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INTELLIGENS er vakkert, og det smarte og avanserte designet av 
denne urbane crossoveren er beviset. Nissan QASHQAI kombinerer 
et slående utseende med effektiv aerodynamikk slik at du kan 
oppleve kjøreglede PÅ SITT BESTE.
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TENK SYNKRONISERT
OG NYSKAPENDE
Nissan Intelligent Mobility redefinerer måten vi kjører og integrerer våre biler
i livene våre på. For Nissan QASHQAI handler alt om en rekke intelligente 
teknologier som gjør deg tryggere og mer selvsikker bak rattet. Fra intelligent 
parkeringsassistent til intelligent nødbremsing med fotgjengervarsling - 
Nissan QASHQAI passer både på deg og de rundt deg.
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Slanke LED 
frontlykter

Alufelger Baklys med 
kraftfull 3D 
signatureffekt

Nyeste Nissan 
familieidentitet med 
“V-motion grill” 

Haifinne-
antenne med 
navigasjon

OPPGRADERINGER NED I SISTE DETALJ.
Premium finishdetaljer 
på toppmodellen 
Tekna+

MER STRØMLINJET OG SMARTERE 
DESIGN. 
Design og kjøreegenskaper har aldri vært bedre. En lang rekke designforbedringer, blant 
annet slank frontlyktdesign, alufelger og robust grill og panser, gir nye Nissan QASHQAI 
et mer sofistikert og dymamisk uttrykk. 
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Sportslig og 
eksklusivt 
D-formet ratt

Panorama 
glasstak

Eksklusivt 
nappa-skinn 
med 3D-søm

4-veis 
korsryggstøtte 
for økt komfort

LUKSURIØS KVALITET OG KOMFORT FINJUSTERT TIL 
PERFEKSJON
Du vil føle deg selvsikker bak det nye, sportslige og 
eksklusive rattet, og det store panoramaglasstaket 
i Nissan QASHQAI lar lyset flomme inn i kupéen.
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OPPRINGINGS-ID SAFETY SHIELD AUDIO FARGEVALG

KJØREVEILEDNING STYREMODUS DEKKTRYKK-
OVERVÅKINGSSYSTEM

PARKERINGS-
SENSORER

NISSAN AVANSERT FØRERINFOVISNING
MER HANDLING - FÆRRE 

DISTRAKSJONER
Nissan avansert førerinfovisning i QASHQAI viser all info rett foran deg, og du kan 

veksle mellom skjermene med betjeningsknappene på rattet. Så enkelt er det.
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DIN MUSIKK. PÅ DIN MÅTE Spill musikken 
din med Bluetooth, USB eller tilkobling med 

Apple CarPlay eller Android Auto*.

NY NISSANCONNECT
Det helt nye Infotainment-systemet i Qashqai har spennende nye funksjoner som 
3D-kart, Smarttelefonintegrering, Stemmestyring og Multi touch 7" skjerm som kan 
tilpasses slik du vil. 
Ny NissanConnect gir deg funksjonalitet du kjenner igjen fra smarttelefonen via 
Apple CarPlay® og Android Auto®*.

TILPASS HOVEDMENYEN. Vis 
funksjonene du bruker mest, for 
eksempel audio, telefonlogg og 
trafikkinformasjon.

 *Avhengig av marked.
 

STEMMEGJENKJENNING. Trykk 
på tale-knappen på rattet for 
sikker bruk av talekommandoer 
for navigasjon, musikk og telefon.

SØK PÅ ÉN LINJE. Raskt og smidig 
søk etter destinasjoner og 
interessepunkter.

3D-KART. Navigater dit du skal 
med 3D-kart. 

Print   |   Utgang

Side 1    |    Side 2    |     Side 3 

Utvendig design    |    Innvendig design    |    Teknologi & Ytelse    |    Innvendig plass    |    Nissan Intelligent Mobility    |    Tilbehør



INTELLIGENT INTEGRERING
FOR Å GJØRE BILEN TIL ET MER 
PRODUKTIVT STED.
Planlegg kjøringen på forhånd, basert på Real Time Traffic, send destinasjonen til bilen eller 
finn din parkerte bil ved hjelp av navigasjonsappen Door to Door. Navigasjonssystemet kan 
oppdateres trådløst, levert via din smarttelefon eller med tilkobling til ekstern WiFi. TomTom 
Premium Traffic og kartoppdateringer er gratis i 5 år. 

TRAFIKKDATA MED PREMIUM-KVALITET. Få 
nøyaktig informasjon om reisetid (ETA) før du 
starter, ved hjelp av Real Time Traffic og bestem 
deg for den beste ruten til destinasjonen.

GRATIS KARTOPPDATERINGER. Få trådløse 
oppdateringer eller last ned via USB for å holde 
systemet oppdatert. Med nye NissanConnect 
er kartoppdateringer og Premium Traffic gratis 
de første 5 årene.

OVERFØR DESTINASJONEN TIL BILEN VIA 
DATAMASKIN ELLER MOBILAPP. Send en 
destinasjon til bilen via et hvilket som helst 
grensesnitt, og planlegg turen før du drar.

DOOR-TO-DOOR-NAVIGASJON. Denne 
mobilappen tar seg av all navigasjon, 
alt fra hvor du har parkert og helt frem 
til destinasjonen.

NAVIGASJON
LEVERT AV TOMTOM

DOOR-TO-DOOR NAVIGASJONSAPP Last 
ned navigasjonsappen Door-to-Door til 
smarttelefonen og få tilgang til alle din kart 
på neste generasjon NissanConnect multi-
touch-skjermen i bilen.
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KOMFORTABLE SETER
monoform-seter i nappa-skinn av høy kvalitet 
med myk 3D-søm gjør sitt til at du opplever en 
luksuriøs og komfortabel tur i Nissan QASHQAI. 
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ROM MED UTSIKT
God plass - og det er alltid plass til mer. Legg ned 
en del av bakseteryggen eller hele bakseteryggen 
for å få et flatt gulv med plass til store ting, og bruk 
de smarte oppbevaringsrommene for å unngå rot.

Nissan Divide-N-Hide-lastesystem 
med justerbare hyller og 
bagasjeromsavdelere gir muligheter 
for en lang rekke konfigurasjoner. Et 
stort hanskerom og en telefonholder 
med USB/12 V strømuttak samt en 
dobbel koppholder er veldig 
praktisk i bilen. 
*400 L hvis utstyrt med Bose lydsystem.

430L BAGASJEROM*

860L 
MED NEDFELTE SETERYGGER
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SE MER AV OMGIVELSENE RUNDT DEG
ET HELT NYTT PERSPEKTIV
Parkering og manøvrering blir mye enklere når du har et ekstra par øyne. Nissan 
Intelligent Around-View Monitor er utstyrt med fire kameraer for å gi deg et virtuelt 
fugleperspektiv av din QASHQAI med valgbar skjermdeling av hva som befinner seg 
både foran, bak og på sidene slik at du alltid har kontroll. Bilen vil passe perfekt inn 
i den valgte parkeringslommen og alle manøvreringer vil bli enklere og mer nøyaktig.

VISNING FORAN
I kjøregir (Drive) har du både front- og 

oversiktsvisning slik at du vet akkurat hvor 
stor avstand du har til objekter foran bilen.

KOMPLETT VISNING
I reversgir vil skjermen hjelpe deg å se 

objekter som er rett bak deg, mens 
oversiktsvisningen hjelper deg med mindre 
objekter som ellers blir skjult under vinduet

IKKE SKRAP 
OPP HJULENE
I kjøregir eller revers kan du 
dytte på kameraknappen for 
å bytte ut oversiktsvisningen 
med sidevisning. Det er nyttig 
for å kunne se hvor nær du 
er fortauskanten.

GJØR BILDET KOMPLETT
Dette kameraet er plassert 

under speilet på førersiden og 
bidrar til å avrunde det virtuelle 

360° fugleperspektivet enten 
du kjører forover eller bakover.
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INTELLIGENT PARKERINGSASSISTENT MED NY VARSEL OM KRYSSENDE TRAFIKK BAK
La Nissan QASHQAI ta over styringen på trange parkeringsplasser, og la Varsel om 
kryssende trafikk si fra om trafikk som nærmer seg når du rygger. 

PARALLELL
PARKERING

LUKE-
PARKERING

VARSEL OM KRYSSENDE
TRAFIKK BAK

BEVEGELSES
DETEKTOR

FÅ HJELP NÅR DU TRENGER DET
SLAPP AV, DU ER IKKE ALENE
Nissan Intelligent Mobility tar kjøreopplevelser til neste nivå. Dette bringer 
deg og din QASHQAI tettere sammen via Intelligent Driving-teknologier som 
gir deg bedre selvtillit og økt kontroll. Kjøreopplevelsene blir mer spennende 
og veien blir et tryggere sted å være. 

Print   |   Utgang

Side 1    |    Side 2    |    Side 3    |    Side 4    |    Side 5    |    Side 6    |    Side 7 

Utvendig design    |    Innvendig design    |    Teknologi & Ytelse    |    Innvendig plass    |    Nissan Intelligent Mobility    |    Tilbehør



* ProPILOT er tilgjengelig i et begrenset antall modeller og gir avansert støtte med Advanced Driver Assist-teknologi, men 
kan ikke hindre kollisjoner. Teknologien er kun beregnet for motorveikjøring - “Eyes on/Hands On” - og skal kun brukes på 
veier med midtdeler mellom kjørebanene. Det er bilførerens ansvar å være oppmerksom, kjøre sikkert og kunne ta kontroll 
over bilen til enhver tid.

ProPILOT, DIN PARTNER FOR 
SMARTERE OG MER PÅLITELIG KJØRING
Klar, ferdig....nyt! Med Nissan ProPILOT* slipper du stressende kjøring mens QASHQAI tar seg av 
detaljene. Undersøk veiforholdene, aktiver ProPILOT og nyt kjøreturen. Denne teknologien gjør 
den daglige kjøreturen på motorveien til en lek. 

ENKLERE KJØRING I
TETT TRAFIKK

Basert på trafikkflyten, kan 
denne teknologien bremse din 

QASHQAI til full stopp og 
deretter kjøre i gang igjen når 

trafikken løser seg opp.

OPPRETTHOLDER OG
JUSTERER HASTIGHETEN

Justerer bilens hastighet slik at 
du opprettholder trygg avstand 

til bilen foran.

SØRGER FOR AT DU HOLDER 
DEG MIDT I KJØREFELTET 

Overvåker veimerkingen og 
styrer bilen slik at du holder deg 

midt i kjørefeltet.
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INTELLIGENT 
FILSKIFTEVARSLING
Denne teknologien gir deg 
visuell varsling og hjelp via 
lett bremsing av hjulene når 
du utilsiktet kjører ut av 
kjørefeltet uten å bruke 
blinklys.

INTELLIGENT NØDBREMSING 
MED FOTGJENGERVARSLING
QASHQAI passer både på deg 
og de rundt deg. Hvis det finnes 
hindringer eller fotgjengere i 
veien, vil systemet varsle deg, 
og om nødvendig hjelpe deg 
med å redusere hastigheten.

INTELLIGENTE HOVEDLYS MED ADAPTIVT 
FRONTLYSSYSTEM (AFS)
De slanke hovedlysene på QASHQAI lyser 
opp veien og slås automatisk på når det blir 
mørkere, når du kjører i en tunnel eller i et 
underjordisk parkeringsanlegg. De slår seg 
også automatisk av når du stopper. AFS 
styrer lysfordelingen for å forbedre sikten 
om kvelden. På svingete veier, vil lysmønsteret 
endres for å kompensere i svinger og I 
veikryss, og hovedlysene vil lyse i retningen 
du velger - høyre eller venstre.

FÅ HJELP NÅR DU TRENGER DET
TAR KONTROLLEN NÅR
DU TRENGER DET
Nissan Intelligent Driving-teknologiene er alltid klare til å
hjelpe deg ut av vanskelige situasjoner.
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SE MER AV OMGIVELSENE RUNDT DEG
BILEN VARSLER DEG OM BEVEGELSER
Nissan Intelligent Driving-teknologier bruker avansert radarteknologi som konstant overvåker aktiviteten 
rundt bilen, holder øye med trafikken og bidrar til at du kan håndtere alle uventede situasjoner. 

TRAFIKKSKILTGJENKJENNING 
Dette systemet holder deg 
oppdatert om fartsgrensene ved 
å lese av veiskilt under kjøringen.

BLINDSONEVARSLING 
Dette systemet vil varsle deg om 
eventuelle biler som befinner seg 
i bilens blindsoner.
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KJØR SOM EN PROFESJONELL
FÅ BEDRE SELVTILLIT OG VÆR 
KONGE PÅ VEIEN
Nissan QASHQAI er smidig og responsvillig med gode kjøreegenskaper, og 
gir føreren økt trygghet, bedre selvtillit og optimal kjøreglede takket 
være Nissan Chassis Control-teknologier.

INTELLIGENT 4X4 4x4-teknologien på 
Nissan QASHQAI optimaliserer trekkraften 
både på og utenfor veien. Ved hjelp av en 
datamaskin og sensorer, måler det intelligente 
systemet sluring av hjulene og fordeler 
umiddelbart dreiemomentet med opptil 
50 % til bakhjulene.

INTELLIGENT KJØREKONTROLL 
Kjør mykt på ujevnt underlag. Dette 
systemet bruker bremsene for å 
optimalisere dempingen på ujevnt 
underlag, og sikrer en komfortabel 
og mer behagelig kjøretur.

INTELLIGENT MOTORBREMS 
Denne teknologien gjør bremsingen enklere 
blant annet under kurvekjøring. Ved å 
redusere frekvensen og kraften som vanligvis 
brukes for å bremse bilen, gjør dette systemet 
kjøringen både enklere og mer komfortabel.
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BENSIN MAKS. MOTORKRAFT,
KW(HK)

DRIFT GIRKASSE DRIVSTOFFORBRUK, L/100 KM
(WLTP)

CO2, G/KM 
(WLTP)

Kombinert Kombinert

1.3 DIG-T 103 (140) 2WD Manuelt gir 6,9-7,2 156-163

1.3 DIG-T 117 (160) 2WD Manuelt gir 6,9-7,2 156-163

1.3 DIG-T 117 (160) 2WD Automatic 7,0-7,2 157-162

DIESEL MAKS. MOTORKRAFT,
KW(HK)

DRIFT GIRKASSE DRIVSTOFFORBRUK, L/100 KM
(WLTP)

CO2, G/KM 
(WLTP)

1.5 dCi 85 (115) 2WD Manuelt gir 5,3-5,6 140-146

1.5 dCi 85 (115) 2WD Automatic 5,3-5,5 139-143

1.75 dCi 110 (150) 2WD Manuelt gir 5,5-5,7 145-151

1.75 dCi 110 (150) 4WD Manuelt gir 5,5-6,1 145-160

1.75 dCi 110 (150) 4WD Automatic 6,7-7,0 174-183

1.3L NY BENSINMOTOR. Tilgjengelig med 140 eller 160 hk. Den nye 
motoren er designet og bygget for å styrke kjøreopplevelsen og 
for effektiv utnyttelse av drivstoffet for å oppfylle de nye, strenge 
europeiske kravene. 

YTELSER UTEN KOMPROMISSER
OPTIMALISER 
KJØREOPPLEVELSEN.
Oppnå mer kontroll over kjøringen med de teknologisk avanserte ytelsene fra 
det nye drivverket i Qashqai. Utviklet og bygget for å verne miljøet, redusere 
driftskostnadene og levere enda mer effekt og moment. Resultatet er smidigere 
respons, raskere akselerasjon, og raske og sikre forbikjøringer.

Drivstofforbruk og CO2 - utslipp er fremkommet i laboratorietester i henhold til den nye WLTP testesyklusen. Disse laboratorieresultatene reflekterer 
ikke reelle kjøremønstre. Tilvalgsutsyr, vedlikehold, kjøremønster og vær- og føreforhold vil påvirke offisielle testeresultater. Registreringsavgifter 
blir beregnet ved hjelp av NEDC-BT (offisiell tilbakeberegning fra NEDC).
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Barnesete Kanalrør med trinn19" to-farget svart og hvitHeldekkende trekk i bagasjerommet Kanalrør med lys Svart gummimatte, velourmatter, 
luksuriøse tekstilmatter

ELEGANCE PACK ELEGANT KJØREOPPLEVELSE
Fyll din QASHQAI med eleganse og eksklusive detaljer. Start med tilbehør som et 
sett stilige støtfangerlister foran og bak. Og kompletter med svarte designdetaljer. 
Gjør din Nissan QASHQAI mer personlig med totonede alufelger, belyste terskelplater 
eller innstegsbelysning. Elegant. Din QASHQAI gjenspeiler din personlighet.

CROSSOVER PACK VIS DIN EGEN STIL
Ingen stil uten substans. Gjør din QASHQAI enda flottere med stylingplater foran 
og bak kombinert med 19" alufelger og praktisk tilbehør som et solid barnebord 

19" WIND chrome 
diamantslipt Dark Grey 19" IBISCUS Glossy Black

Svart designdetalj bak
Også tilgjengelig i Pearl White

ELEGANCE PACK:
Støtfangerlist bak, forkrommet
Også tilgjengelig i Piano Black

ELEGANCE PACK
Støtfangerlist foran, forkrommet
Også tilgjengelig i Piano Black

 CROSSOVER PACK
Stylingplate foran, Silver 
Også tilgjengelig i Piano Black

 CROSSOVER PACK
Stylingplate bak, Silver 
Også tilgjengelig i Piano Black
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D

B
A

C

DIMENSJONERFELGER

16" STÅLFELGER 17" ALUFELGER

18" ALUFELGER 19" ALUFELGER

FARGER

VIVID BLUE - M - RCA CHESTNUT BRONZE - M - CAN PEARL WHITE - M - QAB WHITE - S - 326

SILVER - M - KY0 GREY - M - KAD NIGHT SHADE - M - GAB BLACK - M - Z11

INK BLUE - M - RBN MAGNETIC RED - M - NAJ RED - S - Z10

A: Akselavstand: 2 646 mm
B: Total lengde: 4 394 mm
C: Total bredde: 1 806 mm
D: Total høyde: 1 590 mm

 

MONOFORM-SETER I SVART PREMIUM 
NAPPASKINN

MONOFORM-SETER I PLOMMEFARGET 
PREMIUM NAPPASKINN

TEKNA + TILVALG:

MONOFORM-SETER I SVART DELSKINN MONOFORM-SETER I SVART PREMIUM 
NAPPASKINN

MONOFORM-SETER I PLOMMEFARGET 
PREMIUM NAPPASKINN

TEKNA TILVALG 1: TILVALG 2:

MONOFORM-SETER I SVART STOFF

N-CONNECTA

SVARTE STOFFSETER SVARTE STOFFSETER

VISIA ACENTA

TEKSTIL- / SKINNVALG
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HOS NISSAN

FOKUSERER VI 
PÅ KVALITET

360° PROSESS
Vi bygger kvalitet fra bunnen av der alle biler er like komfortable 

og slitesterke via innovativ design, intelligent teknologi og nøye 
gjennomtenkte detaljer inspirert av deg.

SIKKERHET
Vi jobber konstant med våre intelligente kjøresystemer for å gi deg 

høyere sikkerhet og en bedre og tryggere kjøreopplevelse hver eneste 
dag. Vår Around View Monitor har 4 kameraer som gir deg et virtuelt 

fugleperspektiv av bilen og omgivelsene, i sanntid.

EKSTREM HOLDBARHET
Vi presser bilene våre til det ytterste for å garantere ytelsen og påliteligheten. 

Vi kjører millioner av kilometer i preproduksjonstester, åpner og lukker dører 
og panser tusenvis av ganger hver dag og bruker ekte vulkanstøv fra Japan 

for å teste vinduene.

EKSPERTISE GJENNOM 
ERFARING

Hos Nissan er kunden i fokus i alt vi gjør. Alle handlinger og beslutninger 
er basert på presisjon og kvalitet til deg som kunde. Fra konsept til 

konstruksjon, fra testing til åpenhet, fra kundeservice til forpliktelse. 
Det er høy kvalitet i hver eneste detalj.
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HVOR SOM HELST, HVA SOM HELST. BARE RING +47 815 21 310 OG VI ER DER FOR DEG.

PRISLØFTE
Vi lover å gi deg den beste omsorg for din 

Nissan takket være ekspertisen til de skolerte Nissan 
medarbeiderne, og ved hjelp av de nyeste metodene og 
Nissan spesialverktøy. Vi vet ganske enkelt best hvordan 
man skal vedlikeholde din Nissan. For å garantere mest-

for-pengene, vil Nissan matche prisen på tilsvarende 
service og reparasjon til et alternativt verksted innenfor 

100 km rekkevidde fra Nissan-forhandleren, dersom 
pristilbudet skulle være lavere enn hos oss.

NISSAN ASSISTANCE
Vi lover å holde deg på veien 24/7. 
Skulle noe uventet oppstå, garanterer 
vi 24-timers Nissan Assistance Veihjelp 
uansett alder på din Nissan-bil.

FRI MOBILITET
Vi lover å gi deg som er You+Nissan-medlem en

alternativ transportløsning mens din bil er på
verkstedet for service eller reparasjon, dersom dette
tar mer enn 1,5 timer. Hvis du bestiller time i forkant 
vil vi kunne gi deg en fri lånebil, eller i det minste en

alternativ transportløsning til dit du skal.

GRATIS TILSTANDSKONTROLL
Vi lover å utføre gratis tilstandskontroll på bilen din 
når du har den inne på service, økonomiservice eller 
reparasjon. I tillegg gir vi deg et pristilbud for alt 
arbeid i forkant slik at du vet hva som må gjøres 
og hvor mye det vil koste.

VÅRE LØFTER HAR INGEN TIDSBEGRENSNINGER. HVIS DU HAR REGISTRERT 
DEG PÅ YOU+NISSAN-PROGRAMMET KAN DU FORVENTE EKTE, 

ÅPEN OG ÆRLIG KOMMUNIKASJON. ALLTID. DETTE ER VÅRT LØFTE.

VÅRT LØFTE. DIN OPPLEVELSE

  

HOS NISSAN FÅR DU FREM DET
DET BESTE I OSS.

Du setter i gang fantasien vår. Du frempro-
voserer vår bilfaglige ekspertise. Du inspire-
rer oss til å endre reglene og finne på nye 
ting. Og i Nissan er ikke innovasjon bare et 
spørsmål om tillegg og utvidelser; det hand-
ler om å bryte grenser for å finne opp sta-
tus quo på nytt. Det dreier seg om å utvikle 
uventede løsninger for å tilfredsstille dine 
villeste og mest pragmatiske ønsker. Hos 
Nissan konstruerer vi biler, tilbehør og tje-
nester som bryter med mønsteret – gjør 
det praktiske spennende og det spennende 
praktisk for å kunne gi deg en mer spen-
nende kjøreopplevelse hver eneste dag.

NISSAN QASHQAI 
GIR DEG:
5 ÅRS/100 000 KM GARANTI
30 000 km / eller årlig 
SERVICEINTERVAL DIESEL
30 000 km / eller årlig 
SERVICEINTERVALL BENSIN

 

Utvendig design    |    Innvendig design    |    Teknologi & Ytelse    |    Innvendig plass    |    Nissan Intelligent Mobility    |    Tilbehør Print   |   Utgang



Følg Nissan QASHQAI på:

Vi har gjort vårt ytterste for å sikre riktigheten av innholdet i denne publikasjonen ved tidspunktet for trykking (SEPTEMBER 2018). 
Denne brosjyren inneholder prototyper som er vist på bilutstillinger. I samsvar med selskapets politikk om kontinuerlig forbedring 
av våre produkter forbeholder Nissan Europe seg retten til å endre spesifikasjonene og bilene som beskrives i denne publikasjonen 
uten forvarsel. Nissan-forhandlerne vil bli informert om eventuelle endringer så raskt som mulig. Vennligst kontakt din lokale 
Nissan-forhandler for å få den mest oppdaterte informasjonen. På grunn av begrensninger i trykkeprosessen som brukes, kan 
fargene i denne brosjyren avvike noe fra de virkelige fargene på lakk og interiørtrekk. Med enerett. Gjengivelse av hele eller deler av 
denne brosjyren uten skriftlig tillatelse fra Nissan Europe er forbudt.

Denne brosjyren er laget av klorfritt papir – MY18 QASHQAI brosjyre 09/2018 – Trykt i EU.
Utviklet av DESIGNORY, Frankrike og produsert av eg+ worldwide, Frankrike – Tlf.: +33 1 49 09 25 35

Intelligent Mobility er viktig i alt vi gjør, og hos Nissan bruker vi nye teknologier for 
å endre biler fra transportkjøretøy til partnere. Reisen blir enda mer morsom, 
tilkoblet og spennende. Både selvkjørende biler eller motorveier som lader elbilen 
under kjøring er nært forestående.
Og det er en fremtid som allerede tar form i Nissan-bilen du kjører i dag.

Besøk vår hjemmeside på: www.nissan.no/QASHQAI

Forhandlerstempel:
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https://www.nissan.no/biler/nye-biler/qashqai.html

	b: 


