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A INTELIGÊNCIA é magnífica e o elegante e sofisticado design do 
derradeiro crossover urbano vem prová-lo. O Nissan QASHQAI alia 
um visual deslumbrante a uma aerodinâmica eficiente, para o 
ajudar a usufruir da melhor condução urbana possível. 
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PENSAMENTO SINCRONIZADO.
ENTRE NUMA NOVA ERA.
A Mobilidade Inteligente Nissan está a redefinir a forma como 
alimentamos, conduzimos e integramos os nossos veículos nas 
nossas vidas. No QASHQAI, trata-se de um conjunto de tecnologias 
inteligentes que o tornam mais atraente e confiante ao volante. 
Desde o Sistema de Estacionamento Inteligente ao Sistema 
Anticolisão Inteligente com Deteção de peões, o Nissan QASHQAI 
cuida de si e das pessoas à sua volta.
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Elegantes 
faróis de LED

Jantes em 
liga leve

Luzes traseiras com 
assinatura forte e 
efeito 3D

Identidade mais 
recente da família 
Nissan com 
“grelha V-motion”

Antena em 
“barbatana de 
tubarão” com 
navegação

EVOLUÇÃO ATÉ AO MAIS ÍNFIMO PORMENOR
Pormenores de acabamento 
premium na versão de topo 
de gama Tekna+

VISUAL MAIS ELEGANTE.
DESIGN MAIS INTELIGENTE.
Nunca foi tão bonito, nem tão confortável. Com uma gama surpreendente de atualizações de 
estilo, incluindo faróis com um e elegante design, jantes em liga leve e uma grelha frontal 
e capot de aspeto robusto, o QASHQAI está mais sofisticado e dinâmico do que nunca.
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SIMPLESMENTE 
PERFEITO
Sente-se com total confiança ao volante do 
QASHQAI, num habitáculo ao mesmo tempo 
desportivo e premium, banhado pela luz que 
atravessa o teto panorâmico em vidro. 

Volante em D 
desportivo 
mas premium

Teto 
panorâmico 
em vidro

Bancos em napa 
premium com 
acolchoados 3D

Apoio lombar elétrico 
em 4 direções, para 
um maior conforto

QUALIDADE E CONFORTO DE LUXO.
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ECRÃ AVANÇADO DE ASSISTÊNCIA À CONDUÇÃO NISSAN
MAIS AÇÃO, MENOS DISTRAÇÃO.

O Ecrã Avançado de Assistência à Condução do QASHQAI coloca todas 
as informações diretamente à sua frente. Pode percorrer os diversos ecrãs, 

utilizando os comandos no volante. É fácil.

ID DO CHAMADOR ESCUDO DE 
PROTEÇÃO

ÁUDIO SELEÇÃO DE COR

NAVEGAÇÃO 
PASSO-A-PASSO

MODO DE 
DIREÇÃO

SISTEMA DE 
CONTROLO DA 
PRESSÃO DOS 

PNEUS

SENSORES DE 
ECRÃ DE 

ESTACIONAMENTO
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A SUA MÚSICA, À SUA MANEIRA Aceda à 
sua música utilizando o Bluetooth, USB ou a 

ligação ao Apple CarPlay ou Android Auto.

NOVO NISSANCONNECT
A nova geração do NissanConnect é um avançado sistema de infotenimento que melhora 
ainda mais a relação entre o condutor e o automóvel. A vantagem para os clientes é 
a integração fácil e intuitiva dos respetivos smartphones no automóvel, para além da 
capacidade de transferir Over The Air (OTA) atualizações de mapas e softwares. 
O Apple CarPlay® e o Android Auto® estão incluídos de série em todas as versões de 
equipamento exceto na de entrada, Visia.

PERSONALIZE O MENU INICIAL: 
Veja as funcionalidades que 
utiliza com mais frequência, como 
o áudio, o histórico de chamadas 
e as informações de trânsito. 

 
 

RECONHECIMENTO DE VOZ: 
Pressione no botão para falar, no 
volante, e use comandos de voz 
para controlar a Navegação, 
Música e o Telefone.

PESQUISA EM LINHA ÚNICA: 
Procure destinos e pontos de 
interesse de forma rápida e 
conveniente.

MAPAS 3D: Navegue no mundo 
com mapas 3D. 
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INTEGRAÇÃO INTELIGENTE PARA 
FAZER DO SEU VEÍCULO UM ESPAÇO 
MAIS PRODUTIVO.
Planeie a sua viagem com antecedência, com base nas informações de trânsito em tempo 
real, envie o seu destino para o seu veículo ou localize o seu veículo no parque de 
estacionamento, utilizando a aplicação de Door to Door Navigation. O seu Sistema de 
navegação pode ser atualizado sem fios, através do seu smartphone, ou estabelecendo 
uma ligação a um Ponto de Acesso WiFi externo. As atualizações do Mapa e as Informações 
de Trânsito Premium do TomTom são gratuitas durante 5 anos. 

INFORMAÇÕES DE TRÂNSITO PREMIUM. Antes de 
sair, obtenha uma hora prevista de chegada ao 
destino (ETA) com base em informações de 
trânsito em tempo real e decida qual o melhor 
percurso até ao seu destino.

ATUALIZAÇÕES GRATUITAS DE MAPAS. Atualize os 
mapas sem fios ou através de USB, para manter o seu 
sistema atualizado. Com o Novo NissanConnect, as 
atualizações de mapas e de informações de trânsito 
premium são gratuitas durante os primeiros 5 anos.

ENVIE O SEU DESTINO PARA O VEÍCULO ATRAVÉS 
DE UM COMPUTADOR OU DA APLICAÇÃO PARA 
TELEMÓVEL. Enviar o seu destino para o seu 
veículo, utilizando qualquer interface, e planeie a 
sua viagem antes de partir.

DOOR-TO-DOOR NAVIGATION. A aplicação para 
telemóvel permite-lhe navegar de uma ponta 
à outra, desde o local onde estacionou o seu 
veículo até ao seu destino.

NAVEGAÇÃO 
POWERED BY TOMTOM

APLICAÇÃO DE DOOR TO DOOR NAVIGATION 
Descarregue a aplicação de Door to Door Navigation 
para o seu smartphone e aceda a todos os seus 
mapas no ecrã tátil multiponto do NissanConnect 
de última geração.
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RESERVE OS 
LUGARES

São os melhores da casa, com o seu 
design monoform e acabamento em 
pele premium de alta qualidade com 

acolchoamento 3D, os bancos do 
Nissan QASHQAI envolvem-no num 

conforto luxuoso e duradouro.
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ESPAÇO COM VISTA.
Mantenha uma mente aberta - Há sempre espaço para mais. 
Rebata um banco traseiro ou aplane completamente o piso 
para transportar material volumoso e utilize os espaços de 
arrumação inteligentes para evitar a desordem. 

O sistema de divisão e ocultação 
de carga da Nissan, dotado de 
prateleiras e divisórias ajustáveis, 
permite uma variedade de 
configurações. O porta-luvas tipo 
cesto, o suporte de telemóvel com 
tomadas USB/12V e o suporte para 
dois copos são muito práticos.  

430 L
VOLUME DA BAGAGEIRA

860 L 
COM OS BANCOS REBATIDOS
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VEJA MAIS À SUA VOLTA
UMA PERSPETIVA INTEIRAMENTE NOVA.
Estacionar e fazer manobras é uma brincadeira de crianças quando se dispõe de um par de olhos 
extra. A Câmara Inteligente de Visão 360° utiliza quatro câmaras para lhe mostrar uma perspetiva 
de cima do seu QASHQAI, com aproximações e vistas divididas selecionáveis da frente, da traseira e 
do lado do passeio, para que possa ver ainda melhor. Saberá com toda a certeza que cabe no lugar 
escolhido e todas as manobras serão mais fáceis e mais precisas.  

EXATAMENTE NO PONTO.
No modo de condução, o ecrã 
apresenta a vista frontal e a 
vista de cima, para que saiba 

até onde ir, sem exagerar.

SAIBA O QUE TEM ATRÁS DE SI
Ao fazer marcha-atrás, o ecrã ajuda-o 
a ver o que se encontra diretamente 
atrás de si, enquanto a vista de cima 

o ajuda com os objetos mais 
pequenos que possam não ser 

visíveis através da janela.

POUPE AS SUAS JANTES.
No modo de condução ou de 
marcha-atrás, pode premir o 
botão da câmara para mudar 
para a vista de cima ou lateral. 
Uma ajuda fantástica para ver 
a que distância se encontra 
do passeio.

COMPLETE O QUADRO
Localizada por baixo do 

retrovisor do lado do 
condutor, esta câmara 

ajuda a completar a vista 
de cima de 360°, tanto no 
modo de condução como 

de marcha-atrás.
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RECEBA AJUDA QUANDO QUISER
DESCONTRAIA, NÃO ESTÁ SÓ.
A Mobilidade Inteligente da Nissan está a elevar a sua experiência de condução 
a um novo patamar. Aproxima-o do seu QASHQAI, através de tecnologias de 
Condução Inteligente que o fazem sentir-se mais confiante e no controlo. Está 
a transformar a condução numa experiência mais emocionante e a fazer da 
estrada um lugar melhor para o dia a dia. 

SISTEMA DE ESTACIONAMENTO INTELIGENTE COM ALERTA DE TRÂNSITO
Deixe que o QASHQAI assuma o controlo em lugares de estacionamento apertados e que o Alerta 
de Trânsito Traseiro o avise quando estiver a fazer marcha-atrás e um veículo se aproximar.  

ESTACIONAMENTO 
EM PARALELO

ESTACIONAMENTO EM 
LUGARES DEFINIDOS

ALERTA DE TRÂNSITO 
TRASEIRO

DETEÇÃO DE OBJETOS EM 
MOVIMENTO
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*A tecnologia ProPILOT está disponível numa gama limitada de veículos. O ProPILOT consiste numa tecnologia avançada 
de Assistência à Condução, mas não evita colisões. O ProPILOT visa um comportamento “Eyes on/ Hands On” apenas para 
as autoestradas (estradas com separadores centrais). É da responsabilidade do condutor manter-se alerta, conduzir 
com segurança e ser capaz de assumir o controlo do veículo a qualquer momento.

ProPILOT, A AJUDA QUE PRECISA 
PARA UMA CONDUÇÃO MAIS 
INTELIGENTE E SEGURA
Desfrute... Com o ProPILOT * da Nissan pode desfrutar de uma condução sem stress, enquanto 
o seu QASHQAI cuida dos pequenos detalhes. Basta verificar as condições da estrada e ativar 
o ProPILOT para poder desfrutar ao máximo da sua viagem. Transforme sua viagem em um 
dos melhores momentos do seu dia.

FACILITA A CONDUÇÃO 
NO MEIO DO TRÂNSITO

Com base no fluxo 
do trânsito, 

controla a travagem e 
a aceleração do 

seu QASHQAI

MANTÉM E AJUSTA 
A VELOCIDADE 

Ajusta a velocidade do seu 
QASHQAI para que mantenha 
uma distância de segurança 

quando conduz no meio 
do trânsito. 

AJUDA-O A MANTER A 
TRAJETÓRIA CORRECTA

Acompanha as marcações 
da faixa de rodagem e ajuda a 
controlar a direção, para que 
se mantenha corretamente 

posicionado na sua faixa 
de rodagem. 
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RECEBA AJUDA QUANDO QUISER.
INTERVÉM QUANDO 
NECESSÁRIO.
As tecnologias de Condução Inteligente da Nissan 
são muito sensíveis e estão prontas a intervir para 
lhe evitar problemas.

SISTEMA INTELIGENTE DE 
MANUTENÇÃO DE FAIXA. 
Esta tecnologia emite um 
alerta visual e aplica toques 
de travão subtis caso 
comece a desviar-se da sua 
faixa sem ligar o pisca.

SISTEMA DE FARÓIS INTELIGENTE COM ILUMINAÇÃO 
DIANTEIRA ADAPTATIVA. 
Os elegantes faróis do QASHQAI iluminam o seu 
caminho de uma forma inteligente, ligando-se 
automaticamente quando escurece quando entra 
num túnel ou parque subterrâneo, e apagando-se 
quando o veículo é desligado. O AFS controla a 
distribuição da luz, de modo a melhorar a sua 
visibilidade noturna. Numa estrada sinuosa, altera 
o padrão de iluminação para compensar as curvas 
e nos cruzamentos, ilumina a direção pretendida - 
direita ou esquerda. 

SISTEMA INTELIGENTE 
ANTICOLISÃO COM DETEÇÃO 
DE PEÕES*. 
O QASHQAI cuida de si e das 
pessoas ao seu redor. Se 
existirem quaisquer objetos ou 
peões no seu caminho, este 
sistema avisa-o e, se necessário, 
ajuda-o a reduzir a velocidade.

*Função de reconhecimento de peões 
disponível brevemente após o lançamento. 
Para mais informações, consulte o seu 
concessionário.
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VEJA MAIS À SUA VOLTA
DETETA MOVIMENTOS E AVISA-O.
As tecnologias de Condução Inteligente da Nissan utilizam tecnologias de radar para 
monitorizar continuamente a atividade à sua volta, vigiando o trânsito e ajudando-o 
a reagir a quaisquer situações imprevistas.  

RECONHECIMENTO DE SINAIS DE 
TRÂNSITO. Este sistema mantém 
o condutor a par dos últimos 
limites de velocidade, detetando 
os sinais de trânsito no percurso. 

AVISO DE ÂNGULO MORTO. 
Melhore a sua visão: o sistema 
avisa-o se houver veículos nos 
ângulos mortos, na diagonal 
atrás do veículo.
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TRAVÃO DE MOTOR INTELIGENTE. Esta 
tecnologia acrescenta a travagem pelo motor, 
reduzindo a pressão ao curvar ou travar. 
Ao minimizar a frequência e o esforço 
normalmente necessário para travar o veículo, 
torna a condução mais fácil e confortável.

CONDUZA COMO UM PROFISSIONAL
GANHE CONFIANÇA, 
DOMINE A ESTRADA.
Tão ágil e reativo, tão fácil de manobrar, tão suave e ao 
mesmo tempo tão seguro: o QASHQAI proporciona uma 
condução estimulante, graças às tecnologias de Controlo 
de Chassis que incorpora.

SISTEMA 4X4 INTELIGENTE. Quer na estrada, 
quer fora dela, maximiza a tração dos pneus. 
Utilizando um computador e sensores, 
o sistema inteligente mede a derrapagem das 
rodas e distribui automaticamente o binário, 
enviando até 50% para as rodas traseiras. 

CONTROLO INTELIGENTE DA CARROÇARIA. 
Encare a dureza com suavidade. Este 
sistema aplica uma travagem subtil para 
evitar as perturbações associadas à 
irregularidade do piso e assegura uma 
condução suave e confortável. 
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Consumo e emissões homologadas de acordo com os regulamentos europeus aplicáveis como resultado da introdução do novo procedimento 
de teste harmonizado mundial para veículos ligeiros (WLTP), os dados técnicos mostrados podem ser atualizados antes do registro do veículo 
e influenciar as taxas de imposto que sejam aplicáveis. O equipamento opcional e acessórios, juntamente com outros fatores não técnicos, 
podem afetar o consumo e as emissões. As motorizações mostradas podem estar sujeitas às restrições de disponibilidade devido a alterações 
na gama de motores Nissan. Verifique a disponibilidade e a data de entrega com o seu Concessionário Nissan. Para mais informações sobre 
os valores oficiais de consumo e emissão, consulte https://www.nissan.pt/wltp.html.

Homologação WLTP*

MOTOR Emissões CO2 combinado (g) Consumo combinado (g)

DIG-T 140 CV E6D 154 - 163 6,8 - 7,2

DIG-T 160 CV E6D 155 - 162 6,8 - 7,2

dCi 115 CV E6D 138 - 146 5,3 - 5,6

dCi 150 CV E6D 151 5,7 - 5,8

CONDUÇÃO SEM CONCESSÕES
OTIMIZE A SUA PERFORMANCE
Sinta-se mais no controlo da sua condução com a performance tecnologicamente 
avançada da nova gama de motorizações do QASHQAI. Concebidas para respeitar 
o ambiente e reduzir os custos de funcionamento, ao mesmo tempo que proporcionam 
ainda mais potência e binário, para uma resposta mais suave, uma aceleração mais 
rápida e ultrapassagens seguras.

*De acordo com o Regulamento de Execução (UE) 2017/1151.

NOVO MOTOR 1.3 L A GASOLINA. Disponível com 140 ou 
160 cavalos, o nosso novo motor foi concebido e construído 
para aumentar o prazer de condução e aumentar 
simultaneamente a eficiência energética, tendo em vista o 
cumprimento das novas e rigorosas normas europeias.
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Cadeirinha de criança Degrau lateralBicolores de 19" em preto e brancoProteção completa da bagageira Barra lateral iluminada Tapetes de borracha pretos, tapetes de veludo 
ou tapetes premium em tecido 

 

PACK ELEGÂNCIA: CONDUZA COM REQUINTE
Impregne o seu QASHQAI de elegância e requinte. Comece a seleção dos 
seus acessórios com um conjunto de acabamentos elegantes para a frente 
e para a traseira. Em seguida, complete o conjunto com acabamentos em 
preto. Coloque a sua assinatura no QASHQAI, escolhendo jantes bicolores 
em liga leve, proteções de entrada iluminadas ou iluminação de acolhimento. 
Soberbo. O seu QASHQAI reflete a sua assinatura. 

WIND Diamond Cut de 19" em 
cromado e cinzento escuro IBISCUS de 19" em preto brilhante

Detalhe preto traseiro
Também disponível em branco pérola

PACK ELEGÂNCIA 
Embelezador do para-choques 
traseiro, cromado
Também disponível em 
preto brilhante

PACK ELEGÂNCIA 
Embelezador de para-choques 
dianteiro, cromado
Também disponível em 
preto brilhante

PACK CROSSOVER 
Embelezador de para-choques dianteiro, 
prateada 
Também disponível em 
preto brilhante

PACK CROSSOVER 
Embelezador de para-choques traseiro, 
prateada 
Também disponível em 
preto brilhante

PACK CROSSOVER: AFIRME O SEU ESTILO
Não há estilo sem substância. Torne o seu QASHQAI inconfundível com 
um pack de chapas embelezadoras dianteiras e traseiras, combinadas 

com jantes em liga leve de 19" e equipe-o com acessórios práticos como, 
por exemplo, uma robusta mesa para crianças. 
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D

B
A

C

DIMENSÕESJANTES

AÇO DE 16" LIGA LEVE DE 17"

LIGA LEVE DE 18" LIGA LEVE DE 19"

CORES 

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

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

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

A: Distância entre eixos: 2646 MM
B: Comprimento total: 4394 MM
C: Largura total: 1806 MM
D: Altura total: 1590 MM

 

PELE NAPPA PREMIUM PRETA, BANCOS 
MONOFORM

PELE NAPPA PREMIUM COR DE AMEIXA, 
BANCOS MONOFORM

TEKNA + OPÇÃO: 

BANCOS MONOFORM EM PELE PRETA E 
TECIDO

PELE NAPPA PREMIUM PRETA, BANCOS 
MONOFORM

PELE NAPPA PREMIUM COR DE AMEIXA, 
BANCOS MONOFORM

TEKNA OPÇÃO 1: OPÇÃO 2: 

INTERIOR EM PELE PRETA E TECIDO, 
BANCOS MONOFORM

N-CONNECTA

TECIDO PRETO TECIDO PRETO

VISIA ACENTA

ESTOFOS
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NA NISSAN, 

FOCAMO-NOS 
NA QUALIDADE. 

PROCESSO 360° 
Construímos com qualidade desde o início, concebemos 

meticulosamente cada carro, tornando-o mais confortável e 
duradouro, através de design inovador, tecnologia inteligente 

e detalhes inspirados por si.

SEGURANÇA 
Trabalhamos com os nossos sistemas de condução inteligentes, 

para velar continuamente por si e ajudá-lo a evitar incidentes, 
proporcionando-lhe uma experiência de condução mais arrojada e 

confiante. Com 4 câmaras, o Sistema de Câmara de Visão 360° 
apresenta-lhe uma visão panorâmica do espaço à volta do seu veículo.

CONFIABILIDADE EXTREMA
Levamos os veículos ao limite para garantir a sua performance e 

confiabilidade diárias. Viajamos milhões de quilómetros em testes de pré-
produção, fechamos e abrimos portas e capots milhares de vezes e 

usamos cinza vulcânica do Japão para testar a resistência das janelas.

APERFEIÇOADO COM 
A EXPERIÊNCIA

Na Nissan, fazemos tudo com o cliente em mente. Tudo o que 
fazemos, cada decisão que tomamos, fazemo-lo com o maior 

cuidado, precisão e qualidade porque, no fim, é para si. Desde a 
conceção até à construção dos veículos, desde os testes até à 

transparência, desde o atendimento ao cliente até ao compromisso. 
A qualidade está em cada um dos mais pequenos pormenores. 
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A Extensão de Garantia permite-lhe beneficiar da garantia de 3 anos/100.000 km do 
seu veículo durante um maior período de tempo ou com uma quilometragem 
superior. Pode escolher o contrato que melhor se adapta aos seus hábitos de 
condução. Em caso de reparação, serão usadas peças Nissan genuínas, as quais 
serão montadas por técnicos qualificados da Nissan. Para uma total tranquilidade, 
os contratos incluem assistência em viagem Nissan 24h por dia, todos os dias da 
semana, com cobertura em todo o território europeu (se aplicável).

EXTENSÃO DE GARANTIA

Um Contrato de Manutenção NISSAN é a melhor forma de proporcionar ao seu 
Nissan QASHQAI a manutenção que ele merece! Cuidamos muito bem do seu Nissan 
por um preço que é fixo por vários anos. Quando levar o seu veículo ao concessionário, 
a oficina substituirá as peças e os fluidos em conformidade com o programa de 
manutenção oficial da Nissan e realizará as verificações necessárias para que possa 
viajar com toda a tranquilidade. Com um total controlo de planeamento e orçamento, 
a Nissan informá-lo-á das visitas necessárias e propor-lhe-á a manutenção e o 
momento adequado para a realizar.

CONTRATOS DE MANUTENÇÃO

NA NISSAN, VOCÊ É A NOSSA 
FONTE DE INSPIRAÇÃO.

Você desperta a nossa imaginação, provo-
ca o nosso engenho, inspira-nos a mudar 
as regras e a inovar. E para nós, inovação 
vai para além da simples adição de coisas 
e suplementos. Trata-se de derrubar bar-
reiras para reinventar o status quo, de 
desenvolver soluções inéditas para satisfa-
zer os seus desejos mais excêntricos e mais 
pragmáticos. Na Nissan, concebemos auto-
móveis, acessórios e serviços que rompem 
com os moldes convencionais para lhe ofe-
recer uma experiência de condução mais 
aliciante, todos os dias.

GARANTIA E MANUTENÇÃO: 
GARANTIA DE 3 ANOS
GARANTIA DE 12 ANOS DE AUSÊNCIA 
DE CORROSÃO E PERFURAÇÃO
INTERVALO DE MANUTENÇÃO DE 
20.000 KM 

PROMESSA CLIENTE
E x c l u s i v e  S e r v i c e

CHECK-UP GRATUITO DO SEU NISSAN
Realizamos um CHECK-UP GRATUITO AO SEU NISSAN, antes de qualquer intervenção. Assim, saberá 
exatamente o que é preciso fazer e quanto custará, para que possa decidir da forma que lhe for 
mais conveniente.

VEÍCULO DE CORTESIA GRATUITO
Mesmo que o seu veículo tenha de ir para a ofi cina, a sua vida não tem de parar. Por isso, na Nissan, 
por cada manutenção ou reparação mecânica, disponibilizamos-lhe um veículo de cortesia gratuito.

Aconteça o que acontecer, seja onde for e quando for estaremos ao seu lado. 
Esse é o compromisso que defi ne o nosso serviço exclusivo: cuidar de si onde quer que vá. 

Um serviço que já tem mais de 1 000 000 promessas cumpridas.

EQUIPARAÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇO
Quer o melhor, ao melhor preço. Com a EQUIPARAÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS, sabe que conseguirá. 
Se lhe oferecerem um preço melhor noutra ofi  cina, nós igualamos a oferta.

NISSAN ASSISTANCE GRATUITA PARA TODA A VIDA
Chegamos onde for preciso. Se surgir algum imprevisto, não se preocupe, só precisa de nos telefonar: 
pode contar com a NISSAN ASSISTANCE na estrada, 24 horas por dia, 7 dias por semana.

nuncaconduzirasozinho.pt
Contate-nos diretamente através 
do telefone gratuito 800 200 000NISSAN 

PROMESSA CLIENTE

E x c l u s i v e  S e r v i c e
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A Mobilidade Inteligente guia tudo o que fazemos. Utilizamos as novas 
tecnologias para transformar as viaturas, de meras máquinas, em parceiros. 
Juntos, a viagem é mais segura, dinâmica e entusiasmante. Quer se trate 
de carros que compartilham a tarefa de condução com o condutor quer de 
autoestradas que carregam o seu veiculo elétrico enquanto este circula, 
tudo isto está num futuro muito próximo. 
E é um futuro que já ganha forma no Nissan que conduz hoje.

visite o nosso Website em: www.nissan.pt

Foram desenvolvidos todos os esforços para assegurar que os conteúdos presentes nesta publicação estejam corretos no momento 
da impressão (outubro 2018). 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 atualizadas 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 Europe.

Este catálogo foi impresso em papel sem cloro – PT – QASHQAI – 10/18 – impresso na U.E.
Criado por DESIGNORY, França e produzido por eg+ worldwide, França – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

Siga-nos em: /NissanPortugal /NissanPortugal@NissanPortugal
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