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De Nissan Qashqai met
e-POWER-technologie:
een unieke elektrische
ervaring, nu zonder stekker!
In 2007 vond Qashqai de crossover uit.
Wereldwijd vielen consumenten voor onze mix
van compacte hatchback en praktische SUV. Nu
kan je kennismaken met de geheel nieuwe Nissan
Qashqai: slimmer, veiliger, gedurfder en met
2 opwindende aandrijflijnen.
e-POWER TECHNOLOGIE
Met de introductie van de e-POWER-technologie
biedt Qashqai u de ervaring van een unieke,
elektrische aandrijving zonder stekker. Het biedt
een stillere, efficiëntere rit in de stad dan
traditionele hybrides.
MILD HYBRID TECHNOLOGIE
Met de geavanceerde benzinemotor zorgt de
Qashqai voor een lagere CO2-uitstoot zonder dat
dit ten koste gaat van het rijplezier. De aandrijflijn
- beschikbaar in de standen 2 Wheel Drive en
4 Wheel Drive - gebruikt een Lithium-ion batterij
dewelke onderweg wordt opgeladen met energie
verkregen tijdens het remmen.

"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."
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Een nieuwe vorm van expressie
Qashqai brengt een nieuwe visie op de crossover met
een sportieve uitstraling, een levendig kleurenpalet,
V-Motion grille, schitterende LED-verlichting,
imposante 20-inch lichtmetalen velgen
en two-tone kleuren.

V-Motion grille (e-POWER versie)*

LED- achterverlichting*

20-inch lichtmetalen velgen*

Tweekleurig dak.*

*De kenmerken hangen af van de versie. Ze zijn standaard beschikbaar of enkel als optie.

Design exterieur | Motor | Design interieur | Ruimte interieur | Veiligheid | Technologie en Prestaties | Stijl en Accessoires
Pagina 1 | Pagina 2

Afdrukken | Uitgang

Geniet van een opwindende, elektrische
rij-ervaring met Qashqai e-POWER
Je hebt geen stekker nodig om te blijven rijden. Nissans unieke e-POWERtechnologie levert de stille prestaties van een elektrische, accuaangedreven motor dewelke wordt opgeladen door een brandstofzuinige
benzinemotor. De wielen worden aangedreven door een elektromotor
zondat dat u deze hoeft op te laden. U krijgt alle sensatie van elektrische
aandrijving met het gemak dat u van een benzinemotor kan verwachten,
met een lager brandstofverbruik en lagere emissies*.

HYBRIDE

E-POWER

100% EV

De wielen worden aangedreven door
zowel een benzine- als elektromotor

De wielen worden aangedreven
door een elektromotor

De wielen worden aangedreven
door een elektromotor

MOTOR

MOTOR

TRANSMISSIE

MOTOR

GENERATOR

BATTERIJ

ELEKTRISCHE
MOTOR

OMVORMER

EENVOUDIG ELEKTRISCH RIJDEN MET e-PEDAL STEP
Ervaar een meer intuïtieve manier van rijden.
De e-Pedal step is uniek bij Nissan en geeft u de mogelijkheid om te
accelereren en te vertragen met alleen het gaspedaal bij snelheden boven
de 10 km/u. U kan het rempedaal nog steeds gebruiken om harder te
remmen en volledig tot stilstand te komen.

Tot

33%

Tot

*

brandstofoptimalisatie
in de stad

17%

*

brandstofoptimalisatie
bij gecombineerd rijden

190pk
Onmiddellijk
vermogen en
acceleratie
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*Vergelijking gemaakt tussen Nissan Qashqai e-Power en Nissan Qashqai Mild Hybrid 158hp XTronic.
Het voertuig is gehomologeerd in overeenstemming met de EU-regelgeving met behulp van de meer
realistische WLTP-testprocedure. NEDC-waarden zijn daarom niet beschikbaar voor dit voertuig.
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Geraffineerd design en verleidelijke functionaliteit
Alles aan het interieur van de Nissan Qashqai voelt geavanceerd en premium aan. Van
het stuurwiel tot de middenconsole, alles is ergonomisch ontworpen voor uw rijcomfort.
De verbeterde zichtbaarheid van het scherm en de naadloze integratie van technologie
helpen u alert en geconcentreerd te blijven tijdens elke rit.
De helderheid van het 10,8 Head-up display*, de 12,3" volledig digitale meter* en het
12,3" HD-display* met geavanceerde NissanConnect Services zal u zeker waarderen.
De drie grote schermen werken perfect synchroon samen voor een veiligere, duidelijkere
en meer geoptimaliseerde rijervaring.

Snelle (15W) draadloze oplader

e-POWER SCHAKELAAR*

Ontworpen volgens de Qi-laadstandaard & geoptimaliseerd voor Qi-gecertificeerde apparaten.**
*Functies beschikbaar afhankelijk van versie, als standaard of alleen als optie.
**Voor niet-QI-gecertificeerde apparaten kunnen de draadloze oplaadprestaties beperkt zijn.
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Plaats aan boord voor alles en iedereen
De nieuwe Qashqai combineert een ruim interieur met een compact,
stadsvriendelijk exterieur voor een vlotte wendbaarheid. Passagiers zitten
comfortabel in een grotere cabine met ruimte die tot de beste in zijn segment
behoort, met een gemakkelijke instap en een gemakkelijkere plaatsing van
kinderzitjes dankzij de 85° opening van de achterklep. Daarbovenop zijn er
nog attente kleine details zoals twee USB-poorten* voor de achterpassagiers.

Uw persoonlijke ruimte heeft nooit
persoonlijker aangevoeld

CENTRALE AIRBAG

Ontspan in de ergonomisch ontworpen stoelen en voel het comfort
op zelfs de langste ritten met geoptimaliseerde lendensteun. Een
lange dag gehad? Activeer de massagestoelen* van de Qashqai,
zowel voor de bestuurder als voor de passagier, en voel uw stress
verdwijnen. Met de toevoeging van hoogwaardige afwerkingen
en een verbeterde veiligheid, dankzij de nieuwe centrale airbag,
is er gemoedsrust voor het hele gezin.

*Functies beschikbaar afhankelijk van versie, als standaard of alleen als optie.
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504L BAGAGERUIMTE

1.593L MET NEERGEKLAPTE STOELEN

Handsfree elektrische achterklep

Een verrassende laadruimte
Tot 1.593L aan ruimte betekent dat de Nissan Qashqai klaar is
om alles te vervoeren wat u nodig heeft. Twee bagageplanken
(beide met een eenvoudig en volledig afveegbare zijkant)
bieden 16 kofferbakconfiguraties voor maximale flexibiliteit,
wat uw lading ook is. Slimme functies zoals de handsfree
elektrische achterklep van Nissan* en wijd openende
achterdeuren maken het in- en uitladen een stuk eenvoudiger,
zodat u optimaal kunt genieten van uw kostbare uitstapjes.
*Functies beschikbaar afhankelijk van versie, als standaard of alleen als optie.
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Veiligheid tot diep vanbinnen
Elke Nissan Qashqai is uitgerust met geavanceerde
veiligheidstechnologieën* die zijn ontworpen om op de
weg te letten, iedereen veilig te houden en u maximale
gemoedsrust te geven.

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

EMERGENCY LANE KEEPING
Een hele reeks technologieën helpt u om te voorkomen
dat u onbewust van uw baan afwijkt. Het systeem
houdt u in het midden van de rijbaan met behulp van
het stuur of, in een noodsituatie, de remmen.

INTELLIGENT FORWARD COLLISION WARNING :
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.

FORWARD EMERGENCY BRAKE
Detecteert auto's en voetgangers in de omgeving aan
de voorkant van de wagen. Zo helpt het bij botsingen
schade te vermijden of te beperken.

Spots op veiligheid
Nissan Qashqai is de eerste Nissan in Europa met Adaptive
Driving Beam-technologie. Het grootlicht wordt opgesplitst
in 12 afzonderlijke segmenten, waarbij segmenten die
tegemoetkomende bestuurders zouden kunnen verblinden
automatisch worden uitgeschakeld. Maximaal zicht voor u,
maximale veiligheid voor de mensen om u heen.

Nissan Qashqai, met zijn reeks actieve en passieve
veiligheidstechnologieën, heeft een EuroNCAPveiligheidswaardering van 5 sterren gekregen.

Vertrouw nooit enkel op de comfortfuncties voor bestuurders. Sommige functies werken mogelijks niet onder alle omstandigheden.
Snelheids- en andere beperkingen zijn van toepassing. Voor voorwaarden en bepalingen met betrekking tot Nissan-technologieën kan
u contact opnemen met uw Nissan-dealer of surf naar www.nissan.be
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ProPILOT Assist met NAVI-Link**
Nissan Qashqai is uitgerust met de nieuwste versie van ProPILOT Assist , voor comfortabel en ontspannen rijden
op de hoofdwegen. De nieuwe software helpt u soepel te rijden en zorgt ervoor dat u veilig op uw rijstrook blijft,
waarbij u een ideale afstand houdt tot de voorligger ongeacht de hellingshoek. De NAVI-Link-functie gebruikt het
navigatiesysteem van de Qashqai om te anticiperen op snelheidslimietwijzigingen, bochten, afritten enz., en uw
snelheid soepel en voorzichtig aan te passen zodat u alles onder controle hebt. Het kan zelfs een noodstop
initiëren. Met de intelligente noodrem, filebesturing en diverse andere veiligheidsfuncties zorgt de Qashqai ervoor
dat uw passagiers veilig en comfortabel zitten, zelfs in veeleisende rijomstandigheden.
**ProPILOT Assist is niet standaard verkrijgbaar op alle wagens en enkel met automatische transmissie. ProPILOT Assist is een Advanced Driver Assisttechnologie, maar kan aanrijdingen niet vermijden. De extra paar ogen en helpende hand van ProPILOT Assist zijn alleen bedoeld voor op snelwegen. NAVI-Llink bevat
verkeersbordherkenning, maar kan niet alle verkeersborden detecteren en lezen in alle omstandigheden. De bestuurder moet alle verkeersborden ook zelf bekijken en
het verkeersreglement naleven. De bestuurder draagt de verantwoordelijkheid om waakzaam te blijven, veilig te rijden en zijn/haar voertuig altijd onder controle
te houden. Voor details leest u de handleiding van de eigenaar.
Vertrouw nooit enkel op de comfortfuncties voor bestuurders. Sommige functies werken mogelijks niet onder alle omstandigheden. Snelheids- en andere
beperkingen zijn van toepassing. Voor voorwaarden en bepalingen met betrekking tot Nissan-technologieën kan u contact opnemen met uw Nissan-dealer
of surf naar www.nissan.be

Krappe parkeerplaats?
Geen probleem
Als u een hekel heeft aan parkeren zal u de Nissan Qashqai
geweldig vinden. De nieuwe, digitale, hoge resolutie Around
View Monitor* geeft u een 360° zicht op uw auto, met
selecteerbare focus op de voorkant, achterkant en stoeprand
om u te helpen parkeren met vertrouwen en controle. De
Nissan Qashqai met e-POWER kan ook worden uitgerust met
ProPILOT Park*, met automatische parkeerruimtedetectie en
volledig automatische besturing van het stuur, het
remsysteem en het gaspedaal tijdens het parkeren. Hiermee
wordt parkeren echt kinderspel.

Achterste camera ziet
wat er vlak achter je is.

Met de zijcamera ziet u
met één druk op de
knop de stoeprand.

Rondomzicht geeft een
virtueel 360° vogelperspectief
terwijl u manoeuvreert.

De camera aan de voorkant geeft een
gecombineerd zicht op de voorkant en
de bovenkant voor perfect parkeren.

*Functies beschikbaar afhankelijk van versie, als standaard of alleen als optie.
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Vloeiend verbonden met uw wereld
Het nieuwe 12,3" HD-scherm(5) in de Nissan Qashqai is uw portaal tot
NissanConnect, met intuïtieve navigatie, geavanceerde technologie en zoveel meer.
Met Qashqai kunt u een reeks functies bedienen met uw stem voor meer comfort.
Zeg "Hoi Nissan" en vraag dingen als "vind het dichtstbijzijnde tankstation, stel mijn
bestemming in, bel naar huis" enz. Onze smartphone app biedt een toenemende
reeks diensten, waaronder het versturen van routeplannen naar uw nieuwe Nissan
Qashqai. In de auto kunt u uw telefoon aansluiten om uw favoriete apps te
gebruiken dankzij Apple CarPlay®(5)(6) en Android Auto™(5)(6). En waar u ook bent,
NissanConnect Services houdt u op de hoogte van de status van uw auto.

Scan de code om de
NissanConnect-app
te downloaden en te
verbinden met uw
Nieuwe Nissan.

GOOGLE ASSISTENT EN
ALEXA(5)(7) COMPATIBILITEIT
Gebruik NissanConnect om
uw voertuig of huis te
bedienen door middel
van spraakopdrachten via
de ingebouwde Alexa(8)
of Google Assistant.

NISSAN CONNECT-DIENSTEN
Gebruik de NissanConnect
app om toegang te krijgen
tot Remote Control Services,
Smart Alerts en meer.

WIFI IN DE WAGEN
Gebruik uw auto als
WiFi-hotspot om verbinding
te maken met internet
aan boord.

Gratis service voor 3 jaar (3)

Betaalde service (4)

Gratis service (2)
(1) 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.

DRAADLOOS APPLE
CARPLAY®(5)(6) EN
ANDROID AUTO™(5)(6)
Sluit uw smartphone aan om
toegang te krijgen tot uw
muziek, sms'jes en andere
favoriete apps terwijl u rijdt.
Gratis service (1)
Voor optimaal gebruik raden wij u
aan de originele kabel van de
fabrikant te gebruiken.

(2) Gratis diensten (Nissan op Google Assistant, Rijgeschiedenis & Analyses, Nissan Help & Assistance, Breakdown Assistance (pechhulp)) zijn gratis verkrijgbaar gedurende
7 jaar naargelang het model en/of de uitvoering. Neem voor meer informatie contact op met uw Nissan-dealer.
(3) Kaarten en actuele verkeersinformatie, Op afstand bedienbare functies en Slimme meldingen zijn 3 jaar lang gratis en daarna verkrijgbaar voor € 0,99 per maand
(Slimme meldingen), € 1,99 per maand (Op afstand bedienbare functies), € 2,99 per maand (Kaarten en actuele verkeersinformatie) naargelang het model en/of de
uitvoering. Neem voor meer informatie contact op met uw Nissan-dealer.
(4) In-Car WiFi (Wifi in de wagen) is altijd een betalend abonnement. Neem voor meer informatie contact op met uw Nissan-dealer.

(5) Deze functie is beschikbaar afhankelijk van de versie, als standaard of alleen als optie.
(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 verwante merken zijn handelsmerken van Amazon.com, inc. of haar dochterondernemingen.
(8) Ingebouwde Alexa beschikbaar in Engeland, Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië.

Voor de NissanConnect hebt u een NissanConnect-gebruikersaccount nodig en moet u zich registreren en inloggen op NissanConnect met uw gebruikersnaam en uw
paswoord. Voor de gratis Nissan Connect App hebt u een smartphone nodig met een compatibel iOS- of Android-besturingssysteem en een SIM-kaart met gegevensoptie
met een bestaand of apart contract voor mobiele telefonie afgesloten door u en uw provider. Alle diensten zijn onderworpen aan de dekking in een mobiel netwerk. Het
gebruik van NissanConnect-internet aan boord is mogelijk gemaakt door een geïntegreerde draadloze internetverbinding. Datapaketten kunnen verkregen worden via
geselecteerde providers voor mobiele communicatie volgens hun voorwaarden (afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land).
Voor meer informatie, ga naar www.nissan.be of uw Nissan-dealer.

De responsiviteit en het gebruik van de functie kunnen worden beïnvloed wanneer de auto een slecht signaal ontvangt. Voor optimaal gebruik moet u ervoor zorgen dat uw
auto een goede netwerkdekking heeft.
Maak alleen verbinding met een smartphone om NissanConnect te gebruiken wanneer de auto veilig geparkeerd staat. Het systeem moet altijd gebruikt worden volgens de
verkeersregels. Bestuurders mogen het systeem uitsluitend gebruiken wanneer dit veilig kan. Gebruikers van handsfree-technologie moeten zich te allen tijde bewust zijn van
het potentiële afleidingsgevaar tijdens het rijden. Het kan gevolgen hebben op uw controle over het voertuig.
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Onderhoudscontracten

Maak elke trip leuker,
slimmer en vlotter
Nissan Accessories helpt u de wagen te
personaliseren en stylen, om hem nog
comfortabeler of praktischer te maken.
Personaliseer uw Nissan Qashqai met het
Chrome Exterior Elegance Pack. Dit beschermt
uw koffer tegen vuil, modder en water. Of zet er
een trekhaak op voor al uw opwindende
avonturen met het gezin. Als u fietsen, ski's,
snowboards of andere speciale bagage wilt
meenemen: onze dragers, zijn speciaal
ontworpen om alles efficiënt, veilig en duurzaam
te transporteren.

D

E

F

G

C

*De trekcapaciteit varieert afhankelijk van voertuigspecificatie.
**Alleen voor voertuigen met dakrails.

EXTERIOR STYLING
ELEGANCE PACK CHROME

De getoonde kenmerken hangen af van de versie. Ze zijn standaard
beschikbaar of enkel als optie.

A: Sierlijst vooraan – KE6106U0CR
B: Zijdelingse sierlijst – KE7606U0CR
C: Sierlijst achteraan - KE7916U0CR
TOWING PACK
D: Trekhaak Horizontaal afneembaar - KE5006U510
Trekcapaciteit max. 1800 kg
E: TEK 13-polig - KE5056U012
TEK 7-polig - KE5056U002

Verlengde Garantie

PROTECTION PACK
F: Luxueuze tapijten - KE7456UN0A
Luxueuze tapijten e-POWER - KE7456UN0B
G: Omkeerbare koffermat – KE9656U0S0

B

A

EXPLORER PACK
H: Allesdrager met Easyfix-systeem - KE7306U510
Dwarsdragers Easyfix System - KE7326U510**
I: Fietsendrager- KE73880010
Dakkoffer - Quick fix
Klein - KE734380BK
Medium - KE734480BK
Groot - KE734630BK
Skidrager - 2 tot 6 paar
2 paar - KS73850001
4 paar - KS73850002
6 paar- KE73899996

Geef uw Nissan Qashqai de zorg die hij verdient
met een Nissan Service Contract. U bespaart er
geld mee op lange termijn. Nissan Maintenance
Contract dekt alle geplande werken die door
Nissan aanbevolen worden en gespecifieerd
worden in de Nissan Official Service Manual. Als u
een Maintenance Contract (Onderhoudscontract)
ondertekent, weet u van in het begin hoeveel uw
onderhoud zal kosten en bent u beschermd
tegen prijsinflatie. Bovenop de geplande werken
profiteert u van de vervanging van versleten
onderdelen zoals ruitenwissers, remblokjes en
ophanging dankzij uw Full Maintenance Contract
(Compleet Onderhoudscontract). U kiest gewoon
de dekkingsperiode en profiteert van het gebruik
van Nissan Genuine Parts (originele Nissanonderdelen) tegen een voordelige prijs. Een goed
onderhouden auto heeft naemlijk een grotere
herverkoopwaarde. Als u uw Nissan verkoopt
voor uw dekking vervalt, zetten we uw Service
Contract (Onderhoudscontract) over naar de
nieuwe eigenaar. Niet aarzelen dus: onderteken
een Nissan Service Contract voor meer gemoedrust.

H

I

J

K

U hebt bij Nissan de mogelijkheid om uw garantie
te verlengen voor een langere periode of
kilometrage, afhankelijk van wat het beste bij uw
rijgedrag past. In geval van een reparatie worden
alleen originele Nissan-onderdelen gebruikt en
deze worden gemonteerd door Nissan-technici.

NEEM VOOR MEER INFORMATIE
CONTACT OP MET UW NISSANDEALER OF -REPARATEUR

TRUNK KIT
J: Bagagenet– KE9646U510
K: Deurdrempelplaat – KE9676U000
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KLEURENPALET

UITVOERINGEN
VISIA*
• Ledkoplampen
• Parkeersensoren achteraan
• Elektrische koplampen &
verwarmde spiegels
• Manuele airconditioning

• Uitrusting Visia
+ Lichtmetalen 17''-velgen
+ Camera achteraan
+ 8" HD NissanConnect-display
+ Airconditioning 2 zones
+ i-Key

TEKNA

TEKNA+

• Uitrusting N-Connecta
+ Lichtmetalen 19”-velgen
+ Head-Up display
+ Complete ledkoplampen
+ Draadloze oplader 15 W
+ ProPILOT Assist met Navi-Link
+ ProPILOT Park**
+ Handenvrije elektrische achterklep

11 KLEUREN

N-CONNECTA

ACENTA*

• Uitrusting Acenta
+ Lichtmetalen 'diamond cut' 18"-velgen
+ Compleet digitale 12.3”-meter
+ 12.3" HD NissanConnect-display
+ Around View Monitor met Moving
Object detection (signalering van
bewegende objecten)
+ Privacy glass
+ Omgevingsverlichting

• Uitrusting Tekna
+ Panoramisch dak met dakrails
+ Premium nappalederen zetels
met massage
+ 10 Bose speakers
+ Verwarmde voorzetel
+ Verwarmd stuur

P: Pearl - M: Metallic - S: Solid

Ceramic Grey -P- KBY

Pearl White -P- QAB

Magnetic Blue -P- RCF

Black -M- Z11

Dark Grey - M- KAD

Silver -M- KY0

Ink Blue -M- RBN

Burgundy -M- NBQ

Fuji Sunset Red -M- NBV

Solid Red -S- Z10

Magnetic Blue & Black

Black & Dark Grey

Fuji Sunset Red & Black

Solid White -S- 326

5 TWEEKLEURIGE KLEUREN

"*Alleen beschikbaar met Mild Hybrid
**Alleen verkrijgbaar met e-POWER"

Ceramic Grey & Black

Pearl White & Black

WIELEN
BEKLEDINGEN

VISIA
Stalen
17“-velgen

ACENTA
Lichtmetalen
17"-velgen

N-CONNECTA
Lichtmetalen
18"-velgen

TEKNA
Lichtmetalen
19"-velgen

TEKNA+
Lichtmetalen
20"-velgen

AFMETINGEN
VISIA - ACENTA
Stof

N-CONNECTA
Stof

A: Totale lengte: 4,425 m
B: Wielbasis: 2,665 m

TEKNA
Dark Part Synthech
Lederen & stoffen zetels

TEKNA
Lichtgrijs Part Synthech
Lederen & stoffen zetels

TEKNA+
Deels premium
lederen zetels***

D

C: Totale breedte: 1,835 m
D: Totale hoogte: 1,625 m

***Echt leder alleen op klantcontactpunten
B
A

C
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Duik onder in de nieuwe Nissan Qashqai-ervaring: www.nissan-europe.com/Qashqai
Volg de Nissan Qashqai op Facebook, Twitter en Youtube.
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 ( juli 2022).
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– 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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