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NISSAN QASHQAI  
АКСЕСОАРИ

Аксесоарите Nissan са насочени към допълнително персонализиране, 
добавяне на стилизирани елементи и подобряване на комфорта при 
ежедневна експлоатация. Nissan предлага две групи аксесоари.

АКСЕСОАРИ NISSAN

Създадени са от инженерите на Nissan, като предлагат пълна 
съвместимост, комфорт и качество. Те имат гаранцията 3 години при 
леки автомобили.

АКСЕСОАРИ SELECT

Тези продукти са проверени от Nissan, за да се гарантира, че 
отговарят на нормативните стандарти. Също така, те са тествани за 
представяне и качество. Гаранцията зависи от доставчика. Повече 
информация можете да получите в оторизираната дилърска мрежа 
на Nissan.

Допълнително поставените, по желание на клиента, оборудване и аксесоари могат да окажат влияние 
върху CO2 емисиите и разхода на автомобила. Аксесоарите Nissan са с гаранция 3 години или 100,000 км 
при покупка заедно с нов автомобил и монтаж в дилърството. При допълнителен монтаж след издаване 
на автомобила, гаранцията е 12 месеца.
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Тези аксесоари са тествани в различни точки на Европа при различни метеорологични условия, за да покрият всички изисквания за 
съвместимост и устойчивост.

Екстериорен стил
Изберете екстериорните пакети, създадени за новия Qashqai. Те подчертават динамичните 
линии на автомобила и добавят допълнителна агресивност на дизайна. Нека всички се 
обръщат след вас.

ПАКЕТ ЕЛЕГАНС
A - Лайсна за предна броня, хром - KE6106U0CR
B - Лайсна за задна броня, хром - KE7916U0CR
C - Лайсни за врати, хром - KE7606U0CR
Добавете премиум акценти.

ПАКЕТ ACTIVE
D - Декоративен панел за предна броня - KE6106U10S
E - Декоративен панел за задна броня - KE7916U10S*
Изберете пакет Active, за да добавите още динамика.

*Декоративен панел за задна броня за автомобили без теглич.
Погледнете страницата с информация за поръчка, там са отбелязани 
и варианти, съвместими с теглич.

F - КАПАЦИ ЗА ОГЛЕДАЛА
Сиви - KE9606U0CR
Стилно решение за страничните огледала. 

G - ЗАДНА БРОНЯ
Защитна лайсна за задна броня - KE6206U000
Предпазва бронята при поставяне на багаж.
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Алуминиеви джанти
Нашите зимни алуминиеви джанти са специално 
създадени за новия Qashqai, за да ви предложат 
перфектната комбинация от издръжливост, 
прецизност и стил.

АЛУМИНИЕВИ ДЖАНТИ

A - Джанта 17" WRW, сребриста - KB4096U200

B - Джанта 17" WRW, черна - KB4096U200BZ

Идеалнo ценово решение за джанти за вашия Qashqai. 
Препоръчват се за зимен сезон, тъй като са създадени 
за справяне със студените метеорологични условия* и 
въздействието на сол, химикали и песъчинки.
* Да бъдат оборудвани със зимни гуми, ако се изисква съгласно местните 
разпоредби. 

C - СЕКРЕТНИ БОЛТОВЕ
Секретни болтове - KE40989947
Този елементарен, но ефективен комплект за защита 
предлага допълнителна защита и спокойствие.
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Багаж
Ако имате нужда от допълнително място за пренасяне на 
багаж или спортно оборудване, ние сме ви го осигурили. 
Нашите напречни рейки и багажници увеличават 
товароносимостта на новия Qashqai, без да правят 
компромиси с безопасността.

A - НАПРЕЧНИ АЛУМИНИЕВИ 
РЕЙКИ ЗА ROOF RAILING
със система Easyfix – KE7326U510* 

B - НАПРЕЧНИ АЛУМИНИЕВИ 
РЕЙКИ
със система Easyfix – KE7306U510* 

Тези висококачествени 
алуминиеви напречни рейки 
предлагат надежност и 
издръжливост за товари до 75 кг. 
Технология Easyfix позволява 
монтаж за 10 минути, без да са 
необходими допълнителни 
инструменти.

*трябва да се избере на база нивото на 
оборудване на автомобила.

C - СКИ БАГАЖНИЦИ
за до 4 чифта ски - KS73850002
за до 6 чифта ски - KE73899996
Носете до 6 комплекта ски 
сигурно и удобно.

D - БАГАЖНИЦИ ЗА КОЛЕЛА
Стойка за колело стандарт - 
KE73880100
Алуминиева стойка за колела -  

KB73880010
Поставете до 4 колела на 
покрива на вашия нов Qashqai.

E - КУТИЯ ЗА ПОКРИВ
Бърз монтаж
Малка - KE734380BK 
Средна - KE734480BK
Голяма - KE734630BK
Превозвайте вашия багаж 
безопасно и сигурно с нашите 
аеродинамични кутии за покрив, 
които имат система QuickFix за 
бърз монтаж.
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Тегличи
Независимо дали имате каравана, ремарке 
или просто трябва да превозите няколко 
колела, ние имаме тегличи, багажници и 
окабелявания, които са специално 
създадени за вашия Qashqai. Те ще ви 
предложат максимална съвместимост, 
функционалност и безопасност.

ТЕГЛИЧИ
A - Разглобяем - KE5KT6U510
B - Фиксиран - KE5KT6U500 
Оригиналните тегличи на Nissan са създадени и 
тествани с вашия нов Qashqai, за да отговарят  
на неговия капацитет на теглене от 1800 кг и да 
надхвърлят всички европейски стандарти. 

C - ОКАБЕЛЯВАНИЯ
7 pins - KE5056U002
13 pins - KE5056U012
Проектирани да бъдат 100% съвместими с 
електрическите системи на новия Qashqai, 
осигуряват безопасна работа при максимално 
електрическо натоварване дори при най-лоши 
атмосферни условия.

D - БАГАЖНИК ЗА КОЛЕЛА Е-BIKE
Багажник за колела -  KB73871313*
E-bike багажникът е създаден да превозва 
едновременно Е-колела и стандартни.
*до 3 колела с общо тегло до 60Kg, възможност едното да е с 
максимално тегло до 30kg.
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B - ХРОМИРАНИ ЛАЙСНИ ЗА ПРАГОВЕТЕ
със светещо лого Qashqai - KE9676U542 
Бърз монтаж, предпазва праговете  
и осигурява премиум визия.

C - АЛУМИНИЕВИ ЛАЙСНИ ЗА ПРАГОВЕТЕ
Алуминиеви лайсни за праговете с лого 
"Qashqai" - KE9676U100 
Лесни за почистване, те помагат да 
предпазите на праговете от надраскване  
и друго износване. 

D - TOUCH SCREEN ФОЛИО ЗА ЕКРАН
9" екран - KB5376U50B
Фолио, което е с перфетна форма и размер  
и помага да се избегнат драскотини върху 
сензорния екран на NissanConnect. 

Интериорна защита
Поддържайте интериора на вашия нов 
Qashqai да изглежда като нов с помощта 
на нашата гама от аксесоари за вътрешна 
защита.

A - СТЕЛКИ

Премиум - KE7456UN0A 
TUFT: 750g/m2

Велурени - KE7456UN1A
TUFT: 450g/m2

Гумирани - KE7486U000 
Дебелина: 62-67mm 

Проектирани и създадени така, че да пасват 
перфектно на новия QASHQAI за максимално 
качество и безопасност .
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Екстериора защита
Не винаги можете да избегнете кал, дъжд или 
други обстоятелства в града или извън него, 
но можете да предотвратите увреждането на 
новия Qashqai с тези външни аксесоари. 

A - КАЛОБРАНИ
Калобрани - KE7886UA01
Защитете колата си от камъни и други отломки. 
Защитете също и останалите участници в 
движението с калобрани специално направени за 
новия Qashqai. 

B - ЗАЩИТНО ФОЛИО ЗА ВРАТИ
Защитно фолио за ръбове на предни врати 

KB53790100
Предотвратете драскотини и други повреди по 
ръбовете на вратите с това прозрачно защитно 
фолио.

Светлини
Добавете малко допълнително осветление, 
за да подобрите безопасността и 
увеличите удобството, като същевременно 
придадете още по-индивидуален стил на 
новия Qashqai. 

C - СВЕТЛИНА НА ЗАДНИЯ КАПАК
Светлина на задния капак - KB93000170
LED светлината, която автоматично осветява 
отворения багажник. Има възможност да се 
отделя и да се използване като фенер или 
инспекционна лампа.

D - ФАРОВЕ ЗА МЪГЛА
LED Фарове за мъгла - GASS KIT
Тези LED предни фарове за мъгла предлагат 
максимална видимост и безопасност при 
мъгливо време.
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Новият Qashqai винаги е готов да помогне за превоз на багаж, вашето куче, спортна 
екипировка и други. Направете това лесно и удобно с аксесоарите от Nissan.

Защита за багажника

A - ДВУЛИЦЕВА ПОСТЕЛКА ЗА БАГАЖНИК
Двулицева постелка за багажник - KE9656U0S0
Едната страна на тази постелка е изработена от издръжлив 
велур, а другата е гумирана - идеална за пренасяне на домашни 
любимци или кални градински инструменти

B - ПОСТЕЛКА ЗА БАГАЖНИК
Постелка за багажник - KE8406U000
Предлага допълнителна защита на вашия багажник от кал 
или друга мръсотия:
TUFT: 520g/m2

C - ЗАЩИТНА ПОСТЕЛКА ЗА ЦЕЛИЯ БАГАЖНИК
Защитна постелка за целия багажник - KS9656U5E0
Цялостна защита за вашия багажника. Подходяща при 
превозване на колело или други по-обемни товари. 
Допълнително защитава бронята при товарене. 

D - АЛУМИНИЕВИ ЛАЙСНИ ЗА БАГАЖНИК
Алуминиеви лайсни за багажник - KE9676U000
Предпазват входния отвор на багажника при товарене.

E - ОРГАНИЗАТОР НА ТОВАРНОТО ПРОСТРАНСТВО
Организатор на товарното пространство - KB93000160* 
Разделете съдържанието на багажника и предотвратете 
търкаляне на багажа по време на път.
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Допълнителни аксесоари
Възползвайте се максимално от всяко пътуване и 
поддържайте новия си Qashqai чист, организиран  
и готов за действие. 

A - АЛУМИНИЕВ КАРГО РАЗДЕЛИТЕЛ 
Алуминиев карго разделител - KE9646U510
Регулируем алуминиев разделител за багаж. Лесен за 
инсталиране, той се адаптира към товари или багаж  
с различни размери благодарение на своята функция  
за плъзгане по релси.

B - МИНИ ПРАХОСМУКАЧКА
Мини прахосмукачка - KB93000180
Предлага удобно, мощно почистване, където и да се намирате.

C - ПРЕЧИСТВАТЕЛ ЗА ВЪЗДУХ P8S
Пречиствател за въздух P8S - KB27299900
Почиства въздуха в купето, премахвайки прах, 
миризми, вируси, бактерии и други частици. 

D - ХЛАДИЛНА КУТИЯ
Хладилна кутия - KS93000080
Идеална за охлаждане на напитките и храната 
при по-дълги пътувания. 

E - ТРАКЕР ЗА КЛЮЧ
Тракер за ключ - KB23099900
Използва технологията Bluetooth за свързване 
с телефона ви, за да можете винаги да 
намирате ключовете си и обратно. 
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Безопасност
Независимо дали става въпрос за спазване на 
международните разпоредби или просто за добавяне на 
малко допълнително спокойствие, нашите аксесоари за 
безопасност са там, когато имате най-голяма нужда от тях. 

G - LED СИГНАЛНА СВЕТЛИНА
LED сигнална светлина - KB93000140
Тази ярка мигаща светлина е особено полезна, ако сте 
принудени да спрете на тъмно или на опасно място. 

H - LIFE HAMMER
LED Фенер - KB93000150

I - АВАРИЙНИ КОМПЛЕКТИ
Авариен комплект (аптечка, 1 жилетка,  
1 триъгълник) - KE93000022

Авариен комплект (аптечка, 1 жилетка,  
2 триъгълника) - KE93000023

Авариен комплект (аптечка, 2 жилетки,  
1 триъгълник) - KE93000024

Други
Новият Qashqai е изпълнен с най-новите технологии. Предлагаме ви допълнителни аксесоари, с 
които да се възползвате максимално от него. От стойките за смартелефони до безжичното 
зареждане, те ще ви помагнат да се ориентирате с лекота в съвременния свят.

A - ВИДЕО РЕГИСТРАТОР*
Видео регистратор - B84526UR0A
Кабел за видео регистратор - B845B6PAAA
* Използвайте само в съответствие с приложимите местни закони.

B - ПОСТАВКА ЗА ТЕЛЕФОН WIRELESS CHARGER
Поставка за телефон Wireless charger - KB28900010
Зарежда съвместими смартфони чрез Wireless.

ПОСТАВКИ ЗА ТЕЛЕФОНИ
C - Поставка за телефон Dash Mount   

KB28900001
D - Поставка за телефон Dash Mount (за табло)  

KB28900004
E - Поставка за телефон MagicMOUNT (за табло и 
предно стъкло) - KB28900005
F - Поставка за телефон DashMount (монтаж на 
вентилационни отвори) - KS289AVMBL
Дръжте телефона си на видино място, докато 
шофирате.



ЕКСТЕРИОР

Аксесоари QASHQAI

ДЖАНТИ

ПАКЕТ ACTIVE ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСТЕРИОРНИ АКСЕСОАРИ

БАГАЖ

ТЕГЛИЧИ

ИНТЕРИОРНА ЗАЩИТА

Лайсна за 
предна броня - 
хром 
KE6106U0CR

Премиум стелки 
KE7456UN0A

Напречни 
алуминиеви 
рейки за roof 
railing
със система 
Easyfix
KE7326U510

Окабеляване за 
теглич
7 pins
KE5056U002
13 pins
KE5056U012

Touch Screen 
фолио за екран
екран 9" -

KB5376U50B

Лайсна за задна 
броня - хром
KE7916U0CR

Велурени стелки
KE7456UN1A

Напречни 
алуминиеви 
рейки
със система 
Easyfix
KE7306U510

Лайсни за 
вратите - хром
KE7606U0CR

Гумирани 
стелки
KE7486U000

Джанта 17" WRW 
- сребриста

KB4096U200

Теглич - 
разглобяем
KE5KT6U510

Хромирани 
лайсни за 
праговете със 
светещо лого 
"Qashqai" 
KE9676U542

Джанта 17" WRW 
- черна

KB4096U200BZ

Защитна 
лайсна за задна 
броня
KE6206U000

Секретни 
болтове
KE40989947

Теглич - 
фиксиран
KE5KT6U500

Алуминиеви 
лайсни за 
праговете с лого 
"Qashqai"
KE9676U100

Стойка за колело
стандарт - 
KE73880100
Алуминиева 
стойка за колела -

KB73880010
Адаптер за 
стойка за колело 
стандарт
KE73799933

КУТИЯ ЗА ПОКРИВ
Двустранно 
отваряне  
QuickFix 
Малка -
KE734380BK
Средна -
KE734480BK
Голяма -
KE734630BK

Багажник за 
ски/сноуборд
до 4 чифта ски 

KS73850002
до 6 чифта ски
KE73899996

Bагажник за 
колела Е-bike

KB73871313
до 3 колела с общо 
тегло до 60Kg
KE73870307
Багажник за 
колела  
(за 2 колела)
KE73870213

ПАКЕТ ЕЛЕГАНС - ХРОМ

Декоративен 
панел за предна 
броня
KE6106U10S

Капаци за 
огледала Сиви
KE9606U0CR

Декоративен 
панел за задна 
броня  
(без теглич)
KE7916U10S



АКСЕСОАРИ QASHQAI

ЗАЩИТА ЗА БАГАЖНИКА

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ

ЕКСТЕРИОРА ЗАЩИТА СВЕТЛИНИ

ДРУГИ

БЕЗОПАСНОСТ

Калобрани
KE7886UA01

LED Фарове за 
мъгла
GASS KIT

Поставка за 
телефон 
DashMount

KB28900001

Поставка за 
телефон 
MagicMOUNT (за 
табло и предно 
стъкло)

KB28900005

Поставка за 
телефон 
MagicMOUNT 
(за табло)

KB28900003

LED сигнална 
светлина

KB93000140

Двулицева 
постелка за 
багажник
KE9656U0S0

Защитна кора 
KE5416U500

Светлина на 
задния капак

KB93000170

Поставка за 
телефон 
DashMount 
(монтаж на 
вентилационни 
отвори)

KS289AVMBL

Поставка за 
телефон Wireless 
charger

KB28900010

Поставка за 
телефон 
MagicMOUNT 
(Dual function)

KB28900004

LED Фенер
KB93000150

Организатор на 
товарното 
пространство

KB93000160

Алуминиев 
карго 
разделител
KE9646U510

Тракер за ключ
KB23099900

Мини 
прахосмукачка

KB93000180

Пепелник със 
светещ диод

F880089926

Постелка 
за багажник
KE8406U000

Защитно фолио 
за ръбове на 
предни врати

KB53790100

Алуминиеви 
лайсни за 
багажник
KE9676U000

Пречиствател за 
въздух P8S

KB27299900

Палатка за 
къмпинг
999T7XY200

Хладилна кутия
KS93000080

Защитна 
постелка за 
целия багажник

KS9656U5E0

Safety packs 
Авариен комплект (аптечка, 1 жилетка, 1 триъгълник)
KE93000022
Авариен комплект (аптечка, 1 жилетка, 2 триъгълника)
KE93000023
Авариен комплект (аптечка, 2 жилетки, 1 триъгълник)
KE93000024

Допълнително поставените, по желание на клиента, оборудване и аксесоари могат да окажат влияние върху CO2 емисиите и разхода на автомобила. Аксесоарите 
Nissan са с гаранция 3 години или 100,000 км при покупка заедно с нов автомобил и монтаж в дилърството. При допълнителен монтаж след издаване на автомобила, 
гаранцията е 12 месеца.

Аксесоари Select, гаранцията им зависи от доставчика. За повече информация се обърнете към оторизиран дилър.

Видео 
регистратор

B84526UR0A
Кабел за видео 
регистватор

B845B6PAAA
Използвайте само 
в съответствие с 
приложимите 
местни закони.
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Заповядайте в оторизираните сервизи на Nissan, 
където ще намерите обучени специалисти, сервизни 
инструменти, части и аксесоари проектирани и 
произведени за вашия Nissan.

За да си гарантирате максимална безопасност, 
използвайте оригинални резервни части Nissan. Те 
отговарят на най-високите стандарти и са направени 
за вашия автомобил, за да оптимизират неговото 
представяне. Те, разбира се, спазват екологичните 
стандарти и са с една година гаранция.

ОБСЛУЖВАНЕ  

МЪРЧАНДАЙЗ

A - Тефтер A5

B - Бутилка за вода

C - Multi-charging кабел

D - Химикалка, различни нюанси синьо

E - Ключодържател

F - Термо чаша 470 ml

G - Зарядна батерия wireless 10W



Посетете нашият интернет адрес: www.nissan.bg
Следете новия Qashqai в Facebook, Twitter and Youtube.
Направено е всичко възможно, съдържанието на настоящото издание да бъде актуално и точно към датата на отпечатване (декември 
2021). Настоящата брошура е изготвена на базата на прототипа на автомобила, който е представен на автомобилните изложения. 
В съответствие с политиката на Nissan за непрекъснато усъвършенстване на своите продукти, Nissan Европа си запазва правото 
да прави промени в характеристиките на автомобилите и нивата на оборудване, които са описани и представени в настоящата 
публикация. Търговските представители на Nissan ще бъдат информирани за всички внесени изменения във възможно най-кратки 
срокове. Моля свържете се с най-близкия до вас оторизиран търговски представител, за да получите актуална информация. Поради 
ограничените възможности на полиграфическата техника, показаните в настоящата брошура цветове и облицовъчни материали 
могат да се различават незначително от действителните цветове на боята и интериора на каросерията. Всички права запазени. 
Забранява се възпроизвеждането на цялата брошура или части от нея без писменото съгласие на Nissan Европа.
Тази брошура е отпечатана на екологично чиста хартия (без хлор) – MY21 Qashqai brochure 12/2021 – отпечатано в EU. Създадено 
от DESIGNORY, Франция и произведено от eg+ worldwide, Франция – тел.: +33 1 49 09 25 35.

https://www.nissan.bg/vehicles/new-vehicles/new-qashqai-j12.html



