste
kameraer gir deg bedre oversikt over omgivelsene i lav hastighet og ved parkering
for en tryggere kjøreopplevelse.

Ryggekamera
se hva som
er bak deg.

Høyre sidekamera
skru på bryteren for
å se fortauskanten.

Around View Monitor
gir deg et virtuelt
360° fugleperspektiv
under manøvrering.

Frontkamera gir
deg kombinert
frontvisning og
fugleperspektiv for
perfekt parkering.

*Around View Monitor er tilgjengelig som ekstrautstyr på Acenta og standard fra N-Connecta.
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ProPILOT med NAVI-Link*
Nye Nissan QASHQAI er utstyrt med den nyeste
versjonen av ProPILOT, som sikrer komfortabel og
avslappet kjøring på hovedveier. Ny programvare
bidrar til jevn kjøring og holder deg trygt i
kjørefeltet, samtidig som du opprettholder ideell
avstand til bilen foran, også i bakker. NAVI-Linkfunksjonen kobles til TOMTOM-navigasjonssystemet
på QASHQAI for å forutse hastighetsendringer,
svinger, avkjøringsramper og mer, samtidig som
hastigheten justeres mykt og sømløst slik at du
har full kontroll. Den kan også bruke nødbremsing
og start/stopp ved køkjøring etter behov, slik at
du og passasjerene er helt trygge og komfortable
selv under krevende kjøreforhold.

*ProPILOT er tilgjengelig på biler med automatgir, som ekstrautstyr
på N-Connecta og standard fra Tekna.
ProPILOT er en avansert førerassistanseteknologi, men kan ikke
forhindre kollisjoner. ProPILOT er beregnet for øynene på veien/
hendene på rattet og kun på motorvei (vei med midtskiller).
NAVI-Link støtter trafikkskiltgjenkjenning, men kan ikke registrere og
lese alle veiskilt under alle forhold. Føreren skal følge med på alle
trafikkskilt og overholde trafikkreglene.
Det er førerens ansvar å følge med på veien, kjøre trygt og ha
kontroll på bilen til enhver tid.
Les mer i eierhåndboken.
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Smartere innvendig
Struktur og optimalisering av motorer har vært en viktig del av utviklingen av
nye QASHQAI for å kunne levere dynamisk ytelse og drivstoffeffektivitet. Den nye
plattformen leverer avansert smidighet og komfort. Stiv struktur gir forbedret
dynamisk ytelse og sikkerhet, mens omfattende bruk av karosseripaneler i
aluminium reduserer totalvekten for redusert drivstofforbruk.

DØRPANELER OG PANSER I ALUMINIUM
Lettere aluminiumspaneler i dører og
panser bidrar til lavere vekt og redusert
CO2-utslipp.

OPPGRADERT HJULOPPHENG
I tillegg til oppgradert standard
hjuloppheng er nye QASHQAI
tilgjengelig med Multi-Link-hjuloppheng*
for økt komfort og mer sportslig og
smidig kjøring.

Enkelte funksjoner er kun tilgjengelig på visse utstyrsnivåer
*Multi-Link-hjuloppheng er kun tilgjengelig på 4WD-versjoner eller med 20" alufelger
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Høy effektivitet
Ny mild hybrid HR13-motor med lavere drivstofforbruk og redusert
CO2-utslipp uten å miste kjøregleden. Systemet inkluderer et
litiumionbatteri som lagrer energien som gjenvinnes ved bremsing.
Den lagrede energien gir strøm til bilens elektriske systemer i stedet
for motoren ved lav hastighet (under 18 km/t)* eller stillestående,
noe som reduserer tiden motoren kjører.

MT 2WD
MILD HYBRID
140 HK

XTRONIC 2WD/4WD
MILD HYBRID
158 HK

1,3 L med 12 V mild
hybridmotor

1,3 L med 12 V mild
hybridmotor

Motoreffekt
kW ved o/min

103 ved 5 500

116 ved 5 500

Dreiemoment
Nm ved o/min

240 ved 1 650 - 4 000

270 ved 1 800 - 3 750

Slagvolum

Drivstoffsystem
Girkasse
Utslippsstandard
CO2-utslipp g/km**

DIG

DIG

6-trinns manuell

Automat

Euro6dfull

Euro6dfull

143–146

142–146 / 155–158

e-POWER-teknologien blir tilgjengelig i 2022 på versjoner med automatgir,
og bruker en elmotor for umiddelbar akselerasjon og stillegående kjøring –
uten rekkeviddeangst eller problemer med å finne en lader. I motsetning til
tradisjonelle hybridsystemer fungerer bensinmotoren som en generator for
å lade litiumionbatteriet, som igjen driver elmotoren.

*Utvidet Stopp/Start-funksjonalitet ved kjøring er kun tilgjengelig for biler med automatgir.
**Drivstofforbruk og CO₂ - utslipp er fremkommet i laboratorietester i henhold til den nye
WLTP testesyklusen. Disse laboratorietallene reflekterer ikke reelle kjøremønstre. Tilvalgsutstyr,
vedlikehold, kjøremønster og vær- og føreforhold vil påvirke offisielle testeresultater.
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Problemer med
sikkerhet
Hva er bilens tilstand?
Havaritjenesten ringer
veihjelp når du har behov
for dem, mens bilens
tilstandsrapport informerer
deg om bilens status.

Navigasjon og kjøring

Tilkobling

Kom trygt frem med dørtil-dør-navigasjon ved å
sende kjøreruten direkte
fra smarttelefonen til
navigasjonssystemet.
Med kjørehistorikk
og analyse kan du se
kjørelengde, antall
kjøreturer og mer i
NissanConnect
Services-appen.

Koble til Android eller
iOS-enheten din for
sømløs tilkobling,
inkludert
stemmestyring**.
Få tilgang til
favorittmusikken din,
meldinger og andre
apper for å holde deg
informert og underholdt
under kjøringen.

Praktiske løsninger
og komfort
Få tilgang til fjernstyrte
tjenester som fjernstyrt
låsing/opplåsing,
fjernstyrt horn/lys og
My Car Finder fra
NissanConnect
Services-appen. Og
hvis du trenger hjelp er
Nissan Assistance bare
et klikk unna.

Scan QR-koden
for å laste ned
NissanConnect
Services-appen,
og koble deg til
din nye bil.

*9" HD-berøringsskjerm er tilgjengelig som ekstrautstyr på Acenta og
standard fra N-Connecta.

Sømløs tilkobling
Den nye 9" berøringsskjermen* i Nissan QASHQAI er din portal til
NissanConnect**: med blant annet intuitiv navigasjon og avansert
teknologi. Vår smarttelefonapp leverer en rekke tjenester, inkludert
å sende ruteplaner til din nye Nissan QASHQAI.
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**For å kunne bruke våre NissanConnect Services, må du ha en
smarttelefon med kompatibelt iOS eller Android operativsystem og
et SIM-kort med data fra en mobilkontrakt mellom deg og
mobiloperatøren. Last ned vår gratis NissanConnect Services-app og
opprett et brukernavn og passord. Koble smarttelefonen til bilen din
med NissanConnect Services ved å logge inn med brukernavn og
passord. Alle tjenester avhenger av nettverksdekning. Du skal bare
koble mobiltelefonen din til NissanConnect når bilen står trygt
parkert. Bruk av systemet skal alltid gjøres i samsvar med gjeldende
trafikkregler. Førere skal kun bruke systemet når det er trygt. Brukere
skal være oppmerksom på at håndfri teknologi også kan hindre full
konsentrasjon om veien foran.
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Intelligent. Intuitiv. Informert.
Bruk dine foretrukne apper via Apple CarPlay® og Android Auto™ ved å koble smarttelefonen din til bilen. Uansett
hvor du er, vil NissanConnect Services holde deg informert om bilens status.

GOOGLE ASSISTANT OG
ALEXA-KOMPATIBILITET
Bruk tilkoblede tjenester fra Nissan til å
fjernstyre bilen din via stemmekommandoer
fra sofakroken.

NISSAN CONNECT SERVICES
Bruk NissanConnect Services-appen
for tilgang til fjernstyrte tjenester,
smartvarsling og mer
Gratis i 3 år (3)

Gratistjeneste (2)

WI-FI I BILEN
Bruk bilen som et Wi-Fi Hotspot for
å koble deg til Internett ombord.
La oss komme i gang!
Betalt tjeneste (4) – 10 GB for 250 kr/m

TRÅDLØS APPLE CARPLAY®
OG ANDROID AUTO™
Koble til smarttelefonen din for
tilgang til musikk, SMS og andre
favorittapper mens du kjører
Gratistjeneste (1)
For optimal bruk anbefaler vi å bruke
originalkabel fra produsenten.

(1) Apple CarPlay® og Android Auto™ er gratis, standard fra Acenta. Apple CarPlay® leveres av Apple Inc. og er kanskje ikke tilgjengelig i visse områder. Android Auto™ leveres av Google
Inc. og er kanskje ikke tilgjengelig i visse områder. Av årsaker som er utenfor Nissans kontroll, kan det hende at Apple CarPlay® og Android Auto™ ikke er tilgjengelig i ditt land og/eller
kan mangle visse funksjoner. Nissan fraskriver seg ethvert ansvar for utilgjengelighet av eller mangel på visse funksjoner fra Apple CarPlay® og/eller Android Auto™ i bilen din.
(2) Gratistjenester (Amazon Alexa & Google Assistant via Nissan, kjørehistorikk og analyse, Nissan Veihjelp og Assistance, havaritjeneste) er gratis i 7 år, avhengig av utstyrsnivå.
Amazon, Alexa og alle relaterte varemerker er varemerker som tilhører Amazon.com, Inc. eller deres datterselskaper. Visse Alexa-funksjoner er avhengig av smarthusteknologi.
For øyeblikket har ikke Amazon Alexa® støtte for lokale språk, og er kun tilgjengelig på engelsk.
(3) Kart og Live Traffic, fjernstyrte tjenester og smartvarsling er gratis i 3 år, og koster deretter 10 kr/m (smartvarsling), 20 kr/m (fjernstyrte tjenester), 30 kr/m (kart og Live
Traffic), avhengig av utstyrsnivå.
(4) Wi-Fi i bilen er en betalt abonnementstjeneste.
Ta kontakt med din Nissan-forhandler for mer informasjon

Tilkobling til en smarttelefon for å bruke NissanConnect skal kun gjøres når bilen er trygt parkert. Systemet skal alltid brukes i samsvar med trafikkreglene. Førere skal kun bruke
systemet når det er trygt å gjøre det. Brukere bør være klar over at håndfri-teknologi kan ta oppmerksomheten vekk fra veien og påvirke kontrollen brukeren har over bilen.
For å bruke NissanConnect-tjenestene trenger du en NissanConnect-brukerkonto. Du må først registrere deg og deretter logge inn på NissanConnect med brukernavn og
passord. For å bruke gratis NissanConnect-app, må du ha en smarttelefon med kompatibelt iOS eller Android operativsystem og et SIM-kort med data fra en eksisterende eller
separat mobilkontrakt mellom deg og mobiloperatøren. Alle tjenester avhenger av nettverksdekning.
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Gjør kjøreturen bedre,
smartere og enklere

Gjør bilen enda bedre med
praktisk tilbehør
UTVENDIG STYLING
ELEGANCE PACK CHROME

D

E

F

G

A: Frontlist – KE6106U0CR
B: Sidelist – KE7606U0CR
C: Støtfangerlist bak - KE7916U0CR
TOWING PACK
D: Tilhengerfeste, horisontalt, avtakbart - KE5KT6U5100
Tilhengervekt maks 1 800 kg
E: Ledningssett tilhengerfeste, 13-polet - KE5056U012
Ledningssett tilhengerfeste, 7-polet - KE5056U002

C: STØTFANGERLIST
BAK

Tilbehør fra Nissan lar deg personliggjøre nye QASHQAI
etter eget ønske, og gjøre bilen enda mer komfortabel
eller dynamisk. Gjør din Nissan QASHQAI enda mer
personlig med eksklusiv Exterior Elegance Pack
Chrome, beskytt bagasjerommet mot smuss, gjørme
og vann eller monter et hengerfeste for spennende
familieeventyr. En aktiv livsstil med sykler, ski, snøbrett
eller lignende er ikke noe problem med våre smarte,
praktiske og slitesterke takstativer, takbokser og andre
lastestativ som er spesialutviklet for din Nissan-bil.

PROTECTION PACK
F: Luksuriøst mattesett - KE7456UN0A
G: Bagasjeromsmatte, vendbar – KE9656U0S0
EXPLORER PACK
H: Lastestativ m/EasyFix System – KE7306U510
Lastestativ m/EasyFix System – KE7326U510*
I: Sykkelstativ - KB73880010
Takboks - Quick Fix
Liten - KE734380BK
Mellomstor - KE734480BK
Stor - KE734630BK
Skistativ – 4 til 6 par
4 par - KS73850002
6 par - KE73899996
BAGASJEROMSSETT
J: Innebygd stativ – KE9646U510
K: Terskelplate, bakluke – KE9676U000
H

I

J

K

B: SIDELIST

*Kun for biler med takrails.
Tilgjengelighet av utstyr varierer med bilens modellår, modelltype,
interiørtrim, utstyr fra fabrikk og pakker.
A: FRONTLIST
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UTSTYRSNIVÅER

FARGEPALETT

VISIA

N-CONNECTA

ACENTA

• LED-hovedlys
• Parkeringssensorer bak
• Automatiske hovedlys
* Elektriske og oppvarmede sidespeil
• Intelligent cruisekontroll

• Visia-utstyr
+ 17" alufelger
+ Oppvarmede forseter, ratt og frontrute
+ 8" NissanConnect-display
+ 15 W trådløs lader
+ I-Key

• Acenta-utstyr
+ 18" alufelger Diamond
+ 9" HD NissanConnect display
+ Around View Monitor
med bevgelsesdetektor
+ Enveisglass

TEKNA+

TEKNA
• N-Connecta-utstyr
+ Head-Up display
+ LED-lys med adaptivt fjernlys
+ 12,3" digitalt instrumentpanel
+ ProPILOT med NAVI-Link (på biler med
Xtronic) eller Advanced Drive Assist
(på biler med manuell girkasse)
+ Elektrisk drevet bakluke

• Tekna-utstyr
+ 19" alufelg
+ Glasstak med takrails
+ Eksklusive seter med detaljer i
Premium delskinn og
massasjefunksjon
+ 10 Bose høyttalere

11 KAROSSERIFARGER

P: Pearl - M: Metallic - S: Solid

Ceramic Grey -P- KBY

Pearl White -P- QAB

Magnetic Blue -P- RCF

Metallic Black -M- Z11

Metallic Grey -M- KAD

Metallic Silver -M- KY0

Ink Blue -M- RBN

Burgundy -M- NBQ

Sunset Red -M- NBV

Solid Red -S- Z10

Totonet Pearl White med
tak i Metallic Black

Totonet Magnetic Blue
med tak i Metallic Black

Totonet Metallic Black med
tak i Metallic Grey

Totonet Sunset Red
med tak i Metallic Black

N-CONNECTA
Stoffseter i Charcoal

TEKNA
Skinn- og stoffseter i
Dark med Synthechdetaljer

Solid White -S- 326

5 TOTONEDE FARGER

Totonet Ceramic Grey med
tak i Metallic Black

FELGER

INTERIØR

VISIA
17" stålfelg

ACENTA
17" alufelg

N-CONNECTA - TEKNA
18" alufelg

TEKNA +
EKSTRAUTSTYR PÅ
TEKNA 19" alufelg

EKSTRAUTSTYR PÅ
TEKNA+
20" alufelg

DIMENSJONER

A:

Total lengde: 4 425 m

B:

Akselavstand 2 665 m

C:

Total bredde: 1 835 m

D:

Total høyde: 1 625 m

VISIA - ACENTA
Stoffseter i Black
D

EKSTRAUTSTYR PÅ TEKNA
Skinn- og stoffseter i Light
Grey med Synthech-detaljer

TEKNA+
Eksklusive seter med
detaljer i Premium
delskinn

B
A

C
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HOS NISSAN

Fokuserer vi på
kvalitet
Dette er førsteprioritet innen alt vi gjør, i laboratoriet og i
designstudioet, på fabrikken, hos forhandlere og i våre
kundeforhold. Vi tester, tester på nytt, igjen og igjen. Fordi alt vi
gjør mestres gjennom erfaring.
Vi kaller det Nissan-kvalitet.

360° Prosess
Vi bygger kvalitet der alle biler er komfortable og holdbare takket være
innovativ design, intelligent teknologi og gjennomtenkte detaljer inspirert
av deg.

Sikkerhet
Vi jobber konstant med våre intelligente kjøresystemer for å gi deg høyere
sikkerhet og en bedre og tryggere kjøreopplevelse hver eneste dag. Vår
Around View Monitor bruker fire kameraer som gir deg et fugleperspektiv
av bilen.

Ekstrem holdbarhet
Vi presser bilene våre til det ytterste for å garantere ytelsen og
påliteligheten. Vi kjører millioner av kilometer i preproduksjonstester,
åpner og lukker dører og panser tusenvis av ganger hver dag og bruker
ekte vulkanstøv fra Japan for å teste vinduene.
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DU FÅR FRAM DET BESTE I OSS.

VÅRT LØFTE. DINE OPPLEVELSER.

Du set ter i gang f antasien vår. Du
fremprovoserer vår bilfaglige ekspertise. Du
inspirerer oss til å endre spillereglene og finne
på nye ting. Og hos Nissan er ikke innovasjon
bare et spørsmål om tillegg og utvidelser –
det handler om å bryte grenser for å finne
opp status quo på nytt. Det handler om å
utvikle uventede løsninger for å tilfredsstille
dine villeste og mest pragmatiske ønsker. Hos
Nissan konstruerer vi biler, tilbehør og
tjenester som bryter med mønsteret – gjør
det praktiske spennende og det spennende
praktisk for å kunne gi deg en mer spennende
kjøreopplevelse hver eneste dag.

VÅRE KUNDELØFTER
GJELDER FOR ALLE SOM ER REGISTRERT I YOU+NISSAN-PROGRAMMET.
HOS NISSAN TAR VI ALLTID VARE PÅ DEG. DET ER VÅRT KUNDELØFTE.

FRI LÅNEBIL
Vi lover å holde deg på veien mens bilen din er på
service. Bestill i forveien og vi vil sørge for at du har
en fri lånebil til din disposisjon. Vi har også elbiler
tilgjengelig på utvalgte servicepunkter, og en rekke
andre transportløsninger tilpasset dine behov.

PRISMATCH PÅ SERVICE
Vi lover å levere best mulig service, takket være
ekspertisen til de Nissan-opplærte teamene og
bruken av originaldeler fra Nissan. Vi vet hvordan vi
skal utføre service på din Nissan-bil. Nissan garanterer
mye for pengene, og vi vil matche prisen på tilsvarende
pristilbud innenfor 10 km fra din lokale forhandler.

GRATIS TILSTANDSKONTROLL AV BILEN
Vi lover å gi deg gratis tilstandskontroll av bilen din
før det utføres arbeid på bilen slik at du vet nøyaktig
hva som må gjøres, og hvor mye det vil koste. Alle
priser er også tilgjengelig på våre nettsider og hos
våre forhandlere.

LIFETIME NISSAN ASSISTANCE
Vi lover deg problemfri kjøring døgnet rundt.
vi garanterer 24 timers Nissan Assistance
ved uforutsette hendelser, uansett alder på
din Nissan-bil.

NISSAN QASHQAI
LEVES MED:
5 ÅRS GARANTI ELLER 100 000 KM
Nybilgaranti (det om kommer først)
ÅRLIG ELLER 30 000 KM INTERVALL
FOR BENSINMOTORER

NÅR SOM HELST, HVOR SOM HELST, HVA SOM HELST. RING 66 98 39 27 OG VI ER RASKT PÅ PLASS.
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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.

Les mer om den nye Nissan QASHQAI-opplevelsen på
www.nissan-europe.com/Qashqai
Følg Nissan Qashqai på Facebook, Twitter, YouTube.
Vi har gjort vårt ytterste for å sikre riktigheten av innholdet i denne publikasjonen ved tidspunktet for trykking (OKTOBER 2021). Denne
brosjyren inneholder prototyper 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 – Ny QASHQAI-brosjyre 10/2021 – Trykt i EU. Utviklet av
DESIGNORY, Frankrike og produsert av eg+ worldwide, Frankrike – Tlf.: +33 1 49 09 25 35.
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