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NISSAN QASHQAI
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Nissan příslušenství je vyráběno za účelem navýšení možností
personalizace a stylingu vašeho Nissanu Qashqai, vylepšení komfortu při
každodenním užívání vozu. Nissan nabízí příslušenství splňující očekávání
zákazníků v široké škále inovativních produktů: originální příslušenství
Nissan a příslušenství Select.
ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ NISSAN
Vytvořeno pro naše vozy - originální příslušenství Nissan je navrženo
našimi inženýry a splňuje vysoké standardy Nissan. Vztahuje se na ně
záruka na nové vozy 3roky/100 000km (co nastane dříve), do konce
záruky nového vozu, nebo do 12 měsíců (co nastane dříve).
PŘÍSLUŠENSTVÍ SELECT
Nissan vybral širokou škálu produktů od uznávaných dodavatelů pro
obohacení vaší zkušenosti s vozem. Záruka na produkty Select záleží na
jednotlivém dodavateli. Pro více informací se prosím obraťte na vašeho
autorizovaného prodejce Nissan.

Originální příslušenství Nissan musí být instalováno autorizovaným prodejcem Nissan. Příslušenství instalované
mimo záruční dobu nového vozu, nebo třetí stranou je kryté zárukou 12 měsíců / neomezený nájezd.
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Styl exteriéru
Ukažte svůj styl. Stylové doplňky zvýrazňují odvážné křivky Nissanu Qashqai,
za těmi se všichni otočí.
BALÍČEK ELEGANCE
A - Lišta předního nárazníku, chromovaná KE6106U0CR

F - STŘÍBRNÉ KRYTY ZRCÁTEK
stříbrné - KE9606U0CR

B - Lišta zadního nárazníku, chromovaná KE7916U0CR

G - ZADNÍ NÁRAZNÍK
Ochranná lišta zadního nárazníku - KE6206U000

C - Boční lišta, chromovaná - KE7606U0CR
Pro sofistikovanější vzhled.

Chrání před poškrábáním a dalším poškozením při
ukládání nákladu do zavazadlového prostoru.

BALÍČEK ACTIVE
D - Přední kryt, stříbrný - KE6106U10S
E - Zadní kryt, stříbrný - KE7916U10S*
Dodejte svému Nissanu Qashqai dynamický
vzhled.

A

*Zadní kryt bez tažného zařízení.

Příslušenství je testované v extrémních teplotách, abychom zajistili kvalitu jak produktů, tak samotné instalace.
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Kola z lehkých slitin
Naše lehká zimní kola z lehkých slitin jsou vyvinuta
speciálně pro nový Nissan Qashqai pro perfektní
kombinaci odolnosti, přesnosti, výkonu a stylu.
B

KOLA Z LEHKÝCH SLITIN
A - 17" kola WRW
stříbrná - KB4096U200
B - 17" kola WRW
černá - KB4096U200BZ
Ideální cenově efektivní kola pro váš Nissan Qashqai.
Doporučená pro zimní sezonu - odolají chladnému počasí*
a jeho dopadům - sůl, chemie, posypová směs.
*Instalováno spolu se zimní pneumatikou, dle lokální regulace.

C - ELEKTRICKÁ SADA PRO HUŠTĚNÍ PNEUMATIK
C

El. sada pro huštění pneumatik - 573506UA0A
Rychlý a jednoduchý způsob, jak se ujistit, že vaše
pneumatiky mají ten správný tlak pro ideální výkon
a spotřebu.
D - BEZPEČNOSTNÍ MATICE PROTI KRÁDEŽI
Bezpečnostní matice - KE40989947
Tato jednoduchá, ale efektivní sada vám dodá extra
zabezpečení a klid.

A

D
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Přeprava
Pokud potřebujete extra úložný prostor pro vaše zavazadla,
nebo sportovní vybavení, máme pro vás širokou nabídku
možností. Naše nosiče rozšíří kapacitu úložného prostoru bez
snížení bezpečnosti.

A

B

C

A - PŘÍČNÍKY
Easyfix systém – KE7326U510

D

D - NOSIČ JÍZDNÍCH KOL
Ocelový - KE73880100
Hliníkový -

B - STŘEŠNÍ NOSIČ
Easyfix systém – KE7306U510
Tyto vysoce kvalitní a odolné
příčníky a střešní nosiče mohou být
bezpečně naložené nákladem do
75kg.
Díky systému EasyFix vše
nainstalujete během 10 minut a to
bez nutnosti nářadí.
C - NOSIČ LYŽÍ
4 až 6 párů
4 páry -

KS73850002

KB73880010

Na střechu vašeho nového
Nissanu Qashqai můžete dát až
4 jízdní kola.
E - STŘEŠNÍ BOX
Rychlá instalace
Malý - KE734380BK
Střední - KE734480BK
Velký - KE734630BK
Box pro bezpečný a pohodlný
převoz vašich zavazadel se
systémem EasyFix pro
jednoduchou instalaci.

6 párů - KE73899996
Pohodlně a bezpečně naložte až
6 párů lyží.

E
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Tažná zařízení

TAŽNÁ ZAŘÍZENÍ
A - Odnímatelné - KE5KT6U510
B - Pevné - KE5KT6U500

Ať už táhnete karavan, přívěs, nebo potřebujete
naložit jízdní kola, máme pro vás tažná zařízení
a nosiče speciálně navržena pro váš Nissan
Qashqai. Můžete si tak být jisti kompatibilitou,
funkčností a důrazem na bezpečnost.

Originální tažná zařízení Nissan jsou vyráběna a
testována společně s vaším Nissanem Qashqai pro
zajištění maximálního zatížení 1800kg, výsledek,
který je v Evropě nadstandardní.

A

B

C

C - TEK ADAPTÉRY
7 kolíků - KE5056U002
13 kolíků - KE5056U012
100% kompatibilní s elektrickým systémem Nissanu
Qashqai pro zajištění bezpečného výkonu i v tom
nejhorším počasí.
D - E-BIKE NOSIČ
Nosič jízdních kol -

KB73871313*

E-Bike nosič je navržen pro převoz jak elektro kol,
tak normálních jízdních kol.
*až 3 jízdní kola, maximální nosnost 60kg.

D
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Ochrana interiéru

B - PODSVÍCENÉ VSTUPNÍ PRAHY
S logem Qashqai - KE9676U542

Ochraňte interiér vašeho Nissanu Qashqai
jako nový s nabídkou ochranného
příslušenství.

Instalace do 10 minut, ochranné prahy,
prémiový doplněk.
C - NEPODSVÍCENÉ VSTUPNÍ PRAHY
Hliníkové s logem Qashqai - KE9676U100

A - KOBEREČKY
C

Luxusní - KE7456UN0A
TUFT: 750g/m2 černé

Jednoduchá údržba, chrání před poškrábáním
a dalším opotřebením.

Velurové - KE7456UN1A
TUFT: 450g/m2 černé

D - OCHRANNÁ FOLIE DOTYKOVÉ OBRAZOVKY
8" obrazovka - KB5376U50A

Gumové - KE7486U000
Tloušťka: 62-67mm

9" obrazovka -

KB5376U50B

Perfektně padnoucí ochranná folie zabrání
škrábancům a umazání dotykové obrazovky.

Vyrobeno přímo pro Nissan QASHQAI pro
maximální kvalitu a bezpečnost.

A

D

Vytisknout | Zavřít

Ochrana exteriéru
Nemůžete se vždy vyhnout špíně, dešti nebo
jiným řidičům. Můžete ale předejít možnému
poškození s externími doplňky Nissan.
A - ZÁSTĚRKY
Zástěrky - KE7886UA01
Ochraňte svůj vůz a vozy ostatních před kamením a
jinými nečistotami za pomoci originálních zástěrek.
B -OCHRANNÁ FÓLIE DVEŘÍ
Ochranná fólie hrany dveří -

KB53790100

Předejděte škrábancům a dalším poškození hrany
dveří s neviditelnou ochrannou fólií.

C

Osvětlení
Přidejte vašemu Nissanu Qashqai individuální
styl pomocí extra osvětlení pro větší
bezpečnost a pohodllí.
C - OSVĚTLENÍ VÍKA ZAVAZADLOVÉHO
PROSTORU.
Osvětlení víka -

KB93000170

LED světlo, které se rozsvítí automaticky po
otevření - odnímatelné - použitelné také jako
ruční LED baterka.
D - MLHOVKY
LED mlhová světla - GASS sada
Tyto LED mlhovky nabízejí maximální bezpečnost
při snížené viditelnosti.

A

B

D
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Ochrana zavazadlového prostoru
Od zavazadel, přes ušpiněné boty až po rodinného psa, Nissan Qashqai je vždy připraven
zvládnout váš náklad. Podívejte se na příslušenství, které pomůže ochránit váš zavazadlový
prostor jako nový.

B

C

A - OBOUSTRANNÁ VANA DO ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU
Oboustranná vana - KE9656U0S0
Na jedné straně velurová, z druhé pak gumová vana ideální pro
převoz domácích mazlíčků nebo zahradního odpadu.
B - TEXTILNÍ KOBEREČEK ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU
Ochrana zav. prostoru - KE8406U000
Tento kobereček «snadno odnímatelný» nabízí extra ochranu
interiéru zav. prostoru.TUFT: 520g/m2 černá
C - KOMPLETNÍ OCHRANA ZAV. PROSTORU
Kompletní ochrana zav. prostoru - KS9656U5E0

D

Kompletní ochrana pro váš zav. prostor proti polití, hlíně a dalším
špinavým údálostem.
D - OCHRANNÁ LIŠTA ZAV. PROSTORU
Ochranná lišta zav. prostoru- KE9676U000
Chrání před poškrábáním a dalším poškozením při nakládání
zavazadel.
E- FLEXIBILNÍ ORGANIZÉR ZAV. PROSTORU
Flexibilní organizér zav. prostoru - KB93000160*
Oddělte svůj náklad a zabraňte jeho kutálení při převozu.
*Od výbavy n-connecta

A

E
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C - ČISTIČKA VZDUCHU
Čistička vzduchu - KB27299900
Vyčistěte vzduch v kabině, odstraňte pyl, zápach,
bakterie a další částice.
D - CHLADÍCÍ BOX
Chladící box - KS93000080
Ideální pro chlazení vašich nápojů a potravin na
vašich cestách.
E - KEY TRACKER
Key tracker - KB23099900
Používá Bluetooth pro připojení k vašemu telefonu,
takže vždy můžete najít své klíče nebo telefon.

A

C

Užitečné příslušenství
Dostaňte ze své cesty to nejlepší a nebojte se o čistotu,
organizaci a připravenost vašeho Nissanu Qashqai.
A - HLINÍKOVÝ ORGANIZÉR
Hliníkový organizér- KE9646U510
Nastavitelný hliníkový organizér. Odnímatelný s jednoduchou
instalací. Oddělte svůj náklad s nastavitelným, posuvným
oddělovačem.
B - PŘENOSNÝ VYSAVAČ
Přenosný vysavač -

KB93000180

Nabízí pohodlné a účinné čistění kdykoliv i na cestách.

B

D

E
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Bezpečnost
Ať už pro plnění mezinárodních pravidel nebo pro větší pocit bezpečí, naše bezpečnostní příslušenství
je tu pro vás v momentech, kdy jej potřebujete nejvíce.

E - SAFETY PACK
Safety pack (Lékárnička, x1 vesta, x1 výstražný
trojúhelník EuroMicro) Nissan branded - KE93000022
A

Safety pack (Lékárnička, x1 vesta, x2 výstražné
trojúhelníky EuroMicro) Nissan- KE93000023
Safety pack (Lékárnička, x2 vesty, x1 varovný
trojúhelník EuroMicro) Nissan - KE93000024

Infotainment

F - BEZPEČNOSTNÍ LED SVĚTLO
LED varovné světlo -

KB93000140

Výborná bezpečnostní pomůcka, pokud jste nuceni
nouzově stát v noci nebo v nebezpečném místě.
G - BEZPEČNOSTNÍ KLADIVO
Bezpečnostní kladívko s LED světlem -

KB93000150

V případě nutnosti může sloužit jako baterka nebo k
rozbití oken.

Bezpečnostní výbavu budete mít vždy po ruce.

B

Nissan Qashqai je plný nejnovějších technologií - s tímto
příslušenstvím z nich dostanete maximum. Od držáku telefonu
po palubní kameru. Naše příslušenství vám pomáhá při
navigaci v moderním světě.
A - PALUBNÍ KAMERA
Dashcam -

B8452DF60A*

*Používání dle pravidel a zákonů

B - WIRELESS NABÍJEČKA
C

Wireless nabíječka MagicMount ProCharge palubní deska/okno KB28900010
DRŽÁKY NA TELEFON
C - Držák telefonu MagicMount ventilace -

KS289-AVMBL

D - Držák telefonu MagicMount palubní deska/okno -

KB28900005

Mějte svůj telefon vždy bezpečně po ruce.

D

E

F
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Nissan Qashqai příslušenství
PŘEVOZ

EXTERIÉR
BALÍČEK ELEGANCE

Přední ozdobná
lišta - chrom
KE6106U0CR

Zadní ozdobná
lišta - chrom
KE7916U0CR

BALÍČEK ACTIVE

Příčníky
s Easyfix
systémem
KE7326U510

Boční ozdobná
lišta - chrom
KE7606U0CR

DALŠÍ VNĚJŠÍ DOPLŇKY

Přední
kryt stříbrná
KE6106U10S

Zadní
kryt stříbrná
KE7916U10S

Kryty zrcátek stříbrná
KE9606U0CR

Ochranná lišta
zadního
nárazníku
KE6206U000

KOLA

Nosič lyží
4 páry
KS73850002
6 párů
KE73899996

Střešní box s
QuickFix Dvojí otevírání
Malý KE734380BK
Střední KE734480BK
Velký KE734630BK

Pevné
KE5KT6U500

TEK Adaptéry
7 kolíků
KE5056U002
13 kolíků
KE5056U012

Koberečky
Luxury
KE7456UN0A

Velurové
koberečky
KE7456UN1A

Gumové
koberečky
KE7486U000

Podsvícené
vstupní prahy s
logem Qashqai
KE9676U542

Nepodsvícené
vstupní prahy s
logem Qashqai hliník
KE9676U100

Ochranná fólie
dotykové
obrazovky
8" obrazovka KB5376U50A
9" obrazovka KB5376U50B

Nosič jízdních kol
Ocel KE73880100
Luxury KB73880010
TTrack adaptér
pro nosič kol
ocel KE73799933

TAŽNÁ ZAŘÍZENÍ

Odnímatelné
KE5KT6U510
17" kolo z
lehkých slitin
WRW - stříbrná
KB4096U200

17" kolo z
lehkých slitin
WRW - černá
KB4096U200BZ

El. sada pro
huštění pneu
573506UA0A

Bezpečnostní
matice
KE40989947

Střešní nosiče
s Easyfix
systémem
KE7306U510

Nosič na elektro
kola
KB73871313
3 kola - skládací
- Euroride
KE73870307
2 kola - skládací
- Euroride
KE73870213

VNITŘNÍ OCHRANA
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Nissan Qashqai příslušenství
OCHRANA EXTERIÉRU

Zástěrky
KE7886UA01

OSVĚTLENÍ

Ochraný kryt
podvozku
KE5416U500

Ochranná fólie
hrany dveří
KB53790100

LED mlhovky
GASS KIT

OCHRANA ZAV. PROSTORU

Světlo víka
KB93000170

INFOTAINMENT

Vana
Oboustranná
KE9656U0S0

Textilní
kobereček do
zav. prostoru
KE8406U000

Flexibilní
organizér zav.
prostoru
KB93000160

Ochranná lišta
zav. prostoru
KE9676U000

Kompletní
ochrana zav.
prostoru
KS9656U5E0

UŽITEČNÉ DOPŇKY

Univerzální držák
telefonu
DashMount
KB28900001

Držák telefonu
MagicMount
ventilace
KS289AVMBL

Držák telefonu
MagicMount
palubní deska
KB28900003

Držák telefonu
MagicMount
palubní deska/
okno
KB28900005

Wireless
nabíječka
MagicMount
ProCharge
palubní deska/
okno
KB28900010

Dashcam
B8452DF60A
Užívání pouze
dle pravidel a
zákonů

Držák telefonu
MagicMount
palubní deska/
ventilace
KB28900004

BEZPEČNOST

Rozdělovač do
zav. prostoru
KE9646U510

Čistička vzduchu
KB27299900

Přenosný
vysavač
KB93000180

Key tracker
KB23099900

Stan
999T7XY200

Podsvícený
popelník
F880089926

Chladící box
KS93000080

Safety packs
Lékárnička, x1 vesta, x1 varovný trojúhelník EuroMicro
KE93000022
Lékárnička, x1 vesta, x2 varovné trojúhelníky
EuroMicro
KE93000023
Lékárnička, x2 vesta, x1 výstražný trojúhelník
EuroMicro
KE93000024

LED výstražné
světlo
KB93000140

Bezpečnostní
kladívko s LED
světlem
KB93000150

Příslušenství a další dopňky mohou mít dopad na komunikovaný dojezd vozu. Originální příslušenství Nissan je kryto zárukou na nové vozy Nissan 3roky/100 000km
(co nastane dříve), pokud je instalováno authorizovaným prodejcem Nissan před prodejem, nebo v záruční době nového vozu.
Originální příslušenství Nissan instalované po uplynutí záruky nového vozu, nebo instalované neautorizovaným servisem je kryté zárukou 12 měsíců/neomezený nájezd.
Záruka na příslušenství SELECT záleží na výrobci - pro více informací se prosím obraťte na autorizovaného prodejce Nissan.
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Merchandising
A

C

B

D

E

F

A - A5 Deník

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA

SERVISNÍ SMLOUVY

Prodloužená záruka Nissan zajišťuje u nového modelu
Qashqai záruční krytí na delší časové období, na větší
proběh nebo na oboje dohromady. Můžete si vybrat z
několika typů smluv takovou, která bude nejlépe
odpovídat vašim potřebám.

Věnujte svému novému modelu Qashqai péči, jakou si
zaslouží – servisní smlouva Nissan vám dlouhodobě
ušetří peníze.

V případě potřeby opravy budou použity výhradně díly
Nissan a opravu provedou mechanici vyškolení
společností Nissan.
Prodloužená záruka NISSAN vás i všechny následující
majitele vozidla zbavuje starostí, protože ji lze přenést
na nového majitele, rozhodnete-li se vozidlo prodat.

B - Thermo láhev
C - Nabíjecí kabel

Smlouva o údržbě se společností Nissan se vztahuje na
veškeré naplánované úkony doporučené společností
Nissan a popsané v oficiální servisní příručce Nissan.
Podpisem smlouvy o údržbě budete mít už od samého
počátku k dispozici údaje o nákladech na budoucí údržbu.
To vás ochrání před cenovou inflací. Zvolte si takovou
dobu trvání, která vyhovuje vašim potřebám a využijte
výhod originálních dílů Nissan osazených našimi
školenými mechaniky – za sníženou cenu.
Řádně udržovaný vůz má vyšší hodnotu při dalším
prodeji. Pokud vůz Nissan prodáte ještě před skončením
platnosti smlouvy, tuto smlouvu bude moci po zbývající
dobu její platnosti využívat i jeho nový vlastník

D - Pero
E - Deluxe klíčenka
F - 470ml termohrnek
G – Bezdrátová nabíječka Encore 10W
Zboží nemusí být lokálně dostupné - pro více informací se obraťte
na svého autorizovaného prodejce Nissan.

Pro aktuální nabídku a podmínky se prosím obraťte na svého
autorizovaného prodejce Nissan.

G
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Pro více informací o Nissanu Qashqai :
www.nissan.cz/Qashqai
Sledujte Nissan na Twitteru a Youtube.
Bylo vynaloženo veškeré úsilí, aby obsah této publikace byl v době jejího vydání (červen 2021) správný. Tato brožura byla vytvořena na
základě prototypů vozidel vystavených na autosalonech. Nissan Europe si vyhrazuje právo kdykoli změnit specifikace a popsaná a
vyobrazená vozidla v této publikaci. Prodejci společnosti Nissan budou o všech takových změnách co nejrychleji informováni. Informujte
se prosím u svého místního zástupce společnosti Nissan , abyste získali nejaktuálnější informace. Vzhledem k omezením použitých
tiskových procesů mohou být barvy zobrazené v této publikaci odlišné od skutečných barev použitých laků a materiálů vnitřního obložení.
Všechna práva vyhrazena. Reprodukce celé této brožury nebo její části bez písemného souhlasu společnosti Nissan Europe je zakázána.
Tato brožura je vyrobena z bezchlorového papíru - Brožura MY21 Qashqai 06/2021 - Vytištěno v EU. Vytvořila společnost DESIGNORY,
Francie a vyrobila ji eg+ worldwide, Francie - Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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