
Q A S H Q A I



Já se passaram 16 anos desde que o Nissan Qashqai 
foi pioneiro no segmento de crossovers, em 2006. O 
primeiro de seu tipo que abriu o caminho combinando 
o melhor que um hatchback poderia oferecer, com a 
incrível practicidade de um SUV. A

gora em sua 3ª geração, o Qashqai é reimaginado 
para definir novamente o que o crossover de amanhã 
pode ser, hoje. Espere padrões excepcionais de estilo 
aprimorado e conforto premium elevado com uma série 
de tecnologias para o condutor empolgantes, diferentes 
de qualquer outra na categoria.

O derradeiro crossover, 
reimaginado.

AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES DEPENDENDO 
DO MERCADO E DO MODELO. PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE A SUA CONCESSIONÁRIA 
NISSAN MAIS PRÓXIMA.



O novo Nissan Qashqai, com a sua postura arrojada e imponente, 
cores de dois tons, faróis LED nítidos e jantes desportivas de liga leve 
de 19 polegadas. 

Desfrute de algo maior, ousado e melhor, com atenção aos detalhes 
dada em lugares inesperados, por toda parte. Com um design 
completamente novo e artesanato japonês confiável, o Qashqai mais 
uma vez traz uma nova visão ao mercado.

Uma história de origem 
ousada. Um novo design 
impressionante.
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Qashqai transformado, 
por dentro e por fora.
A cabine do novo Qashqai define um novo padrão de segmento para 
sensação premium, design diferenciado e usabilidade intuitiva. Os bancos 
em couro acolchoado premium, a iluminação ambiente calma e os 
acabamentos sofisticados tornam cada viagem uma experiência, pois você 
se sente totalmente à vontade ao volante.

Assentos em couro com massagem e 
costura diamante

Alavanca de engrenagem de um toque

Tela de Informações do Condutor em Alta 
Definição

Carregador sem fio



Tela de infoentretenimento de tela  ampla de 12,3 polegadas

Espere informações de navegação em alta-definição, acesso a entretenimento, mídia, 
actualizações de trânsito ou informações do veículo em tempo real. Com um fundo inspirado 
no vidro kiriko japonês, a interface ultra widescreen é tão elegante quanto funcional. Adicione os 
recursos da Nissan Intelligent Mobility (Mobilidade Inteligente da Nissan) e terá um Qashqai mais 
confiante e conectado do que nunca.

Um Qashqai mais inteligente para 
um mundo mais inteligente.

Vários pontos de carregamento Comandos de voz Sistema de som Bose®



Espaço do Joelho Traseiro 
Melhorado

Espaço do Ombro 
Aprimorado

Mais espaço para todos, 
em todos os assentos.
O novo Nissan Qashqai oferece um interior maior e mais espaçoso do que 
seu antecessor popular, com melhorias adicionais para acesso conveniente 
aos passageiros. As portas se abrem em 90°, permitindo entrada e saída 
mais fáceis, enquanto o espaço traseiro para os joelhos, o espaço para os 
ombros e até a profundidade do assento foram aumentados.

As características de conforto dos passageiros incluem saídas de 
ar condicionado viradas para trás, bem como pontos dedicados de 
carregamento USB tipo A e C. Os pontos ISOFIX de amarração superior 
e inferior são padrões.



1593ℓ com assentos 
redobráveis

504ℓ Espaço de porta 
bagagem

O novo Nissan Qashqai apresenta vantagens práticas diárias. Surpreenda-se com ainda mais espaço 
de carga, com várias configurações de layout adaptáveis para transportar o que quiser, quando quiser. 
Uma bagageira espaçosa para toda a família e bancos traseiros divididos 60:40 permitem a máxima 
flexibilidade, seja qual for a exigência.

Practicidade de SUV com 
conveniência de hatch.



O Qashqai está equipado com tecnologias avançadas de segurança ao condutor como a 
Nissan Intelligent Mobility, concebidas para o mantê-lo um passo à frente, para maior confiança 
e tranquilidade.

Desde o Monitor de Visão Traseira de câmera única até a visão panorâmica virtual de 360°,  
do Monitor de Visão Integral Inteligente, a Nissan Intelligent Mobility oferec a confiança para 
manobrar e estacionar como um profissional tornando a tarefa de estacionar mais rápidas e 
fáceis. A Detecção de Objetos em Movimento alerta o condutor com avisos sonoros e visuais se 
for detectado movimento ao redor do veículo.

Máxima confiança na condução 
e segurança dos passageiros.

OS RECURSOS DE MOBILIDADE INTELIGENTE NISSAN NÃO SÃO RECURSOS DE CONDUÇÃO AUTÔNOMA.  ALGUNS RECURSOS ESTÃO LIMITADOS APENAS A AVISOS, 
ENQUANTO OUTROS PODEM INTERVENIR MOMENTAMENTE PARA MANTER VOCÊ E SEUS PASSAGEIROS SEGUROS.

Câmera traseira - 
veja o que está 
bem atrás de 

você.

Câmera do 
lado direito - 

aperte o botão para 
ver o meio-fio.

Visão geral - 
obtenha uma visão 

panorâmica virtual de 
360° enquanto faz as 

manobras.

Câmera frontal - obtenha 
uma visão combinada 

frontal e aérea para um 
estacionamento perfeito.



Desempenho com eficiência 
de combustível.
O novo Nissan Qashqai é alimentado por um motor a gasolina 1.3L Turbo 
Charged de última geração, produzindo 110 kW e 250 Nm de torque a partir de 
1600 rpm. Isso é combinado com a transmissão X-Tronic de 7 velocidades da 
Nissan para aceleração instantânea e trocas de marcha ultra suaves. Mesmo 
com toda essa potência, o consumo de combustível é excepcionalmente 
baixo, com 5,3 litros por 100 KM.

Três modos de condução: 
Eco, Normal e Sport

Alavancas de mudança de velocidade

250Nm
TORQUE

7-Velocidades
TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA POTÊNCIA

110kW



Além da suspensão padrão aprimorada, o novo Nissan Qashqai está disponível com suspensão Multi-Link para 
ainda mais conforto e direcção mais esportiva e ágil.

Suspensão Reforçada.

C: FINALIZADOR TRASEIROA: FINALIZADOR FRONTAL B: FINALIZADOR LATERAL

D FE

G H I

ESTILO EXTERIOR

A. Finalizador de pára-choques da frente KE6106U0CR

B. Finalizador de porta lateral KE7606U0CR

C. Finalizador de pára-choques traseiro KE7916U0CR

UTILIDADE EXTERIOR

D. Conjunto de guarda lama KE7886UA01

PROTECÇÃO INTERIOR

E. Placa dos pés iluminada KE9676U542

F. Protector de pára-choques superior traseiro KE6206U000

G. Tapetes de borracha KE7586U000

H. Protector da bagageira KE8406U000

I. Kit de tapete 
 (carpete e tapete da porta bagageira)

G49006UAABDLR

A optimização estrutural e de engenharia tem sido uma parte 
fundamental e prioritária do desenvolvimento do novo Nissan Qashqai. 
O objectivo é entregar um carro mais forte e mais leve para maior 
desempenho de direcção. A estrutura mais rígida oferece melhorias em 
agilidade avançada e conforto de condução, enquanto o aumento do uso 
de alumínio no capô e nas portas ajuda a reduzir o peso total da carroçaria, 
resultando em menor consumo de combustível . e paz de espírito.

Melhorias estruturais 
avançadas.

Personalize o seu Qashqai.
Os Acessórios Nissan ajudam-no a personalizar e estilizar o seu Qashqai, tornando-o ainda mais confortável ou 
ainda mais capaz. Personalize o seu Nissan Qashqai com o pack Exterior Elegance cromado, proteja a sua bagageira 
da sujidade, lama e água ou adicione um engate de reboque para uma emocionante aventura em família. E se 
precisar transportar bicicletas, esquis, pranchas de snowboard ou apenas mais coisas, nossos racks, caixas e outros 
transportadores de carga são especialmente projectados para atender às necessidades de maneira inteligente, 
segura e durável. 

Personalize o seu Qashqai.



OPÇÕES DE CORES

11 CORES DA CAROÇARIA P: Pérola - M: Metálico - S: Sólido

Cinza M - KADPreto M - Z11Cerâmica Cinza P - KBY

Prata M - KY0 Tinta Azul M – RBN Borgonha M – NBQ Vermelho Sólido S - 
Z10

Branco Sólido S - 326

Fuji Sunset Vermelho M – 
NBV

Azul Magnético P - RCFBranco Pérola P – QAB

Tecto metálico cinza 
cerâmico de dois tons 
e preto

Telhado de dois tons 
branco pérola e preto 
metálico

Telhado metálico azul e 
preto magnético de dois 
tons

5 CORES DE DUAS TONALIDADES - NÃO DISPONÍVEIS NO VISIA GRADE

Telhado de dois tons Fuji 
Sunset vermelho e preto 
metálico

Telhado preto metálico 
e cinza em dois tons

OPÇÕES DE GUARNIÇÃO INTERIORRODAS

ACENTA
Assentos de Pano

TEKNA
Assentos de Couro 

premium

TEKNA
Liga de 19’’

ACENTA
Liga de 18’’

VISIA 
Liga de 17’’

A
B

C

D

A: Comprimento total: 4 425mm  |  B: Distância entre eixos: 2 665mm  |  C: Largura total: 1 835mm  |  D: Altura total: 1 625mm

GRADEWALK

DIMENSÕES

• 1.3L Motor Turbo a Gasolina
• Transmissão X-Trónica
• Apenas 4WD 
• Rodas de liga leve 17’’
• Espelho Dobrável Automático
• Espelho Aquecido
• Lâmpadas de LED diurno
• Botão de Ignição do Motor
• Alavanca de Mudança de Remo

• Freio de estacionamento 
elétrico + travão automática

• Controle de cruzeiro
• Ar Condicionado Manual
• A-IVI
• 4 alto-falantes
• Espelho retrovisor com 

escurecimento automático
• USB Tipo A e Tipo C

• Assentos Manuais com Estofos 
em Tecido

• Suporte lombar potente
• Arranque Assistido em Subidas 

(HSA)
• Sensores de Estacionamento
• Não Disponível em Dois Tons de 

Cor

VISIA

Adicionalmente
• Rodas de liga leve 18»
• Carregador de Telefone Sem 

Fios
• Volante de couro
• Assentos Manuais com Estofos 

em Tecido
• Lâmpadas LED de Nevoeiro
• Monitor de Pressão dos Pneus
• Apenas 2WD

ACENTA

TEKNA PLUS

Adicionalmente
• Ar condicionado automático de 

zona dupla
• Áudio de exibição de 12,3’’
• 6 alto-falantes

Adicionalmente
• Rodas de liga leve 19’’
• Opção de Cor de Dois Tons
• Espelho reverso inclinado
• Sistema de Som Bose Premium 

de 10 Alto-Falantes

• Navegação a bordo*
• Faróis LED Automáticos
• Assentos Eléctricos Aquecidos 

em Cabedal
• Apenas 2WD 

• Chave Inteligente (I-KEY)
• Sistema de Máximos
• Monitor de visão ao redor
• Detecção de Objetos em 

Movimento
• Apenas 2WD 

TEKNA

NA NISSAN CUMPRIMOS AS NOSSAS PROMESSAS E CUIDAMOS DA NOSSA FAMÍLIA

A manutenção e reparação da sua Nissan num concessionário autorizado Nissan é o caminho a seguir. Os nossos técnicos Nissan são 
especialistas altamente treinados que conhecem o seu Nissan melhor do que ninguém. Eles irão utilizar Peças Nissan Genuínas, Acessórios 
Nissan Genuínos para assegurar a qualidade, fiabilidade e para manter o seu veículo com o melhor desempenho. A Nissan pretende mantê-lo 
a si e ao seu veículo na estrada com total paz de espírito - durante o máximo de tempo possível. Este é o compromisso da Nissan Pós-Venda.

O compromisso da Nissan para com o ambiente
A filosofia ambiental da Nissan abrange as pessoas, os veículos e a natureza. Na busca de uma sociedade móvel sustentável, o Programa Verde da Nissan visa reduzir 
o impacto ambiental dos veículos Nissan em todas as fases do ciclo de vida do veículo, enquanto as actividades empresariais abordam os desafios ambientais.



MODELO 1.3T VISIA 4WD XTRONIC CVT 1.3T ACENTA 2WD XTRONIC CVT 1.3T TEKNA 2WD XTRONIC CVT 1.3T TEKNA PLUS 2WD XTRONIC CVT

Número de portas 5 portas 5 portas 5 portas 5 portas

Capacidade de lugares 5 5 5 5

MOTOR   

Cilindrada do motor  cc 1332 1332 1332 1332

Numero de cilindros    4 4 4 4

Potência máxima  kW/rpm 110 / 5500 110 / 5500 110 / 5500 110 / 5500

Torque máximo  Nm/rpm 250 / 1600-3750 250 / 1600-3750 250 / 1600-3750 250 / 1600-3750

Aceleração 0-100 km/h  sec 8,9 8,9 8,9 8,9

Velocidade máxima km/h 206 206 206 206

Coeficiente de arrasto  cd 0,322 0,322 0,322 0,322

Tipo de combustível    Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina

Abastecimento de combustível Trilho Comum Trilho Comum Trilho Comum Trilho Comum

Capacidade do tanque de combustível ℓ 55 55 55 55

Consumo de Combustível: Ciclo Urbano ℓ/100km 7,5 7,5 7,5 7,5

  Extra Urbano ℓ/100km 5,3 5,3 5,3 5,3

  Combinado ℓ/100km 6,2 6,2 6,2 6,2

Nível de emissões de CO2  g/km 138 138 138 138

Nível de emissões    Euro6 Euro6 Euro6 Euro6

TRANSMISSÃO & TRACÇÃO   

Transmissão    CVT CVT CVT CVT

Tracção de marcha Min 2,953 2,953 2,953 2,953

Max 0,361 0,361 0,361 0,361

Marcha ré 2,200 2,200 2,200 2,200

Rodas acionadas    4WD 2WD 2WD 2WD

CHASSIS   

Suspensão Frontal    Suporte MacPherson Suporte MacPherson Suporte MacPherson Suporte MacPherson

Suspensão Traseira    Multilink Multilink   Multilink   Multilink

PESO & DIMENSÕES   

Massa Bruta do Veículo (GVM) kg 1985 1985 1985 1985

Peso de freio (Mín/Máx) kg 1470 / 1495 1470 / 1495 1470 / 1495 1470 / 1495

Comprimento total mm 4425 4425 4425 4425

Largura total mm 1835 1835 1835 1835

Altura Geral mm 1625 1625 1625 1625

Distância entre eixos mm 2665 2665 2665 2665

Trilha: Dianteira / Traseira mm 1580 / 1586 1580 / 1586 1580 / 1586 1580 / 1586

Saliência: Frente / Traseira mm 920 / 840 920 / 840 920 / 840 920 / 840

Distância ao solo mm 180 180 180 180

Min. círculo de viragem (de meio-fio a 
meio-fio) m 11,1 11,1 11,1 11,1

Capacidade de reboque: com freio / 
sem freio kg 1200 / 750 1200 / 750 1200 / 750 1200 / 750

Capacidade de bagagem (VDA) ℓ 504 504 504 504

Nissan Qashqai Nissan Qashqai Especificações & CaracterísticasEspecificações & Características



MODELO 1.3T VISIA 4WD XTRONIC CVT 1.3T ACENTA 2WD XTRONIC CVT 1.3T TEKNA 2WD XTRONIC CVT 1.3T TEKNA PLUS 2WD XTRONIC CVT

RODAS & PNEUS   

Tamanho e tipo de roda    215/65R17 235/55R18 235/55R18 235/50R19

Pneu sobressalente    215/65 R17 (Tipo de aço) 215/65 R17 (Tipo de aço) 215/65 R17 (Tipo de aço) 215/65 R17 (Tipo de aço)

EXTERIOR   

Espelho da porta    Cor do corpo do carro Cor do corpo do carro Cor do corpo do carro Cor do corpo do carro

Funcionamento dos retrovisores    Ajuste Elétrico + Dobra Automática + Aquecido Ajuste Elétrico + Dobra Automática + Aquecido Ajuste Elétrico + Dobra Automática + Aquecido Ajuste Elétrico + Dobra Automática + Aquecido

Cor externa Monótono Monótono Monótono                                             2-Tões

Limpa pára-brisas de Frente    Variável Intermitente + Sensível à Velocidade Variável Intermitente + Sensível à Velocidade Variável Intermitente + Sensível à Velocidade Variável Intermitente + Sensível à Velocidade

Limpa pára-brisas de Trás    Intermitente + Ligação reversa Intermitente + Ligação reversa Intermitente + Ligação reversa Intermitente + Ligação reversa

CONFORTO E COMODIDADE   

Botão de Ignição do Motor    Padrão Padrão Padrão Padrão

Carregador de telefone sem fio — Padrão Padrão Padrão

Vidros eléctricos    Um Toque (DR + Passe) + Reversão Automática Um Toque (DR + Passe) + Reversão Automática Um Toque (DR + Passe) + Reversão Automática Um Toque (DR + Passe) + Reversão Automática

Pedal da embreagem    Padrão Padrão Padrão Padrão

Pedal de Travão    Travão de estacionamento elétrico + retenção automática Travão de estacionamento elétrico + retenção automática Travão de estacionamento elétrico + retenção automática Travão de estacionamento elétrico + retenção automática

Volante    Couro Couro Couro Couro

Volante telescópico,Motorizado e 
inclinado    Padrão Padrão Padrão Padrão

Butão no volante para controle de 
exibição do medidor e áudio remoto    Medidor + Áudio + Tel + Reconhecimento de Voz + Cruise Control Medidor + Áudio + Tel + Reconhecimento de Voz + Cruise Control Medidor + Áudio + Tel + Reconhecimento de Voz + Cruise Control Medidor + Áudio + Tel + Reconhecimento de Voz + Cruise Control

Ar condicionado    Ar Condicionado Manual Ar Condicionado Manual Ar Condicionado de Zona Dupla Ar Condicionado de Zona Dupla

Áudio    A-IVI Display Áudio Tela de 8" A-IVI Display Áudio Tela de 8" A-IVI Display Audio Tela de 12,3" A-IVI Display Audio Tela de 12,3"

caixas de som 4 alto-falantes 4 alto-falantes 6 alto-falantes 10 alto-falantes

Áudio Premium (BOSE) — — —

Navegação — — Padrão Padrão

Chave Inteligente (I-KEY) — — —

Conectividade USB    2x 2x 2x 2x 

Tipo de espelho    Espelho com escurecimento automático Espelho com escurecimento automático Espelho com escurecimento automático Espelho com escurecimento automático

Tipo de lâmpada principal    Nivelador manual LED Nivelador manual LED Faróis Automáticos LED Faróis Automáticos LED

Faróis automáticos    — — Padrão Padrão

Banco de referência redobravel plano 
dividido 60:40, redobravel plano até o 
porta-malas

   Padrão Padrão Padrão Padrão

ÁREA DO CONDUTOR   

Material do assento e acabamento    Pano Pano Couro Couro

Ajuste do banco do condutor "Condutor: Manual (Deslizar + Reclinar + Levantar) 
Passageiro: Manual (Deslizar + Reclinar)"

Condutor: Manual (Deslizar + Reclinar + Levantar + 2Formas de 
ajuste) + Bolso atrás da cadeira. Passageiro: Manual (Deslizar + 

Reclinar + elevador) + bolso traseiro do assento

Condutor: Manual (Deslizar + Reclinar + Levantar 
+ 2 Formas de ajuste) + Bolso atrás da cadeira 

Passageiro: Manual (Deslizar + Reclinar+ elevador) + bolso traseiro do assento

Condutor: Ajuste elétrico (Deslizar + Reclinar + Levantar 
+ 2 Formas de ajuste) + Bolso atras da cadeira 

Passageiro: Manual (Deslizar + Reclinar + elevador) + bolso traseiro do assento

Assentos Aquecidos — — Padrão Padrão

Console central + armazenamento com 
apoio de braço    Padrão Padrão Padrão Padrão

Porta-copos 2x dianteiros e 2x traseiros 2x dianteiros e 2x traseiros 2x a Frente & 2x traseiros 2x a Frente & 2x traseiros

Bolso da porta e suporte para garrafas Padrão Padrão Padrão Padrão

Porta-luvas com iluminação    Porta-luvas + Amortecedor + Luz Porta-luvas + Amortecedor + Luz Porta-luvas + Armazenador + Luz Porta-luvas + Armazenador + Luz

Nissan Qashqai Nissan Qashqai Especificações & CaracterísticasEspecificações & Características



MODELO 1.3T VISIA 4WD XTRONIC CVT 1.3T ACENTA 2WD XTRONIC CVT 1.3T TEKNA 2WD XTRONIC CVT 1.3T TEKNA PLUS 2WD XTRONIC CVT

SEGURANÇA & PROTECÇÃO   

Airbags    Airbags duplos frontais, laterais e de cortina Airbags duplos frontais, laterais e de cortina Airbags duplos frontais, laterais e de cortina Airbags duplos frontais, laterais e de cortina

Assistência de frenagem    c/Sinal de Parada de Emergência c/Sinal de Parada de Emergência c/Sinal de Parada de Emergência c/Sinal de Parada de Emergência

ABS    Padrão Padrão Padrão Padrão

Controle de Distribuição do Veículos Padrão Padrão Padrão Padrão

Diferencial de deslizamento limitado Padrão Padrão Padrão Padrão

Assistência de arranque em subida Padrão Padrão Padrão Padrão

Fixação ISOFIX para cadeira de criança 
traseira    Padrão Padrão Padrão Padrão

Faróis de nevoeiro    — Padrão Padrão Padrão

Luzes diurnas Padrão Padrão Padrão Padrão

Auxiliar de farol alto — — — Padrão

Monitor de visão ao redor    — — — Padrão

Detecção de Objeção em Movimento    — — — Padrão

Sensores de estacionamento Padrão Padrão Padrão Padrão

Monitor de Pressão dos Pneus - Padrão Padrão Padrão

Imobilizador    Padrão Padrão Padrão Padrão

Nissan Qashqai Nissan Qashqai Especificações & CaracterísticasEspecificações & Características

O compromisso de qualidade da Nissan : Para proporcionar a todos os clientes um nível consistentemente elevado de qualidade, a Nissan aplica os mesmo padrões a nível mundial, para assegurar que todos os proprietários 
da Nissan desfrutem de paz de espírito para a vida dos seus veículos. A abordagem baseia-se na qualidade, na perspectiva do cliente, em três elementos fundamentais : Em primeiro lugar, a expectativa de uma experiência de 
condução suave com total tranquilidade de espírito. Em segundo lugar, o apelo intangível de um veículo, o seu poder de captivar e excitar, com características que captam a atenção e a imaginação. Terceiro, o nível de atenção e 
serviço durante o processo de venda, e muito depois da venda estar concluída.

Aviso legal : Foram feitos todos os esforços para assegurar que o conteúdo desta brochura esteja correcto no momento da impressão (Novembro 2022). Esta brochura pode ser produzida apresentando protótipos ou veículos 
com acessórios expostos em motorshows e de acordo com a política da empresa de melhorar continuamente os seus produtos. A Nissan South Africa reserva-se o direito de alterar as especificações e os veículos descritos e 
mostrados nesta brochura em qualquer altura. Os concessionários Nissan serão informados de tais modificações o mais rapidamente possível. Por favor verifique com o seu concessional local da Nissan para receber a informação 
mais actualizada. Devido às limitações do processo de impressão utilizado, as cores apresentadas nesta brochura podem diferir ligeiramente das cores reais da tinta e do material de acabamento interior utilizado.Todos os direitos 
reservados. É proibida a reprodução total ou parcial desta brochura sem a autorização escrita da Nissan. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução total ou parcial desta brochura sem a autorização escrita da Nissan.

AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES DEPENDENDO DO MERCADO E DO MODELO. PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE A SUA CONCESSIONÁRIA NISSAN MAIS PRÓXIMA.
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v is it  nosso site :
www.nissanafr ica.com

A Mobilidade Inteligente da Nissan leva-o um passo à frente. Em carros que se sentem

como uma extensão de si, ajudando-o a ver mais e a sentir mais, reagindo consigo,

e por vezes até por si. A Mobilidade Inteligente da Nissan tem a ver com um futuro

melhor - levando-nos a um mundo mais seguro, mais sustentável e mais excitante.


