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NOVO NISSAN
QASHQAI
A NOVA GERAÇÃO NISSAN QASHQAI: 
THE ULTIMATE URBAN EXPERIENCE
LIDEROU A REVOLUÇÃO CROSSOVER e agora está de volta com um novo 
design irreverente, tecnologia intuitiva, conectividade avançada e uma resposta 
dinâmica que proporciona ao condutor um controlo total. Experimente a intensidade 
do Novo Nissan QASHQAI, o crossover urbano mais avançado.
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UMA REINVENÇÃO 
IMPRESSIONANTE 
UM OBJECTIVO CLARO 
OUSADO, ATLÉTICO E IMPONENTE. É o novo triatleta urbano, o Nissan 
QASHQAI mais inovador de sempre. Com um carácter orgulhosamente provocante, 
o primeiro crossover está de volta melhor do que nunca.
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UMA 
EXPERIÊNCIA 

INESQUECÍVEL 
HABITÁCULO ENVOLVENTE E LUXUOSO

O INTERIOR EM PELE PRETA garante-lhe uma posição confortável 
graças aos bancos Advanced Comfort com apoio de coluna, 

apoio de joelho e luz ambiente. Nunca mais vai querer sair deste 
ambiente de sonho.
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ÁUDIO. Obtenha toda a informação sobre as 
suas músicas e os seus artistas preferidos 
enquanto conduz.

IDENTIFICADOR DE CHAMADAS. Veja as 
suas chamadas sem tirar os olhos da estrada. 

ESCUDO DE PROTECÇÃO INTELIGENTE.
Os avisos visuais e sonoros vão ajudá-lo a 
conduzir com segurança. 

SELECÇÃO DE CORES. Personalize o ecrã 
a seu gosto ou mantenha a opção de ecrã 
pré-defi nida para que combine com a 
iluminação ambiente. 

NAVEGAÇÃO CURVA A CURVA. Visualize o 
seu trajecto detalhadamente graças ao 
rápido acesso à informação essencial de 
navegação. 

VOLANTE COM MODO DE CONDUÇÃO 
SELECCIONÁVEL. Escolha entre um modo 
de condução suave que requer um esforço 
mínimo e um modo mais rígido, típico de 
veículos mais desportivos.

INDICADOR DE BAIXA PRESSÃO DOS 
PNEUS. Deixe de especular. A pressão de 
cada pneu aparece indicada no ecrã; se a 
pressão estiver baixa, aparecerá um sinal 
luminoso no monitor. 

SENSORES DE AJUDA AO
ESTACIONAMENTO. Estacione sem esforço 
graças às imagens que o Novo Nissan 
QASHQAI lhe oferece.

VEJA TUDO O QUE SE PASSA desde a posição de condução elevada: 
com o ecrã TFT a cores de 5" poderá ver todos os seus infográfi cos em tempo real. 

O Novo Nissan QASHQAI é intuitivo e acessível: assuma o controlo. 

CONDUÇÃO AVANÇADA NISSAN – PAINEL AUXILIAR

INOVAÇÃO QUE ESTÁ 
MESMO À SUA FRENTE
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6 AIRBAGS DE SÉRIE
O Novo Nissan QASHQAI 
oferece um equipamento 
completo de segurança 
activa e passiva que, aliado 
ao Escudo de Protecção 
Inteligente, inclui airbags 
frontais, laterais e de cortina.

CONCEITO DE ESCUDO DE PROTECÇÃO NISSAN 

TECNOLOGIA INOVADORA PARA 
UMA CONDUÇÃO MAIS SEGURA

ALERTA DE FADIGA
Acabou-se o risco de sonolência ou distracção: 
este sistema avalia o seu nível de concentração 
e de fadiga de acordo com a sua condução, 
emitindo um sinal sonoro e visual, se for 
aconselhável fazer uma pausa. 

REGULADOR AUTOMÁTICO 
DAS LUZES DE MÁXIMOS
Por exemplo, ao conduzir numa estrada rural, 
este sistema maximiza a visibilidade activando 
os máximos e reduzindo-os temporariamente a 
médios quando detecta um veículo em sentido 
contrário ou distante. As luzes LED dos faróis 
dianteiros do Novo Nissan QASHQAI 
oferecem-lhe uma visibilidade de condução 
mais ampla e luminosa. 

SISTEMA DE ANTI-COLISÃO FRONTAL
Se houver risco de colisão com o veículo dianteiro, 
este sistema emite um aviso sonoro e visual. Não 
tema perder a concentração: o Novo Nissan 
QASHQAI consegue ver o que você não vê.

AVISO DE MUDANÇA FAIXA 
INVOLUNTÁRIA 
Atenção, o Novo Nissan QASHQAI irá alertá-lo 
caso saia da sua faixa. Se não tiver indicado 
a manobra com o pisca, o sistema irá pedir-lhe 
que corrija a sua trajectória. 

IDENTIFICADOR DE SINAIS
DE TRÂNSITO
O sistema mantém-no a par dos últimos limites 
de velocidade, detectando todos os sinais da via 
em que circula. 

AVISO DE ÂNGULO MORTO
O Novo Nissan QASHQAI consegue ver o 
invisível. Caso seja detectado um veículo em 
qualquer um dos ângulos mortos, acende-se 
uma luz de aviso no retrovisor lateral. 
Se o condutor indicar que vai mudar de faixa 
e o sistema detectar um veículo numa zona 
de perigo, são emitidos fl ashes luminosos e é 
activado um aviso sonoro. 

DETECÇÃO DE OBJECTOS EM 
MOVIMENTO
Conheça o seu co-piloto digital. Com uma 
abrangência de 360º, esta função avisa-o quando 
alguma coisa se aproxima - não só objectos, 
mas também animais e crianças. 

PROTEJA-SE 

A tecnologia por detrás do 
escudo protector Nissan 
é uma abordagem compreensiva 
à segurança que guia o 
desenvolvimento de cada veículo 
que produzimos. As funcionalidades 
que descrevemos são apenas 
algumas daquelas que o seu Nissan 
possui ao nível da segurança. 
A Nissan ajuda-o a proteger-se a 
si e aos seus concentrando-se em 
três áreas fundamentais: monitorar 
os sistemas do seu veículo e 
do ambiente envolvente, auxiliar 
na resolução de situações 
inesperadas e, ajudar a mantê-lo 
seguro no evento de um acidente. 
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NISSANCONNECT

INOVAÇÃO QUE MANTÉM O SEU 
MUNDO MAIS PRÓXIMO
INTELIGENTE E FUNCIONAL. O NissanConnect dispõe de uma vasta gama de funções e é incrivelmente fácil de utilizar, 
graças ao ecrã táctil anti-reflexos de 5,8" e alta resolução. Inclui uma potente combinação de funções de áudio, navegação e 
comunicações, para além de conectividade e integração de smartphone de última geração.

CONECTADO ONDE QUER QUE SE ENCONTRE O NissanConnect proporciona a integração de Smartphone. Usufrua de 
uma lista crescente de aplicações* no prático ecrã do seu Nissan, perfeitamente adaptado para melhorar, de forma segura, a sua 
experiência geral de condução. O seu Qashqai, tal como o seu smartphone, tablet e computador, tornar-se-á parte integrante 
do seu estilo de vida.

As funções inteligentes de ASSISTÊNCIA À CONDUÇÃO e navegação auxiliam-no em todos os tipos de condições de tráfego.

RECEPÇÃO ÁUDIO VIA BLUETOOTH®. Desfrute de rádio digital, rádio internet móvel (OTA) ou música a partir do seu telemóvel.

ENTRADA PARA iPOD/USB. Ligue o seu iPod ou leitor MP3 para aceder à sua biblioteca de música enquanto conduz.

*Exclusão de Responsabilidades: A condução é algo sério. Só deve utilizar os serviços NissanConnect quando for seguro fazê-lo. Algumas aplicações 
poderão ser disponibilizadas mais tarde. É necessária uma subscrição do serviço NissanConnect, a qual está disponível como um serviço gratuito durante 
2 anos a contar da data de aquisição. O serviço e as aplicações estão disponíveis apenas nalguns países europeus e em modelos Nissan seleccionados.
O serviço e as aplicações poderão ser fornecidos por terceiros, fora do controlo da Nissan, e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio, não sendo a 
Nissan ou os seus agentes responsáveis por tais alterações (incluindo, sem limitação, cancelamento/suspensão de serviços por terceiros). Algumas funções 
remotas requerem um telefone ou dispositivo compatível que não é fornecido com o veículo. As redes móveis são disponibilizadas pelos operadores móveis, 
não tendo a Nissan qualquer controlo sobre as mesmas. As redes móveis não estão disponíveis em todas as áreas. Poderão aplicar-se tarifas de roaming 
e/ou de comunicação de dados. A Nissan não é responsável pela substituição ou actualização de qualquer equipamento, nem por quaisquer custos de 
operações necessárias para assegurar a continuidade do serviço em caso de alteração deste último.
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DESCONTRAIA-SE
COM 4 CÂMARAS, o Sistema de 
Câmara de Visão 360º proporciona-lhe 
uma visão panorâmica do espaço 
circundante ao seu Novo Nissan 
QASHQAI, facilitando ao máximo as 
manobras de marcha-atrás e de 
estacionamento. Seleccione a vista aérea 
para comprovar o espaço visto de cima e, 
em seguida, alterne entre as várias vistas 
duplas para realizar as manobras sem 
problemas. Depois de experimentar este 
sistema, nunca mais vai dispensá-lo! 

ESTACIONAMENTO EM PARALELO.  Avalie o espaço e, se o Sistema 
de Estacionamento lhe indicar OK, posicione o seu Novo Nissan QASHQAI 
nas linhas de orientação que delimitam o espaço de estacionamento 
e estacione de forma perfeita. 

EVITE OS RISCOS.  Manobrando para a frente ou 
em marcha-atrás, prima o botão da câmara para 
mudar de vista aérea a vista lateral. Muito prático para 
comprovar a distância a que se encontra do passeio.

ACABE COM OS ÂNGULOS MORTOS.  Em 
marcha-atrás, veja o que está imediatamente atrás de 
si. Com a vista aérea poderá verifi car a existência de 
eventuais objectos de pequena estatura, fora do seu 
campo de visão. 

SISTEMA DE ESTACIONAMENTO AUTOMÁTICO CÂMARA DE VISÃO 360°

PARQUES DE ESTACIONAMENTO DE GRANDES DIMENSÕES. 
Quer em parques de estacionamento urbanos, quer em centros comerciais 
de grande movimento, a Câmara de Visão 360º ajuda-o a encontrar o melhor 
lugar e a estacionar. Basta manter-se atento ao ecrã e manobrar a caixa 
de velocidades conforme lhe for indicado. O Sistema de Estacionamento 
Automático estacionará o seu Novo Nissan QASHQAI por si.
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Controlador de 4WD e ABS

Pedal do
acelerador

Acoplamento
Sensor G

CHASSIS CONTROL

ASSUMA UMA ATITUDE CONFIANTE: graças 
às funções do Chassis Control, o Novo 
Nissan QASHQAI garante-lhe uma condução 
segura e reactiva.

O CONTROLO ACTIVO DA 
TRAJECTÓRIA proporciona-lhe 
segurança nas curvas, controlando 
individualmente a pressão do travão 
aplicada a cada roda para uma resposta 
mais suave do veículo.

O TRAVÃO ACTIVO DO MOTOR 
XTRONIC (versões CVT) retem o 
motor para que o automóvel possa 
desacelerar nas curvas, facilitando 
assim o ajuste da velocidade durante 
a viragem.

O CONTROLO ACTIVO DE 
CONDUÇÃO efectua pequenas 
travagens para evitar movimentos 
incómodos do corpo e, deste modo, 
melhorar o conforto da condução. 

OS SISTEMAS DO CHASSIS
CONTROL podem ser visualizados
no ecrã TFT para que tenha sempre o 
controlo do seu veículo.

ALL MODE 4x4-i®: Quer na condução 
em estrada quer em todo-o-terreno, 
o sistema ALL-MODE 4x4-i® maximiza a 
tracção das rodas, utilizando sensores 
electrónicos para controlar a sua 
rotação e distribuindo o binário 
automaticamente, de acordo com o tipo 
de condução. Este sistema inteligente 
distribui até 50% da tracção às rodas 
traseiras e, quando combinado com o 
ESP, é inclusive capaz de controlar 
cada uma das rodas de forma individual.
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TECNOLOGIA PURE DRIVE DA NISSAN

VÁ MAIS LONGE
ESCOLHA UM GRUPO MOTOPROPULSOR À SUA MEDIDA: 
Com os motores 1.5dCi e 1.6dCi (transmissão manual e Xtronic) 4x2, irá 
benefi ciar da performance dinâmica da tecnologia Pure Drive da Nissan 
e das emissões de CO2 mais baixas do segmento, potenciadas pela função 
Stop & Start e pela aerodinâmica activa do Nissan QASHQAI.

A NOVA TRANSMISSÃO XTRONIC
aumenta o prazer da condução, proporcionando 
uma melhor aceleração, uma resposta mais 
rápida e uma maior economia de combustível.

*De acordo com o Regulamento 715/2007*195/2013J. (O equipamento opcional, a manutenção, a técnica 
de condução, o tipo de estrada e as condições atmosféricas, podem influenciar os resultados oficiais).

DIESEL
POTÊNCIA 

(CV)
TRACÇÃO TRANSMISSÃO

EMISSÕES DE CO2 
COMBINADAS (g/km)*

CONSUMO (L/100 km)*

Urbano Extra Urbano Combinado

Jantes 16" e 17" 18" e 19" 16" e 17" 18" e 19" 16" e 17" 18" e 19" 16" e 17" 18" e 19"

dCi 110 4x2 manual 99 103 4,2 4,3 3,6 3,9 3,8 4,0

dCi 130 4x2 manual 116 120 5,1 5,2 4,1 4,3 4,4 4,6

dCi 130 4x2 Xtronic 122 128 5,3 5,6 4,4 4,6 4,7 4,9

dCi 130 4x4 manual 129 133 5,7 5,9 4,5 4,7 4,9 5,1

GASOLINA
POTÊNCIA 

(CV)
TRACÇÃO TRANSMISSÃO

EMISSÕES DE CO2 
COMBINADAS (g/km)*

CONSUMO (L/100 km)*

Urbano Extra Urbano Combinado

Jantes 16" e 17" 18" e 19" 16" e 17" 18" e 19" 16" e 17" 18" e 19" 16" e 17" 18" e 19"

DIG-T 115 4x2 manual 129 133 6,6 6,8 5,1 5,2 5,6 5,8

DIG-T 115 4x2 Xtronic 129 133 6,5 6,6 5,2 5,4 5,6 5,8
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DESCUBRA UM MUNDO 
DE POSSIBILIDADES

ESPAÇO DE ARRUMAÇÃO VERSÁTIL PISO PLANO. Com os bancos traseiros rebatidos, o Novo Nissan QASHQAI oferece um piso plano de alta resistência para todos 
os tipos de bagagem e, ainda, um espaço de arrumação oculto.

CONFIGURE-O A SEU GOSTO. Com os bancos em posição vertical, poderá obter até 16 confi gurações de arrumação com o 
separador de carga. O Novo Nissan QASHQAI e as suas inovadoras soluções de arrumação permitem-lhe manter a bagagem sob 
controlo e transportar tudo o que precisar.

TUDO AO SEU ALCANCE. O novo design da consola central da Nova Geração Nissan QASHQAI oferece-lhe engenhosos 
espaços de arrumação para guardar tudo o que necessite.
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®

Design ÚNICO: Jantes em liga leve Black Diamond Cut de 18" e vidros escurecidos. Para o derradeiro estilo 
e conforto, também está disponível o pack com o tecto panorâmico e barras de tejadilho.

Tecnologia 360: Novo NissanConnect com ecrã de 7", câmara de visão 360º, sensores de estacionamento dianteiros 
e traseiros, retrovisor com anti-encadeamento automático, chave inteligente, botão stop & start e Escudo 
de Protecção Inteligente da Nissan incluindo: sistema anti-colisão frontal, identifi cador de sinais de trânsito, 
aviso de mudança de faixa involuntária e regulador automático das luzes de máximos.

QASHQAI 360

MAIS DESPORTIVO E EXCLUSIVO
DÊ UMA VOLTA AO NOVO NISSAN QASHQAI 360. Dotado de novos pormenores de design, como os 
vidros escurecidos, exclusivas jantes em liga leve de 18" e equipado com a última tecnologia Nissan, é o 
crossover urbano essencial.
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1. Capas de espelhos retrovisores 
exteriores em Cromado

2. Embelezador de pára-choques 
dianteiro em Cromado

3. Jantes de liga leve IBISCUS de 19’’, 
em branco

4. Frisos laterais em Cromado

5. Puxadores das portas cromados

ACESSÓRIOS

Caixa de carga 530 L, em preto (também disponível em 480 L)

Gancho de reboque removível + kit eléctrico

Revestimento dos espelhos em preto

Tapete de bagageira em veludo preto

Organizador de bagageira

Embelezedor de vidro traseiro em Cromado 
Embelezedor inferior de porta da bagageira em Cromado

Barras de carga para barras longitudinais

Tapetes em veludo, standard e de borracha
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SELECTOR DE TECIDOS

O SENTIDO DO CONFORTO 

VISIA

TEKNA PREMIUM

ACENTA E 360

OPÇÃO TEKNA PREMIUM:

PELE* PRETA

TECIDO PRETO TECIDO PRETO

ALCANTARA EM COR 
CINZENTO PEDRA

DIMENSÕES

A - Comprimento máximo: 4377 mm

B - Distância entre eixos: 2646 mm

C - Largura máxima: 1806 mm

D - Altura máxima: 1590 mm (1595 mm versões 4x4)

SELECTOR DE CORES

O SENTIDO DAS CORES 

M: Metalizada
S: Sólida

PEARL WHITE - M - QAB WHITE - S - 326 GREY - M - KAD

NIGHT SHADE - M - GAB

INK BLUE - M - RBN BRONZE - M - CAP

SOLID RED - S - Z10MAGNETIC RED - M - NAJ BLACK - M - Z11

SILVER - M - KY0

* Algumas partes dos bancos em pele podem conter pele artificial.
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O NOVO NISSAN QASHQAI
OFERECE-LHE DE SÉRIE:

3 ANOS* DE GARANTIA 

INTERVALO DE SERVIÇO ATÉ
30 000 KM (SEGUNDO 
MOTORIZAÇÕES)**

* ou 100 000 km, o que ocorrer primeiro
** ou 12 meses, o que ocorrer primeiro

NA NISSAN, 
VOCÊ É A NOSSA FONTE 
DE INSPIRAÇÃO.

Você desperta a nossa imaginação, provoca 
o nosso engenho, inspira-nos a mudar as 
regras e a inovar. E para nós, inovação não 
é apenas adicionar coisas e suplementos. 
É derrubar barreiras para reinventar o status 
quo. É desenvolver soluções inéditas para 
satisfazer os seus desejos mais excêntricos 
e mais pragmáticos. Na Nissan, concebemos 
automóveis, acessórios e serviços que 
quebram os moldes tradicionais para lhe 
oferecer uma experiencia de condução mais 
aliciante, todos os dias.

A Extensão de Garantia NISSAN 5* 
dá-lhe a oportunidade de prolongar a 
garantia do fabricante de 3 anos / 
100.000 km para um maior período ou 
quilometragem. Escolha o contrato que 
melhor se adapta às suas condições de 
utilização. Em caso de reparação, serão 
usadas peças especifi camente 
desenhadas para o seu veículo, 
assegurando um ajuste perfeito, assim 
como uma óptima fi abilidade e, que 
serão montadas por técnicos qualifi cados 
da Nissan. Para uma total paz de espírito, 
está incluída a assistência em viagem 
(se aplicável) 24/7, Programa Nissan 
Assistence+.

O Contrato de Serviço Nissan é o melhor 
modo de dar ao seu Novo Nissan 
QASHQAI a manutenção que ele 
merece. Cuidamos do seu Nissan e 
realizamos a sua manutenção a um 
preço fi xo. Para uma tranquilidade total, 
quando trouxer o seu automóvel a um 
dos Reparadores Autorizados Nissan 
efectuaremos uma revisão ao mesmo
 e mudaremos os componentes e 
fl uídos necessários, de acordo com o 
plano de manutenção ofi cial Nissan. 
Com um orçamento controlado e uma 
planifi cação rigorosa com base na idade 
do automóvel, a Nissan lembrálo-á 
quando quando terá de nos visitar para 
realizar os serviços correspondentes.

CONTRATOS DE SERVIÇO EXTENSÃO DE GARANTIA
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Siga-nos em: /NissanPortugal

/NissanPortugal

/NissanPortugal

#Qashqai

Concessionário:

Foram desenvolvidos todos os esforços para assegurar que os conteúdos presentes nesta publicação estejam correctos no momento da 
impressão (setembro 2015). Este catálogo foi produzido utilizando protótipos exibidos em salões-automóvel. De acordo com a política da empresa 
de introdução de melhorias de forma contínua, reservamo-nos o direito de proceder a alterações de especificações técnicas e de equipamento sem 
aviso prévio. Os Concessionários Nissan serão informados de quaisquer modificações o mais rapidamente possível. Para informações mais 
actualizadas sobre as especificações em vigor, consulte o seu Concessionário Nissan. Dadas as limitações dos processos de impressão utilizados, 
as cores apresentadas nesta publicação podem divergir ligeiramente das cores reais da carroçaria e dos materiais utilizados no habitáculo. 
Direitos reservados. Proibida a reprodução total ou parcial desta publicação sem a autorização expressa da Nissan International.

Este catálogo foi impresso em papel sem cloro – PT – Novo Nissan QASHQAI – 09/15. – impresso na U.E.
Criado por CLM BBDO, França – Tel.: +33 1 41 23 41 23 e produzido por eg+ worldwide – Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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