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Vuodesta 2007 alkaen Nissan Qashqai on ollut 
segmenttinsä edelläkävijä. Ihmiset kaikkialla 
maailmassa ihastuivat malliin, jossa yhdistyivät 
viistoperämallin kätevä koko ja SUV-mallin 
käytännöllisyys. Nissan Qashqai loi uuden 
trendin, ja crossover-mallit nousivat pian koko 
maailman suosioon.

Nyt esittelemme täysin uuden Nissan Qashqain. 
Entistäkin rohkeampi ja paremmin varusteltu uusi 
Nissan Qashqai on myös entistä turvallisempi 
uusien turvallisuusteknologioiden ja kuljettajaa 
avustavien järjestelmien ansiosta. Niillä pyritään 
maksimoimaan sekä autossa matkustavien että 
muiden tiellä liikuvien turvallisuus.

Mihin ikinä menetkään, teet sen aina tyylikkäästi.

Viemme Nissan 
QASHQAIn 
seuraavalle tasolle

Älä luota pelkästään kuljettajaa avustaviin ominaisuuksiin. Kuljettaja on 
aina vastuussa ajamisesta. Jotkut ominaisuudet eivät välttämättä toimi 
kaikissa tilanteissa ja olosuhteissa. Ota huomioon nopeusrajoitukset ja 
muut rajoitukset. Nissan-jälleenmyyjä kertoo Nissan-teknologioihin 
liittyvät ehdot. Löydät ne myös osoitteesta www.nissan.fi.
Joissakin tapauksissa kuvat edustavat muita kuin Suomessa myytäviä 
malleja, varustetasoja tai tarjouksia. Tässä näkyviä ominaisuuksia ei 
välttämättä ole saatavilla tai ne ovat saatavilla vain lisävarusteena.
Huomaa, että kaikki kuvat ja tuotetiedot ovat suuntaa-antavia. Teemme 
parhaamme, että tiedot pitävät paikkansa ja ovat ajan tasalla, mutta 
jatkuvan tuotekehityksemme vuoksi tiedot ja varusteet voivat muuttua 
milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.
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*Ominaisuudet saatavana versiosta riippuen vakiona tai lisävarusteena (lisämaksua vastaan).

Crossover-muotoilun suunnannäyttäjä uusi Nissan Qashqai tuo jälleen uutta 
näkemystä luokkaansa. Virtaviivainen muotoilu, upeat värit, mukaan lukien uusi 
2-värinen vaihtoehto, älykäs LED-valaistus, matala-profiiliset alumiinikattokaiteet 
ja upeat näyttävät 20":n kevytmetallivanteet.*

Entistäkin rohkeampi muotoilu

A B C D E

LED-ajovalot LED-takavalot Qashqai-
teksti

2-värinen 
kori*

20":n 
kevytmetallivanteet*
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Älypuhelimen langaton lataus* Ergonomisesti muotoiltu 
ohjauspyörä

*Ominaisuudet saatavana versiosta riippuen vakiona tai lisävarusteena (lisämaksua vastaan).

Kaikki uuden Qashqain sisätiloissa tuntuu edistyneeltä, modernilta ja 
houkuttelevammalta. Nauti tilasta, modernista ilmeestä ja ensiluokkaisista 
materiaaleista. Ergonomisesti muotoiltu ohjauspyörä, säätimet ja konsoli 
parantavat ajomukavuutta. Paremman näkyvyyden ja saumattomasti 
integroidun teknologian ansiosta saat enemmän itsevarmuutta ja olet 
valpas ja valmis ajamaan.

Entistäkin parempi ajokokemus
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*Ominaisuudet saatavana versiosta riippuen vakiona tai 
lisävarusteena (lisämaksua vastaan).

Aloitusnäkymä

PARANNETTU MITTARISTONÄKYMÄ

Ajoavustimet

Navigointi

Uudessa Qashqaissa on kolme suurta näyttöä jotka toimivat saumattomasti yhdessä, joten 
ajokokemus on entistä turvallisempi, selkeämpi ja miellyttävämpi. NissanConnect-tieto- ja 
viihdejärjestelmä 9" HD-kosketusnäytöllä ja 10,8" tuulilasinäyttö josta saat tärkeitä tietoja 
irrottamatta katsetta tiestä. Lisäksi 12,3" täysin digitaalinen mittaristo* joka mukautuu kuljettajan 
tarpeisiin; voit käyttää perinteistä pyöreää mittaristonäkymää tai vaihtaa laajennettuun näkymään, 
jolloin keskinäyttö on suurempi.* 

Toiminnot ovat käytännöllisempiä kuin koskaan ennen
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*Premiumnahkapenkit ovat osittain nahkaa ja osittain synteettistä nahkaa.
**Ominaisuudet saatavana versiosta riippuen vakiona tai lisävarusteena (lisämaksua vastaan).

Hierontatilan valitsin

KESKITURVATYYNY

Rentoudu ergonomisesti muotoilluissa istuimissa, joissa on muun 
muassa ristiselän tuen säätö. Nauti ensiluokkaisista materiaaleista, 
yleellisistä premiumnahkapenkeistä* ja lisävarusteena saatavista 
kuljettajan- ja matkustajan hierovista istumista**. Uuden 
keskiturvatyynyn ansiosta olet entistäkin paremmassa turvassa. 
Uusi Qashqai ei ole vain paranneltu versio, vaan se on täysin uusi 
uuden sukupolven auto.

Turvallinen ja tyylikäs

Premiumosanahkapenkit*
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*Ominaisuudet saatavana versiosta riippuen vakiona tai lisävarusteena (lisämaksua vastaan).

+20 MM POLVITILAA 
TAKAISTUIMILLA

VERRATTUNA EDELLISEN 
SUKUPOLVEN QASHQAIHIN

+28 MM HARTIATILAA

Uusi Qashqai yhdistää tilavan sisustuksen ja kompaktit ulkomitat. 
Matkustajat istuvat mukavasti entistäkin tilavammassa 
matkustamossa, joka on segmenttinsä parhaita. Autoon kulku on 
helppoa ja takaovien 85 asteen avautumiskulman ansiosta myös 
lastenistuimen asennus on vaivatonta. Lisäksi takamatkustajien 
käytettävissä on esimerkiksi kaksi USB-liitäntää älylaitteiden 
lataamista varten*. Kun tähän lisätään vielä runsas tavaratila,  
on selvää, että koko joukko voi matkustaa mihin tahansa mukavasti 
ja entistä väljemmin.

Tilaa jokaiselle

VERRATTUNA EDELLISEN 
SUKUPOLVEN QASHQAIHIN
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*Ominaisuudet saatavana versiosta riippuen vakiona tai lisävarusteena (lisämaksua vastaan).

Automaattinen takaluukun avaus handsfree-toiminnolla*

504 LITRAN TAVARATILA 1593 L ISTUIMET TAITETTUINA

Luokkansa kärkeä edustava tavaratila mahdollistaa sen,  
että jokainen uuden Nissan Qashqain matkustaja voi ottaa 
mukaan kaiken tarvittavan jokaiselle matkalle. Tavaratilaa  
saa suurennettua isompia esineitä kuljetettaessa taittamalla 
takapenkit 60:40 suhteessa. Sähkötoiminen takaluukku* ja 
85 asteen kulmassa avautuvat takaovet ovat esimerkkejä 
ratkaisuista, jotka tekevät auton lastaamisesta helpompaa.

Suuri tavaratila

Tulosta   |   Sulje

Sivu 1    |    Sivu 2 

Muotoilu    |    Sisustus    |    Sisätilat    |    Turvallisuus    |    Tekniikka & Suorituskyky    |    Tyyli ja tarvikkeet



*Ohjausavustin, joka pitää ajoneuvon keskellä kaistaa, on saatavilla vain ProPilotin tai 
Advanced Drive Assistin kanssa.
Ominaisuudet saatavana versiosta riippuen vakiona tai lisävarusteena (lisämaksua vastaan).
Älä luota pelkästään kuljettajaa avustaviin ominaisuuksiin. Kuljettaja on aina vastuussa 
ajamisesta. Jotkut ominaisuudet eivät välttämättä toimi kaikissa tilanteissa ja olosuhteissa. 
Ota huomioon nopeusrajoitukset ja muut rajoitukset. Nissan-jälleenmyyjä kertoo Nissan-
teknologioihin liittyvät ehdot. Löydät ne myös osoitteesta www.nissan.fi.

ÄLYKÄS VAKIONOPEUDENSÄÄDIN säilyttää etäisyyden 
edellä ajavaan. Se tarkkailee etäisyyttä edessä olevaan 
ajoneuvoon ja säilyttää etäisyyden kiihdyttämällä ja 
hidastamalla asetetun nopeuden puitteissa.

ÄLYKÄS PERÄÄNAJOVAROITIN tarkkailee kahta edessä 
olevaa ajoneuvoa. Kun järjestelmä havaitsee äkillisen 
hidastumisen edessä, se antaa sinulle äänimerkin ja 
visuaalisen varoituksen, jotta osaat hidastaa.

AUTOMAATTIJARRUTUS PERUUTETTAESSA varmistaa 
turvallisuuden peruuttaessasi. Jos autosi takana 
havaitaan paikallaan oleva kohde, järjestelmä voi 
jarruttaa automaattisesti törmäyksen välttämiseksi.

KAISTALLA PYSYMISEN AVUSTIMET kattavat tekniikat 
auttavat välttämään tahattomat harhautumiset 
kaistalta. Avustin auttaa pitämään auton keskellä 
kaistaa joko ohjauspyörän* liikkeellä tai jarruttamalla 
hätätilanteessa.

ÄLYKÄS HÄTÄJARRUTUSTOIMINTO tunnistaa kohteet ja 
käyttää tarvittaessa jarruja tai pysäyttää auton. 
Järjestelmä toimii hitaissa nopeuksissa estäen 
törmäyksen jalankulkijaan, pyöräilijään tai autoon. 
Lisätty risteysavustin parantaa turvallisuutta 
entisestään, sillä se auttaa välttämään törmäykset 
risteyksissä.

Turvallisuus on uuden Nissan Qashqain ytimessä. Kaikki versiot on 
varustettu turvallisuusteknologioilla, jotka parantavat turvallisuutta.

Edistykselliset turvateknologiat
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*Ominaisuudet saatavana versiosta riippuen vakiona tai lisävarusteena (lisämaksua vastaan).

Täysin uutena ominaisuutena uusi Nissan Qashqai sisältää 
mukautuvat täys-LED-matriisiajovalot*. Kaukovalot pystytään 
ohjaamaan 12 osaan, joita voidaan himmentää automaattisesti. 
Näin varmistetaan kaikissa tilanteissa paras näkyvyys ilman,  
että valot häikäisevät vastaantulevien ajoneuvojen kuljettajia.

Valokeilassa turvallisuus
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*Ominaisuudet saatavana versiosta riippuen vakiona tai lisävarusteena (lisämaksua vastaan).

Uuden Nissan Qashqain Around View Monitor -kamerajärjestelmä* 360 asteen 
lintuperspektiivinäkymällä ja neljällä teräväpiirtokameralla saat selkeämmän 
näkymän ympäristöstä. Kamerat voit aktivoida alhaisilla nopeuksilla ja 
pysäköintitilanteissa ne aktivoituvat automaattisesti.

Tiukka paikka? Ei huolta

Takakameran  
avulla näet, mitä  

takana on.

Oikean sivun kameran  
avulla näet esimerkiksi 

reunakivetyksen.

Koko ympäristön 
näkymällä saat virtuaalisen 

360 asteen 
lintuperspektiivinäkymän.

Etukameran avulla saat 
yhdistetyn näkymän 

edestä ja ylhäältä.
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*ProPILOT Navi-link-toiminnolla on saatavilla rajoitettuun osaan 
mallistoa. ProPILOT Navi-Link-toiminnolla on kuljettajaa avustava 
järjestelmä, jota käytettäessä kuljettajan tulee pitää kädet ratilla ja 
katse liikenteessä. Järjestelmää tulee käyttää ainoastaan 
moottoritien tyyppisillä teillä, joissa vastakkaisiin suuntiin liikkuva 
liikenne on erotettu jakajalla. Navi-link auttaa tunnistamaan 
liikennemerkkejä. Jotkut ominaisuudet eivät välttämättä toimi 
kaikissa tilanteissa ja olosuhteissa. Kuljettajan vastuulla on kaikissa 
tilanteissa pysyä valppaana ja olla valmiina ottamaan auton ohjaus 
haltuunsa. Kuljettajan tulee noudattaa nopeusrajoituksia ja 
tieliikennelakia. Lisätietoja saat auton käyttöohjekirjasta.

ProPILOT Navi-link-toiminnolla*. Aja entistä 
rennommin ja varmemmin. ProPILOT Navi-link–
toiminnolla on edistyneempi ja parannettu 
versio ProPILOTista. Varmistaakseen turvallisen 
ja ennakoivan ajokokemuksen se käyttää 
sisäänrakennettuja Tomtom®-karttoja kaarteiden, 
risteysten sekä liittymien tunnistamiseen. Lisäksi 
se auttaa tunnistamaan liikennemerkkejä ja 
säätää ajonopeuden vastaavaksi. Se auttaa 
myös pitämään sinut kaistalla, lisäksi se hidastaa 
ja kiihdyttää, sekä pitää ennalta asetetun 
etäisyyden edessä olevaan ajoneuvoon.
ProPILOT Navi-link-toiminnolla* on vain yksi 
monista uuden Nissan Qashqain Nissan 
Intelligent Mobility -teknologioista.

Nauti ajamisesta
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PARANNETTU JOUSITUS

Ominaisuudet saatavana versiosta riippuen vakiona tai lisävarusteena (lisämaksua vastaan).

*Multi-Link-jousitus on saatavilla vain nelivetoisiin malleihin tai lisävarusteena saatavien 20" kevytmetallivanteiden kanssa.

Täysin uusi perusrakenne ja voimalinjojen sähköistäminen ovat olleet keskeisessä 
roolissa uuden Nissan Qashqain kehitystyössä. Näin on saavutettu erinomaiset 
ajo-ominaisuudet, miellyttävä suorituskyky ja polttoainetaloudellisuus. Tämän 
ansiosta myös ajomukavuus on parantunut entisestään ja esimerkiksi sisämelu on 
huomattavasti aiempaa pienempi. Jäykemmän rakenteen ansiosta uusi malli on 
entistä suorituskykyisempi ja turvallisempi.

Sähköistävä ajokokemus

RUNSAS ALUMIININ KÄYTTÖ KORIPINNOISSA
Runsas alumiinin käyttö koripinnoissa 
vähentää huomattavasti painoa ja 
pienentää siten myös CO2-päästöjä.

Jousitusta on parannettu 
entisestään ja uusi Qashqai on 
saatavilla myös Multi-Link-
takajousituksella*, mikä takaa erinomaisen 
käsiteltävyyden ja mukavuuden.
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Tehokkuudesta tinkimättä

*Laajennettu Stop/start-toiminto moottorijarrutuksen aikana on saatavilla vain 
automaattivaihteisiin versioihin.
**Polttoaineen kulutuksen ja CO2-päästöjen arvot saadaan laboratoriotesteistä, jotka tehdään 
EU:n lainsäädännön mukaisesti. Ne on tarkoitettu erilaisten ajoneuvojen väliseen vertailuun. 
Tiedoissa ei viitata tiettyyn yksittäiseen autoon, eivätkä ne ole osa tarjousta. Arvot eivät 
välttämättä vastaa tuloksia reaaliajossa. Lisävarusteet, huollot, ajotavat ja tekniikkaan 
liittymättömät seikat, kuten sääolosuhteet, voivat vaikuttaa virallisiin tuloksiin. Arvot on määritetty 
uuden WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) -testaustavan mukaisesti.

Uusi 1,3 litran moottori kevythybridijärjestelmällä sisältää 
litiumioniakun, joka varastoi jarrutuksissa talteen otettua energiaa. 
Näin päästöt vähenevät ja Stop/Start-toiminto* toimii entistä 
nopeammin ja huomaamattomammin.

MT 2WD 
KEVYTHYBRIDI  

140 HV

XTRONIC 2WD/4WD 
KEVYTHYBRIDI 

158 HV

Kuutiotilavuus 1,3 L ja 12 V:n kevythybridi 1,3 L ja 12 V:n kevythybridi

Teho kW, kierr./min 103 @ 5 500 kierr./min 116 @ 5 500 kierr./min

Vääntö Nm, kierr./min 240 @ 1 650–4 000 kierr./min 270 @ 1 800 – 3 750 kierr./min

Polttoainejärjestelmä DIG DIG

Vaihteisto 6-vaihteinen 
manuaalivaihteisto Automaattivaihteisto

Päästönormi Euro6dfull Euro6dfull

CO2-päästöt g/km** 143–146 142–146 / 155–158

Vuonna 2022 saataville tuleva e-POWER-teknologia käyttää sähkömoottoria 
pyörien käyttövoimana, mikä tarjoaa täyssähköautoista tuttua välitöntä 
kiihtyvyyttä ja hiljaisen ajokokemuksen – ilman toimintamatkarajoituksia 
tai huolta latauspaikan löytymisestä. Toisin kuin perinteisissä 
hybridijärjestelmissä, bensiinimoottori toimii generaattorina litiumioniakun 
lataamisessa, mikä puolestaan antaa virtaa sähkömoottorille.
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Lataa 
NissanConnect 
Services -sovellus 
nyt skannaamalla 
koodi ja yhdistä 
sovellus uuteen 
Nissaniisi.

Pysy yhteydessä

*Ominaisuudet saatavana versiosta riippuen vakiona tai 
lisävarusteena (lisämaksua vastaan).

**NissanConnect-palveluiden käyttämiseen tarvitaan NissanConnect-
käyttäjänimi ja -salasana. Maksuttoman NissanConnect Services 
-sovelluksen käyttämiseen tarvitaan älypuhelin, jossa on 
yhteensopiva iOS- tai Android-käyttöjärjestelmä ja SIM-kortti, jossa 
on datakäyttömahdollisuus. Auton NissanConnect järjestelmän 
langaton käyttö on mahdollista integroidun langattoman Wi-FI-
yhteyden kautta, jonka käytöstä peritään veloitus.  
Yhdistä älypuhelin NissanConnect Services –järjestelmällä varustettuun 
autoon kirjautumalla sisään käyttäjänimelläsi ja salasanallasi. Kaikkien 
palveluiden käyttö riippuu mobiiliverkon kattavuudesta.  
Matkapuhelinta ei saa yhdistää NissanConnect-järjestelmään ennen 
kuin auto on turvallisesti pysäköity. Noudata aina tieliikennesäädöksiä, 
kun käytät tätä järjestelmää. Kuljettajan tulee käyttää järjestelmää 
vain silloin, kun se on turvallista. Käyttäjien tulee olla tietoisia siitä, että 
handsfree-tekniikat saattavat viedä huomion tiestä, mikä voi vaikuttaa 
auton täydelliseen hallintaan.

NissanConnect-kosketusnäyttö* on liittymäsi NissanConnect 
Services -palveluihin**. Sen avulla voit yhdistää älypuhelimesi 
autoon ja käyttää tiettyjä toimintoja kuten navigointisovellus.

Voit tarkistaa autosi 
kuntoraportin 
NissanConnect Services 
-sovelluksesta. Näet 
älypuhelimeltasi mm. 
rengaspaineet, 
öljynpaineen, 
jarrujärjestelmän tilan ja 
saat tietoja mahdollisista 
toimintahäiriöistä.  
Voit myös ottaa 
yhteyden Nissan 
Assistance -tiepalveluun.

Auton kuntoraportti 
ja tiepalvelu Door to Door 

-navigointisovelluksen 
avullta voit syöttää 
määränpään 
älypuhelimeesi ja 
lähettää sen autosi 
navigointijärjestelmään. 
Saavuttuasi lähelle 
määränpäätä 
älypuhelimesi 
navigointitoiminto 
opastaa sinut kävellen 
perille. NissanConnect 
Services -sovelluksen 
avulla voit myös seurata 
matkojen lukumäärää ja 
pituutta ja matkoihin 
käytettyä aikaa.

Navigointi ja ajo

Varmista yhteytesi 
yhdistämällä 
älypuhelimesi 
NissanConnect-
järjestelmään. Se tukee 
sekä Android että iOS-
laitteita. Voit hoitaa 
helposti autosi yhteyksiä 
älypuhelimesi kautta ja 
hyödyntää ominaisuuksia 
jotka tukevat ajamista, 
navigointia, mukavuutta 
ja turvallisuutta. 

Yhdistettävyys

NissanConnect Services 
-sovelluksen avulla voit 
käyttää etäpalveluita 
kuten ovien-,  
äänimerkin- ja valojen 
etä-ohjaus. Voit myös 
käyttää auton paikannin 
-toimintoa mikäli et 
muista mihin pysäköit 
autosi. Jos tarvitset apua, 
löydät myös 
sovelluksesta Nissanin 
asiakaspalvelun.

Mukavuus
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Yhdistä uusi Qashqai älypuhelimeesi ja aloita NissanConnect Services -sovelluksen sekä  
Apple CarPlay®- tai Android Auto -palveluiden käyttäminen. NissanConnect Services -sovellus  
pitää sinut ajan tasalla autosi tilasta.

Pidä yhteyttä ympärilläsi olevaan maailmaan

Ominaisuudet saatavana versiosta riippuen vakiona tai lisävarusteena (lisämaksua vastaan). 

[1] Ilmaiset palvelut (Amazon Alexa & Google Assistant, ajohistoria ja -analyysi, Nissan Help & Assistance, tiepalvelu auton rikkoutumistilanteisiin) ovat käytettävissä maksutta 
7 vuoden ajan, varustetasosta riippuen. Amazon, Alexa ja kaikki niihin liittyvät merkit ovat Amazon.com, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Tietyt Alexan toiminnot 
ovat riippuvaisia älykodin teknologiasta. Tällä hetkellä Amazon Alexa® on saatavilla ainoastaan englannin kielellä.Apple CarPlay® on Apple Inc:n tarjoama ominaisuus, joka ei 
välttämättä ole saatavana tietyissä ympäristöissä. Android Auto on Google Inc:n tarjoama ominaisuus, joka ei välttämättä ole saatavana tietyissä ympäristöissä. Nissanista 
riippumattomista syistä Apple CarPlay® ja Android Auto® eivät välttämättä ole käytettävissä maassasi tai niistä voi puuttua joitain ominaisuuksia. Nissan ei vastaa Apple 
CarPlay®- ja/tai Android Auto® -palveluiden mahdollisista Suomen markkinoilla puuttuvista tai puutteellisesti toimivista ominaisuuksista.

[2] Kartat ja reaaliaikaiset liikennetiedot, etähallintapalvelut, älykkäät hälytykset ovat käytettävissä maksutta 3 vuoden ajan ja sen jälkeen palvelu on maksullinen. Lisätietoja 
palveluiden hinnoittelusta löytyy rekisteröitymisen jälkeen NissanConnect Services- sovelluksesta.

[3]Auton sisäinen Wi-FI on aina maksullinen palvelu. Auton NissanConnect-järjestelmän Internet-käyttö on mahdollista integroidun langattoman Internet-yhteyden kautta ja 
ottamalla käyttöön NissanConnect Services -sovellus. Datapaketit on hankittu valittujen ulkopuolisten mobiiliyhteyksien palveluntarjoajien kautta kyseisten palveluntarjoajien 
käyttöehtojen mukaisesti. Suomessa datapalvelun tuottaa operaattori Orange yhteistyössä Telian kanssa. Viimeisin tieto Wi-Fi-yhteyden hinnoittelusta löytyy 
rekisteröitymisen jälkeen Nissan Connect Services –sovelluksesta ja osoitteesta www.nissan.fi. Esitteen julkaisuhetkellä voimassaolevat datapakettihinnat. 

[4] 2 Gt 9,99 €/kk, 5 Gt 14,99 €/kk, 10 Gt 24,99 €/kk, 50 Gt 99,99 €/kk

 

Älä luota pelkästään kuljettajaa avustaviin ominaisuuksiin. Kuljettaja on aina vastuussa ajamisesta. Jotkut ominaisuudet eivät välttämättä toimi kaikissa tilanteissa ja 
olosuhteissa. Ota huomioon nopeusrajoitukset ja muut rajoitukset. Nissan-jälleenmyyjä kertoo Nissan-teknologioihin liittyvät ehdot. Löydät ne myös osoitteesta www.nissan.fi.

Amazon, Alexa ja kaikki niihin liittyvät merkit ovat Amazon.com, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Tietyt Alexan toiminnot ovat riippuvaisia älykodin teknologiasta. 
Tällä hetkellä Amazon Alexa® on saatavilla ainoastaan englannin kielellä.

NissanConnect-palveluiden käyttämiseen tarvitaan NissanConnect-käyttäjänimi ja -salasana. Maksuttoman NissanConnect Services -sovelluksen käyttämiseen tarvitaan 
älypuhelin, jossa on yhteensopiva iOS- tai Android-käyttöjärjestelmä ja SIM-kortti, jossa on datakäyttömahdollisuus. Auton NissanConnect järjestelmän langaton käyttö on 
mahdollista integroidun langattoman Wi-FI-yhteyden kautta, jonka käytöstä peritään veloitus. Matkapuhelinta ei saa yhdistää NissanConnect-järjestelmään ennen kuin auto on 
turvallisesti pysäköity. Noudata aina tieliikennesäädöksiä, kun käytät tätä järjestelmää. Kuljettajan tulee käyttää järjestelmää vain silloin, kun se on turvallista. Käyttäjien tulee 
olla tietoisia siitä, että handsfree-tekniikat saattavat viedä huomion tiestä, mikä voi vaikuttaa auton täydelliseen hallintaan. 
Joissakin tapauksissa kuvat edustavat muita kuin Suomessa myytäviä malleja, varustetasoja tai tarjouksia. Tässä näkyviä ominaisuuksia ei välttämättä ole saatavilla tai ne ovat 
saatavilla vain lisävarusteena.

Huomaa, että kaikki kuvat ja tuotetiedot ovat suuntaa-antavia. Teemme parhaamme, että tiedot pitävät paikkansa ja ovat ajan tasalla, mutta jatkuvan tuotekehityksemme 
vuoksi tiedot ja varusteet voivat muuttua milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.

GOOGLE ASSISTANT™ - JA  
AMAZON ALEXA® -YHTEENSOPIVUUS

Nissanin yhdistettävyysominaisuudet tarjoavat 
sinulle mahdollisuuden käyttää monia sen 

toimintoja ääniohjauksella tai perinteisesti näytöltä.
Ilmainen palvelu [1]

AUTON SISÄINEN INTERNET
Käytä autoasi Wi-Fi-yhteyspisteenä, 

jotta voit muodostaa yhteyden 
Internetiin autossa.
Maksullinen palvelu [3],[4]

ETÄHALLINTAPALVELUT
NissanConnect Services -sovelluksen avulla 

voit käyttää muun muassa 
etähallintapalveluita ja älykkäitä hälytyksiä

Ilmainen palvelu 7 vuodeksi [1],[2] 

LANGATON APPLE CARPLAY®  
JA ANDROID AUTO®

Langattomalla Apple CarPlay® -sovelluksella 
sekä Android Auto® -sovelluksella Ajon 

aikana voit kuunnella lempimusiikkiasi tai 
käyttää lempisovelluksiasi.

Ilmainen palvelu [1]
Parhaan käyttökokemuksen takaamiseksi suosittelemme 

käyttämään alkuperäisen valmistajan kaapelia.
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ULKOPUOLEN VARUSTEET 
ELEGANCE PACK CHROME
A: Etupuskurin koristelista – KE6106U0CR
B: Korin koristelista – KE7606U0CR
C: Takapuskurin koristelista - KE7916U0CR

VETOKOUKKUPAKETTI
D: Irrotettava vetokoukku – KE5KT6U510

Suurin sallittu vetomassa 1 800 kg.
E: Sähkösarja 7-napainen – KE5056U012

Sähkösarja 13-napainen – KE5056U002

SISÄTILAN VARUSTEET

F: Ylelliset kangasmatot – KE7456UN0A
G: Käännettävä tavaratilan muotomatto – KE9656U0S0

EXPLORER PACK
H: Taakkateline Easyfix-järjestelmällä – KE7306U510

Kattokaiteen poikittaispalkit Easyfix-järjestelmällä – 
KE7326U510 [1]

I:  Pyöräteline – KB73880010
Suksiboksi – pikakiinnikkeet

Pieni – KE734380BK
Keskikokoinen – KE734480BK
Suuri – KE734630BK

Suksitelineet
4 paria – KS73850002

TAVARATILAAN
J: Säädettävä tavaratilan jakaja – KE9646U510
K: Tavaratilan kynnyslista – KE9676U000

[1] Vain kattokaiteilla varustettuihin autoihin.

Ominaisuudet saatavana versiosta riippuen vakiona tai 
lisävarusteena(lisämaksua vastaan). A: ETUPUSKURIN 

KORISTELISTA

B: KORIN 
KORISTELISTA

C: TAKAPUSKURIN 
KORISTELISTA

Nissan-lisävarusteiden avulla voit personoida uutta 
Qashqaita, ja tehdä siitä entistäkin mukavamman tai 
sopivamman omiin tarkoituksiisi. Personoi uusi Qashqai 
kromisella Elegance Pack -ulkopaketilla, suojaa tavaratila 
lialta, mudalta ja vedeltä tai hanki vetokoukku koko 
perheen seikkailuja varten. Jos haluat kuljettaa 
polkupyöriä, suksia, lumilautoja tai enemmän tavaraa, 
saatavilla on juuri tarkoitukseen suunniteltuja 
kattotelineitä, suksibokseja ja muita taakkatelineitä,  
jotka ovat fiksuja, turvallisia ja kestäviä.

Tee jokaisesta matkasta 
pirteämpi, älykkäämpi ja 
helpompi

Varustele mieleiseksi
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A:  Kokonaispituus: 4,425 m

B:  Akseliväli: 2,665 m

C:  Kokonaisleveys: 1,835 m

D: Kokonaiskorkeus: 1,625 m

VERHOILUT

MITAT

RENKAAT

TEKNA+ – LISÄVARUSTE 
TEKNASSA 19":n 

kevytmetallivanteet

N-CONNECTA – TEKNA  
18":n 

kevytmetallivanteet

ACENTA  
17":n 

kevytmetallivanteet

VISIA  
17":n teräsvanteet

LISÄVARUSTE TEKNA+-
TASOSSA 20":n 

kevytmetallivanteet

VISIA – ACENTA 
Musta kangasverhoilu

N-CONNECTA 
Harmaa kangasverhoilu

TEKNA –  
Tumma kangas- ja 
keinonahkapenkit

LISÄVARUSTEENA 
TEKNASSA 

Vaaleanharmaat kangas- ja 
keinonahkapenkit

TEKNA+ 
Premium-

osanahkaverhoilu 
(pääntuki keinonahkaa)

VÄRIT

VÄRIVAIHTOEHDOT P: erikoisväri - M: metalliväri - S: perusväri

Metallic Grey -M- KADMetallic Black -M- Z11Ceramic Grey -P- KBY

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

Solid White -S- 326

Sunset Red -P- NBV

Magnetic Blue -P- RCFPearl White -P- QAB

2-värinen Ceramic Grey  
ja Metallic Black katto

2-värinen Pearl White  
ja Metallic Black katto

2-värinen Magnetic Blue 
ja Metallic Black katto

2-VÄRIVAIHTOEHDOT

2-värinen Sunset Red  
ja Metallic Black katto

2-värinen Metallic Black 
ja Metallic Grey katto

TEKNA+
• Teknan varusteet
+ 19":n kevytmetallivanteet
+ Lasikatto ja kattokaiteet
+ Premiumnahkapenkit,
pääntuki keinonahkaa
+ Hierontatoiminto etuistuimissa
+ 10 Bose-kaiutinta

TEKNA
• N-Connectan varusteet 
+ Tuulilasinäyttö (HUD)
+ Mukautuvat täys-LED-ajovalot
+ ProPILOT Navi-Link-toiminnolla (Xtronic-

automaattivaihteistoihin) tai Advanced 
Drive Assist (manuaalivaihteistoihin)

+ Sähkötoiminen takaluukku
+ 12,3" täysin digitaalinen TFT-mittari

VISIA
• 17":n teräsvanteet
• LED-ajovalot
• Pysäköintitutka takana
• Automaattiset ajovalot, lämmitettävät ja 

sähköisesti säädettävät sivupeilit
• Älykäs vakionopeudensäädin

ACENTA
• Visian varusteet 
+ 17":n kevytmetallivanteet
+ Lämmitettävät istuimet edessä, 

lämmitetty ohjauspyörä ja lämmitetty 
tuulilasi

+ 8":n NissanConnect-kosketusnäyttö
+ 15W:n älypuhelimen langaton lataus 
+ Älyavain

N-CONNECTA
• Acentan varusteet 
+ 18":n timanttileikatut 

kevytmetallivanteet 
+ 9" NissanConnect-kosketusnäyttö
+ Around View Monitor -kamerajärjestelmä 

ja liikkuvien kohteiden tunnistus
+ Tummennetut lasit takaikkunassa ja 

takasivuikkunoissa

VARUSTETASOT
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Nissanilla asiakas pidetään mielessä kaikessa toiminnassa. 
Jokainen toimenpide ja päätös tehdään äärettömän 
huolellisesti, tarkasti ja laadukkaasti, koska viime kädessä ne 
tehdään juuri sinulle. Laatu kulminoituu jokaiseen yksityiskohtaan.

PANOSTAMME 
LAATUUN 

ME NISSANILLA

Innovatiivinen toteutus
Kaiken lähtökohtana on laatu. Jokainen auto luodaan pikkutarkasti, jotta 
autosta saataisiin entistä mukavampi ja kestävämpi asiakkaan 
inspiroiman innovatiivisen muotoilun, älykkään teknologian ja harkittujen 
yksityiskohtien avulla.

Turvallisuus
Pyrimme älykkäiden turvallisuusteknologioiden avulla varmistamaan,  
että voit välttää ongelmat tien päällä. Tavoitteena on, entistä luotettavampi 
ajokokemus päivä toisensa jälkeen.

Äärimmäinen luotettavuus
Viemme autot äärirajoille, jotta voimme taata niiden suorituskyvyn ja 
luotettavuuden päivittäisessä käytössä. Ajamme miljoonia kilometrejä 
esituotantotesteissä, avaamme ja suljemme ovia ja luukkuja tuhansia 
kertoja päivässä.
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NISSAN QASHQAIHIN  
SAAT SEURAAVAT:

3 VUODEN / 100 000 KM:N TAKUUN  
(kumpi tahansa täyttyy ensin)

12 KK / 30 000 KM:N HUOLTOVÄLIN 
(kumpi tahansa täyttyy ensin)

LUPAUKSILLAMME EI OLE VANHENTUMISAIKAA. JOS OLET LIITTYNYT  
YOU+NISSAN-OHJELMAAN JA HALUAT AITOA, AVOINTA JA REHELLISTÄ KESKUSTELUA,  

ME HUOLEHDIMME SINUSTA. TÄMÄ ON MEIDÄN LUPAUKSEMME.

MEIDÄN LUPAUKSEMME. SINUN KOKEMUKSESI.

MISSÄ TAHANSA, MILLOIN TAHANSA, MITÄ TAHANSA: SOITA MEILLE +358 (0)10 770 5222 JA RIENNÄMME AVUKSESI.

ME LUPAAMME pitää sinut tien päällä ympäri 
vuorokauden viikon jokaisena päivänä. Jos jotakin 
odottamatonta tapahtuu, takaamme Nissan 
Assistance tiepalvelun 24 tunnin sisällä Nissan-auton 
iästä riippumatta.

ME LUPAAMME pitää sinut yhteydessä maailmaan. 
Meille on tärkeää palvella sinua hyvin aina kun käyt 

Nissan-jälleenmyyjällä. Toivomme, että viihdyt 
luonamme ja siksi käytössäsi on myös ilmainen Wi-Fi.

ILMAINEN WI-FI ASIAKASTILOISSA NISSAN ASSISTANCE -TIEPALVELU

ME LUPAAMME pitää sinut, You+Nissan-jäsen, tien 
päällä myös autosi määräaikaishuollon tai korjauksen 

aikana. Kun varaat ajan määräaikaishuoltoon  
tai korjaukseen sekä sijaisauton etukäteen,  

annamme käyttöösi sijaisauton tai tarjoamme 
vaihtoehtoisen kuljetusratkaisun huollon ajaksi ilman 

erillistä veloitusta.

SIJAISAUTO VELOITUKSETTA

ME LUPAAMME tehdä autollesi Nissan+  
Tarkastuksen ilman erillistä veloitusta, kun tuot  
autosi määräaikaishuoltoon, Nissan Hyötyhuoltoon 
tai korjaukseen. Lisäksi saat kustannusarvion ennen 
työn aloittamista, jotta tiedät mitä autollesi tehdään 
ja kuinka paljon se tulee maksamaan.

AUTON NISSAN+ TARKASTUS 
VELOITUKSETTA

HUOLTOSOPIMUKSET
Pidä Nissan Qashqaistasi asianmukaista huolta Nissan Huoltosopimuksella  
ja säästä rahaa pitkällä tähtäimellä. Nissan Huoltosopimus kattaa kaikki 
määräaikaishuoltotoimet, joita Nissan suosittelee ja jotka on eritelty Nissanin 
alkuperäisessä huoltokirjassa. Nissan Huoltosopimuksen tilaaminen tarkoittaa  
sitä, että alusta lähtien tiedetään huollon hinta ja samalla suojaudutaan hintojen 
inflaatiota vastaan. Valitse tarpeitasi vastaava kesto. Autosi jälleenmyyntiarvo säilyy 
parempana, kun sitä ovat huoltaneet koulutetut Nissan-mekaanikot. Jos myyt  
Nissan-autosi ennen sopimuksen umpeutumista, Huoltosopimus siirtyy uudelle 
omistajalle. Älä siis enää odottele, vaan tilaa Nissan Huoltosopimuksella itsellesi  
lisää mielenrauhaa.

JATKOTURVA
Nissan 5  Jatkoturva antaa mielenrauhaa sen jälkeen, kun valmistajan takuu päättyy 
ja se suojaa sinua ja autoasi odottamattomilta mekaanisten ja sähköjärjestelmien 
kustannuksilta. Jos autosi rikkoutuu Nissan 5  Jatkoturvan voimassaoloaikana, Nissan-
huoltosi korjaa tai vaihtaa Jatkoturvan kattamat osat. Voit olla rauhallisella mielellä: 
mekaanisten ja sähköisten osien rikkoutuessa Nissan 5  Jatkoturva toimii kuten 
Nissanin uuden auton takuu.

ASIAKAS TUO ESIIN NISSANIN 
PARHAAT PUOLET.

Innostat meidät rikkomaan rajoja ja 
tekemään innovaatioita . Haluamme 
kehit tää ratkaisuja ,  jotka täy t tävät 
käy tännön tarpeesi ja hurjimmatkin 
toiveesi. Nissan suunnittelee mullistavia 
au to ja ,  l isävarus te i ta ja  pa l ve lu ja .  
Tekemällä käytännöllisestä jännittävää ja 
jännittävästä käytännöllistä, pystymme 
tarjoamaan entistä riemukkaamman 
ajoelämyksen joka päivä.
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Nissan Intelligent Mobility pitää sinut askeleen edellä muita. Autoillessa nämä 

teknologiat auttavat näkemään ja kokemaan enemmän, reagoivat kanssasi ja joskus 

jopa puolestasi. Nissan Intelligent Mobilityssa kyse on paremmasta tulevaisuudesta – 

siirrymme kohti entistä turvallisempaa, kestävämpää ja innostavampaa maailmaa

Tutustu uuteen Nissan Qashqaihin:  
www.nissan.fi
Seuraa Nissan Qashqaita Facebookissa ja Youtubessa.
Olemme pyrkineet kaikin keinoin varmistamaan, että tämä julkaisu sisältää oikeat tiedot painoajankohtana (lokakuu 2021). Tämä esite 
on laadittu prototyyppiajoneuvoista, joita on esitelty autonäyttelyissä. Koska Nissan pyrkii jatkuvasti parantamaan tuotteitaan, Nissan 
Europe pidättää oikeuden tehdä tietoihin ja tässä julkaisussa näkyviin ajoneuvoihin muutoksia milloin tahansa. Nissan-jälleenmyyjille 
ilmoitetaan muutoksista mahdollisimman nopeasti. Saat ajankohtaisimmat tiedot paikalliselta Nissan-jälleenmyyjältä. Käytettyjen 
painoprosessien rajoitusten takia tämän esitteen värit voivat erota hieman maalipinnan ja käytettyjen sisäverhoilumateriaalien todellisista 
väreistä. Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä esitettä ei saa kopioida osittain tai kokonaan ilman Nissan Europen kirjallisesti antamaa lupaa. 
Uusi Qashqai esite 10/2021. Suunnittelu: DESIGNORY, Ranska. Valmistus: eg+ worldwide, Ranska – puh. +33 1 49 09 25 35.
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