
A L L - N E W  N I S S A N  Q A S H Q A I
نيسان قشقاي الجديدة كليًا





The all new Qashqai with the new 148hp 1.3L turbo 
engine, new Xtronic transmission and new platform 
which offers bigger dimensions and more spacious 
interior will indulge your senses.......

قشــقــاى  الجديدة كــلـيــا بمـوتـور  سعـــــه ١٣٣٢ سي سي يولــد ١٤٨  قـــوة 
لك  توفر  التي  الجديـدة  المنصــــة  X-Tronic و  حصانيه و ناقل حركه 

أبعــاد أكبــر و مساحة داخلية أكبر .. سوف تمتع حواسك

Taking Qashqai 
           to the next level

Nissan Motor Egypt reserves the right to alter any details of specifications 
and equipment without notice. Specifications and equipment are subject to 
change to suit the local conditions and requirements.

نيسان موتور ايجيبت لها الحق في تغيير بعض المواصفات و التجهيزات دون إشعـــار مسبـق. 
أي من المواصفات و التجهيزات معرضة للتغيير لتالئم المتطلبات والظروف المحلية.

الجيــل الجـــديـــد 
                    مـن قـشــقـــــاي   



A New Form of Expression
شكــل جـديـد للتطور
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LED 
Headlamps*

LED مصابيح إضاءة

LED Rear 
lamps*

مصابيح LED خلفية

Engraved 
Qashqai  

branding*
 عالمة قشقاي

محفورة

Two-tone 
roof*

سقف بلونين

19" Alloy 
Wheels*

جنط رياضي ’’ 19

السقف ثنائي اللون متوفر في جميع الفئات برسوم إضافية.
*Two-tone roof is available as an option on all grades with extra charge 

Nissan Motor Egypt reserves the right to alter any details of specifications and equipment without notice. 
Specifications and equipment are subject to change to suit the local conditions and requirements.

التجهيزات  و  المواصفات  من  أي  مسبـق.  إشعـــار  دون  التجهيزات  و  المواصفات  بعض  تغيير  في  الحق  لها  ايجيبت  موتور  نيسان 
معرضة للتغيير لتالئم المتطلبات والظروف المحلية.







An Example of Refinement

Improved steering wheel 
ergonomics

Dual zone A/C

مــــــثــــــــال للـفخامة

مكيف ثنائي النطاق
كفاءة افضل لعجلة القيادة

Nissan Motor Egypt reserves the right to alter any details of specifications and 
equipment without notice. Specifications and equipment are subject to change to 
suit the local conditions and requirements.
نيسان موتور ايجيبت لها الحق في تغيير بعض المواصفات و التجهيزات دون إشعـــار مسبـق. أي من 

المواصفات و التجهيزات معرضة للتغيير لتالئم المتطلبات والظروف المحلية.





Functionality for Ultimate Driving Comfort
عمليـــة ألقصـــــى راحـــــــة في القيادة

رؤية شاملة

الرئيسية

نظام المالحة

وسائل مساعدة القيادة

Home

ENHANCED VIEW

Driving Aids

Navigation

Nissan Motor Egypt reserves the right to alter any details of specifications and 
equipment without notice. Specifications and equipment are subject to change to 
suit the local conditions and requirements.
نيسان موتور ايجيبت لها الحق في تغيير بعض المواصفات و التجهيزات دون إشعـــار مسبـق. أي من 

المواصفات و التجهيزات معرضة للتغيير لتالئم المتطلبات والظروف المحلية.



Your personal space has 
never felt more personal
مســـاحتــك الشخصيـــة أصبحـــت

أكثر

Massage* mode selector
محدد وضع المساج

*Massage Seats are only avalible on Tekna grade
مقاعد المساج متوفرة فقط في موديل التيكنا

Nissan Motor Egypt reserves the right to alter any details of specifications and equipment without notice. 
Specifications and equipment are subject to change to suit the local conditions and requirements.
نيسان موتور ايجيبت لها الحق في تغيير بعض المواصفات و التجهيزات دون إشعـــار مسبـق. أي من المواصفات و التجهيزات 

معرضة للتغيير لتالئم المتطلبات والظروف المحلية.



Quilted premium leather seat fronts**
جلد مبطن فاخر للمقاعد األمامية





Room for everyone. 
And more
مساحــة للجميـع..وأكـثـــر

٨٦٠مم مساحة خلفية لألرجل

١٤٣٦مم مســاحــة لألكتــاف

860MM REAR KNEE ROOM.

1436MM SHOULDER ROOM

Nissan Motor Egypt reserves the right to alter any details of specifications and 
equipment without notice. Specifications and equipment are subject to change to suit 
the local conditions and requirements.
من  أي  مسبـق.  إشعـــار  دون  التجهيزات  و  المواصفات  بعض  تغيير  في  الحق  لها  ايجيبت  موتور  نيسان 

المواصفات و التجهيزات معرضة للتغيير لتالئم المتطلبات والظروف المحلية.





Unexpected cargo 
capacity
سعـة حمــولـة مـذهـــلـة

mm  / مم

A Depth 865 العمق

B Width 1100 العرض

C Height 736 االرتفاع 

B

C

A

Nissan Motor Egypt reserves the right to alter any details of specifications and 
equipment without notice. Specifications and equipment are subject to change to suit 
the local conditions and requirements.
من  أي  مسبـق.  إشعـــار  دون  التجهيزات  و  المواصفات  بعض  تغيير  في  الحق  لها  ايجيبت  موتور  نيسان 

المواصفات و التجهيزات معرضة للتغيير لتالئم المتطلبات والظروف المحلية.



Safety at its heart
األكثر أمنًا

نظام مثبت السرعه الذكي )خاصية حفظ المسافــــــة اآلمنه( تساعـــدك عــلى 
الحفاظ على مسافتك. تقدر مسافة العربية التي أمامك، وتتحكم في التسارع 
و التباطؤ لمساعدتك على الحفاظ على سرعة تتابع مناسبة في إطار سرعتتك 

المحددة.

نظام التنبيه من التصادم األمامي تراقب حتى سيارتين متتاليتين أمامك. 
عندما يستشعر النظام تباطؤ مفاجيء، يعطيك إنذار مسموع و مرئي 

لتخفيض السرعة.

نظام التنبيه من الخروج عن الحاره المروريه تركيبة متكاملة من التكنولوجيا 
لمساعدتك على تفادي الخروج عن مسارك دون قصد.

نظام الفرامل الطارئه الذكي تراقب كل ما يحيط سيارتك من األمام 
من سيارات و مشاه لمساعدتك على تفادي أو التقليل من الضرر 

المسبب من التصادم.

INTELLIGENT CRUISE CONTROL helps you to keep your 
distance. It measures the distance from the vehicle ahead, 
controlling acceleration and deceleration to help to maintain a 
suitable following distance within your set speed.

INTELLIGENT COLLISSION WARNING keeps an eye up to two 
vehicles in front of you. When the system detects a sudden 
deceleration ahead, it gives you an audible and visual warning 
to slow down.

LANE DEPARTURE WARNING A full suite of technologies to 
help you avoid unintentional lane departure.

FORWARD EMERGENCY BRAKING Monitors the surrounding 
area in front of the car for vehicles and pedestrians, helping 
avoid or reduce damage caused by collisions.

Nissan Motor Egypt reserves the right to alter any details of specifications and 
equipment without notice. Specifications and equipment are subject to change to suit 
the local conditions and requirements.
من  أي  مسبـق.  إشعـــار  دون  التجهيزات  و  المواصفات  بعض  تغيير  في  الحق  لها  ايجيبت  موتور  نيسان 

المواصفات و التجهيزات معرضة للتغيير لتالئم المتطلبات والظروف المحلية.







Shine a light on safety
األمان تحت األضواء

New Qashqai is ahead of its segment in offering Adaptive Driving Beam* 
Technology. It splits the high beam into 12 individual segments,
automatically turning off segments which could dazzle oncoming
drivers. Maximum visibility for you and for those around you.

قشقاي الجديدة متقدمة على فئتها في توفير تكنولوجيا إضاءة القيادة المتأقلمة. 
فهي تقسم الضوء العالي إلى ١٢ شريحة متفرقة، تطفئ تلقائيًا بعض الشرائح 

التي قد تزعج السائقين القادمين. فهي توفر الرؤية القصوى لك ولمن حولك.

Adaptive Driving Beam
إضاءة أمامية متأقلمة

Nissan Motor Egypt reserves the right to alter any details of specifications and equipment 
without notice. Specifications and equipment are subject to change to suit the local 
conditions and requirements.
من  أي  مسبـق.  إشعـــار  دون  التجهيزات  و  المواصفات  بعض  تغيير  في  الحق  لها  ايجيبت  موتور  نيسان 

المواصفات و التجهيزات معرضة للتغيير لتالئم المتطلبات والظروف المحلية.





Tight spot? No problem
مساحة ضيقة للركن؟  بسيطة..

Rear camera see 
what’s right behind 
you.

Right side camera 
press the switch to 
see the kerb

All-around view get 
a virtual 360° birds’ 
eye view as you 
manoeuvre.

Front camera
get a combined 
front and overhead 
view for perfect 
parking.

كاميرا خلفية
لترى خلفك مباشرًة

كاميرا الجانب األيمن
انقر الزر لترى الرصيف

رؤية شاملة 
احصل على رؤية 

إفتراضية ٣٦٠ درجة 
نظرة افقية بينما تناور

كاميرا أمامية
احصل على رؤية أمامية

رأسية مجمعة لركنة 
أفضل

Nissan Motor Egypt reserves the right to alter any details of specifications and equipment without notice. 
Specifications and equipment are subject to change to suit the local conditions and requirements.

نيسان موتور ايجيبت لها الحق في تغيير بعض المواصفات و التجهيزات دون إشعـــار مسبـق. أي من المواصفات و التجهيزات 
معرضة للتغيير لتالئم المتطلبات والظروف المحلية.





Smarter on the inside
أذكى من الداخل

Structure and engine optimization have been a key part of the development of the New Qashqai to 
deliver great driving performance as well as improved fuel efficiency. The new platform delivers ad-
vanced agility and comfort. The stiffer structure offers improved dynamic performance and security, 
while the extensive use of aluminum body panels reduces the weight for lower fuel consumption.

ALUMINIUM DOOR PANELS AND BONNET 
Lighter aluminium panels in both the door 
and bonnet help to reduce vehicle weight 
leading to a reduction in CO2 emissions whilst 
driving.

IMPROVED SUSPENSION
New Qashqai is available with Multi-Link
suspension* for even more comfortable, sporty and 
agile driving.

تقوية الهيكل و الموتور كانا جزئين أساسيين في تطوير قشقاي الجديدة لتقديم أداء قيادة مميز و كفاءة بنزين أفضل. 
المنصة الجديدة توفر رشاقة و راحة متقدمة. البنية األمتن توفر أداء ديناميكي و أمان أفضل، بينما اإلستخدام المكثف أللواح 

الجسم األلومنيوم ينقص من الوزن إلستهالك أقل في البنزين.

نظام تعليق أفضل
قشقاي الجديدة متوفرة بنظام تعليق Multi-Link لراحة أكثر و قيادة 

رياضية أكثر و قيادة أذكى.

ألواح األبواب و غطاء محرك السيارة األلومنيوم 
ألواح ألومنيوم أخف في الباب و غطاء محرك السيارة 

تساعد على إنقاص وزن السيارة مؤدية إلى إنخفاض في 
إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون أثناء القيادة.

Nissan Motor Egypt reserves the right to alter any details of specifications and equipment without notice. Specifications and equipment are subject to 
change to suit the local conditions and requirements.

نيسان موتور ايجيبت لها الحق في تغيير بعض المواصفات و التجهيزات دون إشعـــار مسبـق. أي من المواصفات و التجهيزات معرضة للتغيير لتالئم المتطلبات والظروف المحلية.



Intelligent. Intuitive. Informed
ذكي. مدرك. مطلع

IN-CAR WIFI
Use your car as a WiFi hotspot
to connect to the internet on 

board. Let’s go!

WIRELESS APPLE CARPLAY® AND 
WIRED ANDROID AUTO

Connect your smartphone to 
access your music, text messages 

and other favourite apps whilst you 
are driving

حول سيارتك لنطاق تغطية السلكى
 واستمتع باإلنترنت وأنت فى الطريق 

وصل هاتفك المحمول بالسياره وتحكم فى 
الموسيقى والرسائل والتطبيقات المفضلة 

أثناء القيادة

1) Apple CarPlay® and Android Auto are available from Acenta Premium grade upwards. For more 
information, please contact 16244.

Apple CarPlay® و Android Auto متوفرين من موديل أسينتا بريميوم فاألعلى. للمزيد من المعلومات، الرجاء اإلتصال ب ١٦٢٤٤.   )١

Nissan Motor Egypt reserves the right to alter any details of specifications and equipment without notice. Specifications and 
equipment are subject to change to suit the local conditions and requirements.
نيسان موتور ايجيبت لها الحق في تغيير بعض المواصفات و التجهيزات دون إشعـــار مسبـق. أي من المواصفات و التجهيزات معرضة للتغيير لتالئم 

المتطلبات والظروف المحلية.







Efficiency without Compromise
الكفاءة بدون تنازل

Engine Capacity 
)CC)

1332 سعة المحرك (سي سي(

Max. Output )HP) 148 @5500 )hp) اقصى قوة حصانيه

Max. Torque N.m 250 @ 1600-3750 )N.m) اقصى عزم

Acceleration 0-100 
KPH )seconds)

8.9 التسارع 100-0 كيلو متر في 
الساعه (ثانيه(

Fuel Consumption 
)l/100km)

6.1 )l/100km) استهالك الوقود

Rear Suspension Independent Multi 
Link

نظام التعليق الخلفي

Trans. Xtronic ناقل حركه

Nissan Motor Egypt reserves the right to alter any details of specifications and equipment without notice. Specifications and equipment are subject to 
change to suit the local conditions and requirements.

نيسان موتور ايجيبت لها الحق في تغيير بعض المواصفات و التجهيزات دون إشعـــار مسبـق. أي من المواصفات و التجهيزات معرضة للتغيير لتالئم المتطلبات والظروف المحلية.



Grade Visia Acenta Premium Tekna الفئه
In
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8 inch Touch screen - √ - شاشة عرض 8 بوصه تعمل باللمس

9 inch Touch screen - - √ شاشة عرض 9 بوصه تعمل باللمس

12.3 inch Meter - - √ شاشة عدادات 12 بوصه 

Android auto Apple carplay - √ √ Apple carplay و android auto انظمة ربط الهواتف الذكيه من خالل

Wireless carplay - - √ Apple carplay انظمة ربط الهواتف الذكيه السلكيا من خالل

Number of speakers 4 4 6 عدد السماعات

Leather steering wheel - √ √ عجلة قياده جلد

Keyless entry √ √ √ نظام مفتاح ذكي

Push start engine √ √ √ نظام إدارة المحرك بدون مفتاح

Driving modes √ √ √ برامج قياده متعدده

Full digital meter screen - - √ عدادات ديجيتال بالكامل

Meter screen √ √ √ شاشة معلوماتيه بلوحة العدادات

Meter screen size 7 7 12.3 حجم شاشة لوحة العدادات

Seat Material Cloth" 
قماش"

Cloth" 
قماش"

Premium leather" 
جلد  فاخر"

خامة المقاعد االماميه

Front full power adjustable seats - - √ تحكم كهربائي لوضعية المقاعد االماميه في 8 اتجاهات 

Driver Memmory seats - - √ خاصية الذاكره لوضعية مقعد السائق

Front Power Lumbar support - - √ نظام لدعم القطنيه بمقعد السائق

Front Massage seats - - √ خاصية التدليك بالمقاعد االماميه

Heated seats - - √ نظام تدفئه للمقاعد االماميه

Front and Rear Armrest √ √ √ مسند يد امامي و خلفي

Ambient lighting - - √ اضواء داخليه جماليه

Dual Zone Auto AC - √ √ نظام تكيف اوتوماتيكي ثنائي المناطق

Luggage hooks - - √ خطافات بصندوق االمتعه

Rear AC ducts √ √ √ فتحات تكيف خلفيه

2 Rear USB charger )1 Type-A & 1 Type-C) √ √ √  مخارج usb خلفيه للشحن

Cruise control √ √ √ نظام مثبت سرعه

Ex
te

ri
or
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Privacy glass - √ √ زجاج خلفى داكن اللون

Auto folding mirrors √ √ √ مرايات كهربائية و اوتوماتيكيا الطى 

Tilting & memmory mirrors - - √ مرايات اوتوماتيكية االنحناء مع الرجوع مع خاصية الذاكره

Foglamps √ √ √ مصابيح ضباب

LED Foglamps √ √ √ LED مصابيح ضباب

Rear LED lamps √ √ √ مصابيح LED خلفيه

LED DTRL √ √ √ مصابيح LED نهارية

Alloy wheels √ √ √ عجالت رياضيه

Wheel size 17 17 19 مقاس العجالت

Tyre size 215/65 R17 235/50 R19 مقاس اإلطارات

Spare tire √ √ √ إطار إحتياطي

Full LED Headlamps √ √ √ مصابيح إضائه LED كامله

2 tone exterior body color )optional) O O O طالء السياره بلونين (اختياري(

Roof rails √ √ √ قضبان سقف

Panoramic Sunroof - √ √ سقف بانوراما زجاجي

Shark fin Antenna √ √ √  هوائي بشكل رياضي

Rear spoiler √ √ √ جناح خلفي رياضي



Grade Visia Acenta Premium Tekna الفئه
Engine Capacity )CC) 1332 سعة المحرك (سي سي(

Max. Output )HP) 5500@ 148 )hp) اقصى قوة حصانيه

Max. Torque N.m 3750-1600 @ 250 )N.m) اقصى عزم

Acceleration 100-0 KPH )seconds) 8.9 التسارع 0-100 كيلو متر في الساعه (ثانيه(

Rear Suspension Independent Multi Link نظام التعليق الخلفي

Trans. Xtronic ناقل حركه

D
im

en
si

o
n

s

Length 4425 الطول الكلي

Width )with Mirrors folded) 1848 العرض الكلي (بضم مرايات(

Height 1625 االرتفاع الكلي

Ground clearance )mm) 180 الخلوص االرضي (مليمتر(

Wheelbase )mm) 2665 قاعدة العجالت

Sa
fe

ty
 F

ea
tu

re
s

Airbags 6 6 6 عدد الوسائد الهوائيه

ABS Anti lock braking system √ √ √ مكابح مضادة لالنغالق

EBD Electronic brake distribution √ √ √ توزيع إلكتروني لقوة المكابح

EBA Electronic brake assisatnace √ √ √ تنظلم مؤازرة المكابح االلكتروني

VDC Vehicle dynamic control √ √ √ برنامج اإلتزان اإللكتروني

Limited Slip differential √ √ √ نظام العزم التفاضلي لتماسك السياره على الطريق

EPB Electronic Parking brake √ √ √ فرامل يد كهربائيه

Forward Emergency Braking - √ √ نظام الفرامل الطارئه الذكي

Intelligent Collission warning - √ √ نظام التنبيه من التصادم االمامي

Lane Departure Warning - √ √ نظام التنبيه من الخروج عن الحاره المروريه

Intelligent Cruise control - - √ نظام مثبت السرعه الذكي (خاصية حفظ المسافة اآلمنه(

TPMS Tyre pressure monitoring system - √ √ نظام مراقبة ضغط اإلطارات

Front and Rear seat belt reminders √ √ √ نظام تنبيه الحزمة االمان االماميه و الخلفيه

Front parking sensors - √ √ جهاز تحذير المسافة االمامية

Rear parking sensors - √ √ جهاز تحذير المسافة الخلفية

Auto High beam - √ √ نظام تفعيل اإلضائه العاليه اوتوماتيكيا

Autolight - √ √ حساسات إضائه 

Adaptive headlamps - - √ إضائه اماميه متأقلمه

Rain sensors - √ √ حساسات مطر

Autodimming mirror - √ √ مراَه داخلية زاتية التعتيم

Around View Monitor - - √ كاميرا 360 درجه

Moving Object detection - - √ نظام كشف االشياء المتحركه عند الركن

Rear view camera - √ √ كاميرا للرؤية الخلفية

Auto hold √ √ √ نظام المكابح المؤقت

Nissan Motor Egypt reserves the right to alter any details of specifications and equipment without notice. Specifications and equipment are subject to 
change to suit the local conditions and requirements.

نيسان موتور ايجيبت لها الحق في تغيير بعض المواصفات و التجهيزات دون إشعـــار مسبـق. أي من المواصفات و التجهيزات معرضة للتغيير لتالئم المتطلبات والظروف المحلية.



TRIMS

VISIA - ACENTA 
Cloth D

TEKNA 
Quilted premium  

leather seats

TEKNA
19" Alloy

ACENTA  
17" Alloy

WHEELS

A

B

C

D

A:  Overall length: 4,425M

B:  Wheelbase: 2,665M

C:  Overall width: 1,835M

D: Overall height: 1,625M

DIMENSIONS

جنط رياضي17" جنط رياضي 19" 

جلد مبطن فاخر

الطـــــول الكـــلــــي: ٤،٤٢٥م

     قاعدة العجالت: ٢،٦٦٥م

 العرض الكـــلــــي: ١،٨٣٥م

اإلرتفاع الكـــلــــي: ١،٦٢٥م

قماش د



COLOR PALETTE

11 BODYCOLORS

Two Tone Ceramic Grey & 
Black Metallic Roof

Two Tone Pearl White & 
Black Metallic Roof

Two Tone Magnetic Blue 
& Black Metallic Roof

5 TWO-TONE COLORS

Two Tone Fuji Sunset Red 
& Black Metallic Roof

Two Tone Black Metallic 
& Grey Roof

هيكل أبيض لؤلؤي وسقف 
أسود لؤلؤي

جسم أزرق مغناطيسي 
وسقف أسود لؤلؤي

هيكل رصاصي وسقف أسود 
لؤلؤي

جسم أحمر المع وسقف 
أسود لؤلؤي

Pearl Black Ceramic GreyBurgundySolid Red Pearl White
أحمر فاتحاسود لؤلؤياحمر غامقرصاصيأبيض لؤلؤى

هيكل أسود لؤلؤي وسقف 
رمادي

Ink Blue Solid White Fuji Sunset Red
أزرق حبرأبيضأحمر المع

Gun Metallic SilverMagnetic Blue 
فيرانيأزرق مغناطيسيفضي

Nissan Motor Egypt reserves the right to alter any details of specifications and equipment without notice. Specifications and equipment are subject to 
change to suit the local conditions and requirements.

نيسان موتور ايجيبت لها الحق في تغيير بعض المواصفات و التجهيزات دون إشعـــار مسبـق. أي من المواصفات و التجهيزات معرضة للتغيير لتالئم المتطلبات والظروف المحلية.
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