CONSUMENTENPRIJSLIJST
NIEUWE NISSAN QASHQAI
PREMIERE EDITION
CONSUMENTENPRIJS*

FISCALE

NETTO CATALOGUSPRIJS

inc. btw/bpm

WAARDE

excl. btw/bpm

BPM

BTW

CO2

ENERGIE

21%

UITSTOOT**

LABEL

148

C

149

C

Mild-Hybrid 140 MT
PREMIERE EDITION
Mild-Hybrid 158 Xtronic
PREMIERE EDITION

OPTIES
Metallic lak (Standaard op PREMIERE EDITION)
Pearl lak
Dak in contrastkleur (2 Tone)

AFLEVERPAKKET
Lampenset, lifehammer, 4x veiligheidsvest, gevarendriehoek, verbandtrommel, zaklamp,

CONSUMENTENPRIJS*

NETTO CATALOGUSPRIJS

BTW

inc. btw/bpm

excl. btw/bpm

21%

schadeformulier, Nissan pen, lightstick, originele Nissan mattenset

DISCLAIMER
716,60 (incl. BTW)
Kosten rijklaar maken omvatten: administratiekosten, transportkosten, kentekenplaten, nulbeurt, poetsen.
** Het combineren van meerdere opties kan impact hebben op de CO2-uitstoot naar gelang de versie, voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw plaatselijke Nissan dealer.
Voor de meest recente informatie gelieve contact op te nemen met uw plaatselijke Nissan dealer. Eventuele wijzigingen en/of (druk)fouten voorbehouden aan Nissan Nederland.
BPM: vanaf 2013 is de BPM progressief afhankelijk van de absolute CO2-uitstoot en is de catalogusprijs niet langer relevant voor de heffing van BPM. Verdere informatie kunt u vinden op
het BPM-bedrag worden vermeld. Dit geldt zowel voor de verkoop aan ondernemers en particulieren. Omdat het oorspronkelijke BPM-bedrag bij latere verkoop van belang is, is het raadzaam de factuur te
bewaren. De BPM maakt geen deel uit van de heffingsgrondslag van de BTW.
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BELANGRIJKSTE STANDAARDUITRUSTING
PREMIERE EDITION
VEILIGHEID & TECHNOLOGIE

STYLING

COMFORT

MULTIMEDIA

▪ ProPILOT (enkel op Xtronic)
▪ DRIVE ASSIST (enkel op handgeschakelde

▪ 18" lichtmetalen velgen
▪ Haaienvin-antenne

▪ Gescheiden automatische airconditioning (2 zones) ▪ 9" TFT touchscherm
▪ Draadloze smartphone oplader (15w)
▪ 12.3" TFT digitaal instrumentenpaneel

transmissies)
▪ LED matrix koplampen met LED dagrijverlichting
en geintegreerd knipperlicht

▪ Panoramisch glazen dak met elektrisch
bedienbare zonwering

▪ USB laadpoorten voor en achter (2 voor, 2 achter)

▪ Intelligent Around View Monitor (360 camera's,

▪ Extra getint glas (achterste zijruiten en achterruit)

▪ Schakelflippers achter stuurwiel (enkel op Xtronic)

parkeersensoren voor en achter)
▪ Head-up display
▪ Intelligent Cruise Control (ICC)
▪ Traffic Sign Recognition (TSR)

▪ Dakrails
▪ Chromen raamomlijsting
▪ Stuurwiel en versnellingspook met leder bekleed

▪ Stoffen stoelbekleding (zwart/grijs)
▪ I-Key
▪ Interieur ambianceverlichting (middenconsole)

▪ Lane Departure Warning & Prevention (LDW + LDP)
▪ AutoHold
▪ START / STOP systeem
▪ Voor-, zij- en gordijnairbags (uitschakelbare
passagiersairbag)
▪ Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
▪ Predictive Front Emergency Braking met
voetgangers- en fietsersherkenning (P-FEB)
▪ Back-up Collission intervention (BCI)
▪ Cross Traffic Alert (CTA)
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▪ Automatisch in- en uitschakelende koplampen
OPTIES
▪ Dak in contrastkleur (2 Tone)

▪ Automatisch dimmende binnenspiegel
▪ Zachte kniesteun (PVC)
▪ Volledig automatische ruiten voor en achter met iKey link

▪ Audiosysteem met Apple Carplay® & Android
Auto®, USB-aansluiting, stuurwielbediening, 6
luidsprekers
▪ Draadloos Apple Carplay®
▪ Digitale radio-ontvangst (DAB+)
▪ Bluetooth®

STANDAARDUITRUSTING
PREMIERE EDITION
VEILIGHEID
ABS (Anti-blokkeersysteem)

•

EBD (Elektronische Remkrachtverdeler)

•

ESP (Electronic Stability Program)

•

NBAS (Nissan Brake Assist System)

•

Elektronische stuurbekrachtiging

•

Bandenspanningscontrolesysteem (TPMS)

•

Bandenreparatieset

•

Reservewiel

-

Voor-, zij- en gordijnairbags (uitschakelbare passagiersairbag)

•

3-punts veiligheidsgordels voor en achter

•

Gordelspanners en melding voor veiligheidsgordels

•

ISOFIX-bevestigingspunten achter (2x)

•

Predictive Front Emergency Braking met voetgangers- en fietsersherkenning (P-FEB)

•

Predictive Forward Collision Warning (PFCW)

•

Traffic Sign Recognition (TSR)

•

High Beam Assist (HBA)

•

Lane Departure Warning & Prevention (LDW + LDP)

•

Lane Side Support (LSS)

•

Blind Spot Warning & Intervention (BSW + BSI)

•

Moving Object Detection (MOD)

•

Blind Junction View (BJV)

•

Frontal Collision Warning (FCW)

•

Driver Attention Alert (DAA)

•

Cross Traffic Alert (CTA)

•

Back-up Collission intervention (BCI)

•

Auto Speed Limit (ASL)

•

Auto Speed Control Device (ASCD)

•

Intelligent Cruise Control (ICC)

•

Vehicle Dynamic Control (VDC)

•

Limited Slip Differential (LSD)

•

Hill Start Assist (HSA)

•

Emergency Stop Signal (Autohazard)

•

Elektronische handrem

•

Hill Start Assist + AutoHold functie

•

Parkeersensoren voorzijde

-

Parkeersensoren voor- en achterzijde

•

Achteruitrijcamera met dynamische afstandsmarkering

•

Intelligent Nissan Around View Monitor (AVM)

-

- Camera voor

-

- Zijdelingse camera's in de buitenspiegels

-

- Achteruitrijcamera met dynamische afstandsmarkering

-
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STANDAARDUITRUSTING
PREMIERE EDITION
TECHNOLOGIE
ProPILOT (enkel op Xtronic)

•

- Intelligent Cruise Control (ICC)
- Lane Departure Warning & Prevention (LDW+ LDP)
- Auto Speed Limit (ASL)
- Melding snelheidsaanpassing aan toegestane snelheid
- Noodstop
- Downhill / Uphill Assist
- Traffic Jam Pilot
- Navigatie Link
- Speed Limit Assist
- Automatische snelheidscorrectie (bochten, afritten, knooppunten en rotondes)
- Junction Speed Adjustment
- Low Speed Cruising
- Roundabout Speed Adjustment
DRIVE ASSIST (enkel op handgeschakelde transmissies)

•

- Intelligent Cruise Control (ICC)
- Lane Departure Warning & Prevention (LDW+ LDP)
- Melding snelheidsaanpassing aan toegestane snelheid
STYLING
Exterieur
Metaallak

•

Dak in contrastkleur (2 Tone)

o

17" stalen velgen met wieldoppen

-

17" lichtmetalen velgen

-

18" lichtmetalen velgen

•

19" lichtmetalen velgen

-

20" lichtmetalen velgen met Multi-Link onderstel

-

Panoramisch glazen dak met elektrisch bedienbare zonwering

•

Haaienvin-antenne

•

Dakrails

•

Extra getint glas (achterste zijruiten en achterruit)

•

Chromen raamomlijsting

•

Chromen strip achterklep

•

Buitenspiegelbehuizing en deurgrepen in carrosseriekleur

•

Portiergrepen met ontgrendelknop (Easy Access)

•

Voor- en achterbumper type A

-

Chromen sierstrip achterbumper

•
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STANDAARDUITRUSTING
PREMIERE EDITION
STYLING (vervolg)
Zicht
Full LED koplampen met LED dagrijverlichting en halogeen knipperlicht
LED matrix koplampen met LED dagrijverlichting en geintegreerd knipperlicht
- Intelligent grootlicht met 12 onafhankelijke lichtbundels

•

Automatisch in- / uitschakelende koplampen

•

Adaptive Front Lighting System (AFS)

•

LED achterlichten

•

LED mistlampen voor

-

LED achteruitrijlicht en knipperlicht achter

•

Lichtsensor

•

Regensensor

•

Interieur
Interieurlijsten type A

•

Interieurlijsten type B

-

Middenconsole en armsteunen in PVC

•

Interieur ambianceverlichting (middenconsole)

•

Interieur ambianceverlichting, uitgebreid (deuren, dashboard en middenconsole)

-

Stuurwielbediening

•

Schakelflippers achter stuurwiel (enkel op Xtronic)

•

Drive modus functie (3 modi op 2WD / 5 modi op 4WD)

•

Interieurbekleding
Stoffen stoelbekleding (zwart)

-

Stoffen stoelbekleding (zwart/grijs)

•

Halflederen stoelbekleding (zwart/blauw)

-

Halflederen stoelbekleding (licht grijs/grijs)

-

Nappa lederen stoelbekleding (zwart)

-

Stuurwiel met kunststof bekleed

-

Stuurwiel en versnellingspookknop met leder bekleed

•

COMFORT
Manuele airconditioning

-

Gescheiden automatische airconditioning (2 zones)

•

Buitenspiegels elektrisch verstelbaar en verwarmbaar

•

Buitenspiegels elektrisch inklapbaar

•

Automatisch dimmende binnenspiegel

•

In hoogte en diepte verstelbaar stuurwiel

•

In hoogte verstelbare bestuurdersstoel (manueel)

•

In hoogte verstelbare passagiersstoel

•

Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel (8-way)

-

Elektrische lendensteunverstelling bestuurdersstoel (2-way)

•

Elektrische lendensteunverstelling passagiersstoel (2-way)

-

Elektrische lendensteunverstelling voorstoelen (4-way)

-
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STANDAARDUITRUSTING
PREMIERE EDITION
COMFORT (vervolg)
Zachte kniesteun (PVC)

•

Bestuurdersstoel en buitenspiegels met geheugenfunctie (I-Key link)

-

NAPPA volleder, gewatteerde stoelbekleding

-

Voorstoelen met massagefunctie

-

Voorstoelen met dij-ondersteuning en verlenging

-

Verwarmbare voorstoelen

-

Verwarmbare voorruit

-

Verwarmbaar stuurwiel

-

START/STOP-systeem

•

7" TFT kleurendisplay instrumentenpaneel

-

12.3" TFT digitaal instrumentenpaneel

•

Head-up display (10.8" projectie)

•

Draadloze smartphone oplader (15w)

•

Automatische achterklep met handsfree functie (voetsensor)

-

Volledig automatische ruiten voor en achter met i-Key link

•

Middenarmsteun vóór met opbergvak

•

Middenarmsteun achter

•

Bekerhouder voor (2x)

•

Bekerhouder achter (2x)

•

Zonnekleppen met make-up spiegel

•

Zonnekleppen met make-up spiegel, verlicht

•

Zonnebrillenhouder in hemelbekleding

•

Zwarte hemelbekleding

-

12V aansluitingen voor en in de bagageruimte

•

2x USB laadpoorten voor

•

2x USB laadpoorten achter (1x type A, 1x type C)

•

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

•

I-Key (starten met startknop en easy access)

•

Achterbankleuning in delen neerklapbaar (60/40)

•

Flexibele bagageruimte indeling (2 scheidingsplanken)

•

Verlichting aan beide kanten in de bagageruimte

•

Haken in de bagageruimte (4 op de bodem, 2 aan de zijkanten)

•

Hoedenplank

•

Tankdeksel zonder dop

•

MULTIMEDIA
Audiosysteem met Apple Carplay® & Android Auto®, USB-aansluiting, stuurwielbediening, 4 luidsprekers

-

Audiosysteem met Apple Carplay® & Android Auto®, USB-aansluiting, stuurwielbediening, 6 luidsprekers

•

Premium BOSE® audiosysteem met 10 luidsprekers, Acoustimass® subwoofer en Apple Carplay® & Android Auto®

-

Apple Carplay® & Android Auto® met kabel

•

Draadloos Apple Carplay®

•

Digitale radio-ontvangst (DAB+)

•
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STANDAARDUITRUSTING
PREMIERE EDITION
MULTIMEDIA (vervolg)
Bluetooth® (telefoon en audio)

•

Wi-Fi hotspot (betaalde dienst)

•

eCall

•

A-IVC Digital Audio (8" TFT touchscreen)

-

A-IVC Remote Control diensten en meldingen (3 jaar gratis)

•

A-IVC CRM toepassingen, over-the-air (OTA) updates

•

A-IVI NissanConnect Navigatiesysteem (9" TFT touchscreen)

•

- 3 jaar gratis kaartupdates, remote Control services en Smart Alerts (daarna betaalde dienst)
- 3D kaarten, Live Traffic en Points of Interest, Kaart- en software updates
- Rittengeschiedenis en brandstofverbruik, door-to-door navigatie, aanduiding van servicepunten en
benzinestations, google Street view en satelliet beeld, live weerbericht, waarschuwing voor
snelheidscamera's
- Home-to-car (met Google Assistant / Amazon Alexa)
A-IVC Navigatie services

•

PACKS
COLD PACK

-

- Verwarmbare voorstoelen
- Verwarmbaar stuurwiel
- Verwarmbare voorruit
DESIGN PACK

•

- Panoramisch glazen dak met elektrisch bedienbare zonwering
- Dakrails
- Extra getint glas (achterste zijruiten en achterruit)
CONNECT PACK

•

- A-IVI navigatiesysteem + Around View Monitor (AVM)
- Draadloze smartphone oplader (15w)
EASY PACK

-

- Automatische achterklep met handsfree functie (voetsensor)
- Draadloze smartphone oplader (15w)
*Beschikbare diensten kunnen verschillen per land en vereisen mogelijk een abonnement om deze te activeren.
Diensten worden aangeboden door derden en vallen buiten de verantwoordelijkheid van Nissan.
Aanbieders van deze diensten kunnen hun services beëindigen of beperken zonder vooraf Nissan en/of haar dealers hierover te
informeren. Nissan is niet verantwoordelijk voor eventuele kosten die ontstaan door het gebruik van de diensten, noodzakelijke
updates of andere gerelateerde kosten voor het gebruik van deze diensten.
Sommige diensten vereisen een daarvoor geschikte mobiele telefoon, welke niet wordt geleverd bij het voertuig.
Mobiele netwerken worden aangeboden door onafhankelijke aanbieders en vallen buiten de verantwoordelijkheid van Nissan.
Mobiele netwerken zijn mogelijk niet beschikbaar in alle gebieden. Kosten voor het gebruik van mobiele netwerken zijn voor
rekening van de gebruiker.
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● Standaard
o Optie
- Niet beschikbaar

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Mild-Hybrid 140 MT

Mild-Hybrid 158 Xtronic

Crossover / 5 zitplaatsen

Crossover / 5 zitplaatsen

4-cilinder benzinemotor

4-cilinder benzinemotor

Euro loodvrij RON 95

Euro loodvrij RON 95

1.3 / 1332

1.3 / 1332

102 (140) / 4500-6000

116 (158) / 5500

240 / 1750 - 4000

270 / 1750 - 3750

72,2 x 81,4

72,2 x 81,4

10,5 : 1

10,5 : 1

Cilinderkop

16 kleppen (4 per cilinder)

16 kleppen (4 per cilinder)

Brandstoftoevoer

Directe inspuiting / Turbo

Directe inspuiting / Turbo

Euro 6d-Full

Euro 6d-Full

3-weg katalysator / partikelfilter

3-weg katalysator / partikelfilter

Ja

Ja

3.6

3.6

CARROSSERIE
Carrosserietype
SPECIFICATIES VERBRANDINGSMOTOR
Type
Brandstof
Cilinderinhoud
Maximum vermogen
Maximum koppel
Boring x slag

liter / cm

3

kW (pk) / tr/min
Nm / tr/min
mm

Compressieverhouding

Emissienorm
Uitlaatgasregeling
Start / Stop systeem
SPECIFICATIES ELEKTROMOTOR
Maximum vermogen
Maximum koppel

kW
Nm

19.2

19.2

Lithium-ion

Lithium-ion

Ah

10

10

V

12

12

Transmissie

Handgeschakeld (6 versnellingen)

Automaat (Xtronic CVT)

Aandrijving

2WD (voorwielen)

2WD (voorwielen)

Elektrische stuurbekrachtiging (EPS)

Elektrische stuurbekrachtiging (EPS)

11.1

11.1

Onafhankelijke MacPherson veerpoot

Onafhankelijke MacPherson veerpoot

Torsie starre as

Torsie starre as

Geventileerde schijven rondom

Geventileerde schijven rondom

18" x 7.5J

18" x 7.5J

Batterij
Capaciteit
Voltage
AANDRIJVING

BESTURING
Stuurinrichting
Draaicirkel (stoep tot stoep)

m

ONDERSTEL
Wielophanging

voor
achter

Remsysteem
Wielmaat

235/55 R18
Bandenmaat
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235/55R18

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Mild-Hybrid 140 MT

Mild-Hybrid 158 Xtronic

kg

1305 / 1358

1366 / 1438

kg

1405 / 1458

1466 / 1538

Max. toelaatbaar voertuiggewicht

kg

1935

1985

Nuttig laadvermogen

kg

tbc

tbc

Max. asbelasting voor/achter
Max. massa aanhanger

kg

1030 / 1060

1080 / 1060

geremd/ongeremd

kg

1400 / 700

1800 / 725

Max. dakbelasting

kg

75

75

Max. kogeldruk trekhaak

kg

100

100

GEWICHTEN EN AFMETINGEN
Ledig gewicht
Massa rijklaar

(1)

Lengte

mm

4425

4425

Breedte

mm

1835 / 2084 (spiegels uitgeklapt)

1835 / 2084 (spiegels uitgeklapt)

Hoogte

mm

1625

1625

Wielbasis

2665

2665

Spoorbreedte voor

min / max (mm)

mm

1580 / 1596

1580 / 1590

Spoorbreedte achter

min / max (mm)

1580 / 1596

1580 / 1596

504 / 1441

504 / 1441

l

55

55

km/h

188

198

s

12.2

11.5

Inhoud bagageruimte (VDA)

min / max (l)

Inhoud brandstoftank
PRESTATIES
Maximum snelheid
Acceleratie 0 - 100 km/h
BRANDSTOFVERBRUIK WLTP (2)
Verbruik - gecombineerde cyclus

l/100 km

min / max

6.4 / 6.5

6.3 / 6.5

CO2 emissie - gecombineerde cyclus

g/km

min / max

145 / 149

144 / 151

(1) Gegevens volgens EEG-richtlijnen.Tarra-toestand is met een bestuurder van 75kg, 90% volle tank, vloeistoffen, reservewiel (indien uitgerust) en gereedschap. Het
gewicht is afhankelijk van gemonteerde toebehoren en opties.
(2) De genoemde verbruikscijfers zijn gebaseerd op de uitkomsten van de op dit moment geldende testmethode (WLTP). Afhankelijk van meeruitvoeringen, weg-,
verkeers- en weersomstandigheden, milieu-invloeden, conditie van de auto en rijstijl kunnen verbruikswaarden in de praktijk voorkomen die hiervan afwijken. Wij
adviseren Het Nieuwe Rijden (zie ook www.hetnieuwerijden.nl) voor handige tips om zuiniger te rijden.
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