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UUE NISSAN QASHQAI
TARVIKUD

Nissani tarvikud on loodud pakkuma teile isikupärastamise ja 
stiliseerimise võimalusi, suurendamaks mugavust ja rikastamaks 
igapäevast sõidukogemust. Peale selle vastavad need rangeimatele 
kvaliteedi, jõudluse ja töökindluse standarditele. Nissan pakub tarvikuid, 
mis vastavad teie ootustele ning võimaldab teil valida erinevate vajalike, 
praktiliste ja uuenduslike toodete hulgast: Nissani originaaltarvikud ja 
Select lisatarvikud

NISSANI ORIGINAALTARVIKUD

Nissani originaaltarvikud on loodud spetsiaalselt meie sõidukite jaoks ja 
neid disainivad meie enda insenerid, mis tähendab, et need vastavad 
kõigile asjakohastele Nissani standarditele. Seetõttu kehtib neile Nissani 
sõiduautodega samaväärne garantii..

SELECT LISATARVIKUD

Nissan valis hinnatud tarnijatelt välja erinevad järelturu tooted, et 
rikastada teie sõidukikogemust ja tagada teie rahulolu. Garantii katvus 
oleneb iga toote tarnijast. Lisateabe saamiseks Select lisatarvikute 
garantii katvuse kohta pöörduge Nissani volitatud edasimüüja või 
volitatud teeninduse poole.

Nissani originaaltarvikud peab paigaldama Nissani edasimüüja või Nissani remonditöökoda. Nissani 
originaaltarvikutele, mis on paigaldatud väljaspool uue sõiduki garantiiperioodi või mille on paigaldanud muu 
tootja või klient, kehtib ainult Nissani originaalvaruosade ja -tarvikute 12-kuuline / piiramatu läbisõidu garantii.
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Tarvikute vormi säilitamiseks ja paigalpüsivuse tagamiseks on neid testitud Euroopa kõike kõrgematel ja madalamatel temperatuuridel

Välimus
Näidake oma stiili. Välisdisainipaketid rõhutavad uue Qashqai  
julget kerekuju ja on tõeliseks pilgupüüdjaks.

PAKETT ELEGANCE
A - eesmine iluliist, kroomitud - KE6106U0CR
B - tagumine iluliist, kroomitud - KE7916U0CR
C - külgmine iluliist, kroomitud - KE7606U0CR
Lisage veidi elegantsi.

PAKETT ACTIVE
D - Eesmine alumine kate - KE6106U10S
E - Tagumine alumine kate - KE7916U10S*
Andke oma uuele Qashqaile Active paketiga 
dünaamiline ilme.
*Tagumine alumine kate on ilma veokonksuta.
Veokonksude valiku leiate lisatarvikute hinnakirjast.

F - PEEGLIKATTED
Hõbedased - KE9606U0CR
Stiilsed ja kvaliteetsed vaakumvormitud 
peeglikatted.

G - TAGUMINE PÕRKERAUD
Tagumise põrkeraua kaitsekate - KE6206U000 
Kaitseb põrkerauda kriimustuste ja muude 
kahjustuste eest pagasi laadimisel.
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Valuveljed
Spetsiaalselt uue Qashqai jaoks loodud talvised kerged valuveljed on täiuslik kombinatsioon 
vastupidavusest, täpsusest, suutlikkusest ja stiilist.

VALUVELJED

A - 17" VALUVELG WRW 
Hõbedane - KB4096U200

Ideaalse hinnaga tõhusad valuveljed teie Qashqaile. Soovitatakse talvehooajaks, kuna on vastupidavad 
külmale ilmale*, soolale,  kemikaalidele ja mustusele.
*Paigaldada talverehvid vastavalt kohalikule seadusandlusele.

B - ELEKTRILINE REHVITÄITEKOMPLEKT
Elektriline rehvitäitekomplekt - 573506UA0A
Kiire ja lihtne viis alati õige rehvirõhu hoidmiseks,  
et tagada ideaalne sooritus ja kütusesäästlikkus.

C - LUKUSTATAVAD RATTAMUTRID
Lukustatavad rattamutrid- KE40989947
Lihtne, kuid tõhus vahend pakkumaks lisakaitset ja meelerahu.



A B C D

E

Transport
Kui vajate lisaruumi pagasi või spordivarustuse jaoks,  
on meil selleks lahendus olemas. Meie risttalad ja  
katuseraamid suurendavad uue Qashqai kandevõimet  
ilma ohutust kahjustamata.

A - RISTTALAD
Easyfix-süsteemiga – KE7326U510*

B - KATUSERAAM
Easyfix-süsteemiga –KE7306U510

Kvaliteetsed ja vastupidavad 
alumiiniumist risttalad ja 
katuseraamid võimaldavad vedada 
kuni 75 kg kaaluvat koormat. 
Easyfix-tehnoloogiaga kulub ilma 
tööriistadeta paigalduseks vaid  
10 minutit.

*Kehtib katusereelingutega varustustasemetele.

C - SUUSAHOIDIK
4 - 6 paari jaoks
4 paari jaoks - KS73850002
6 paari jaoks - KE73899996
Mahutab turvaliselt ja mugavalt 
kuni 6 paari suuski.

D - JALGRATTAHOIDIK
Terasest - KE73880100
Alumiiniumist - KB73880010
Võimalik paigaldada teie uue 
Qashqai katusele kuni 4 jalgratast.

E - KATUSEBOKS
Kiirkinnitusega
Väike - KE734380BK 
Keskmine - KE734480BK
Suur - KE734630BK
Meie aerodünaamilised 
katuseboksid võimaldavad pagasit 
ohutult ja kindlalt vedada.  
Sisaldab hõlpsasti kasutatavat 
kiirpaigaldussüsteemi.
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Pukseerimine
Soovite pukseerida haagissuvilat või 
järelhaagist või kinnitada sõidukile mõned 
jalgrattad? Pakume veokonkse, hoidikuid ja 
elektrikomplekte, mis on loodud spetsiaalselt 
teie Qashqai jaoks, pakkumaks maksimaalset 
ühilduvust, funktsionaalsust ja ohutust.

VEOKONKSUD
A - Eemaldatav - KE5KT6U510
B - Fikseeritud - KE5KT6U500
Nissani originaalveokonksud on teie uue Qashqai 
jaoks loodud ja testitud, et olla vastavuses Qashqai 
1800 kg pukseerimisvõimega, ületades kõik Euroopa 
standardid.

C - VEOKONKSU ELEKTRIKOMPLEKT
7 klemmiga - KE5056U002
13 klemmiga - KE5056U012
Uue Qashqai elektrisüsteemidega täielikult 
ühilduvad komplektid tagavad ohutu kasutuse 
maksimaalse elektrikoormuse korral isegi kõige 
halvema ilmaga.

D - ELEKTRIJALGRATTA HOIDIK
Jalgrattahoidik -  KB73871313*
Elektrijalgrattahoidik on loodud elektrijalgrataste ja 
tavarataste kombineeritud transportimiseks.
*3 kuni 60 kg kaaluvat jalgratast, ühe jalgratta maksimaalne kaal 30 kg.
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B - VALGUSTATUD LÄVEPAKUKATTED
Qashqai logoga - KE9676U542 
Valgustatud lävepakukate kaitseb kriimustuste 
eest ja lisab veelgi rohkem stiili.

C - VALGUSTAMATA LÄVEPAKUKATTED
Alumiiniumist, Qashqai logoga - KE9676U100 
Lihtsasti puhastatavad katted kaitsevad teie 
autot kriimustuste ja muu kulumise eest.

D - PUUTEEKRAANI KAITSEKILE
9" ekraan - KB5376U50B
Täiuslikult sobituv kile kaitseb teie 
NissanConnecti puuteekraani kriimustuste ja 
määrdumise eest.

Salongi kaitse
Hoidke oma uue Qashqai sisemus uuena 
meie salongikaitse tarvikutega

A - PÕRANDAMATID
Luxury matid - KE7456UN0A

Veluurmatid - KE7456UN1A

Kummimatid - KE7486U000

Uue QASHQAI jaoks disainitud ja täiuslikult sobitatud, 
et tagada maksimaalne kvaliteet ja turvalisus
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* Ei ole saadaval varustustasemel Visia

Väline kaitse
Pori, vihma või teisi autojuhte ei õnnestu alati 
vältida, aga nende väliste tarvikute abil saate oma 
uut Qashqaid võimalike kahjustuste eest kaitsta.

A - PORIKAITSMED
Porikaitsmed - KE7886UA01
Kaitske oma autot kivide eest ning teisi liiklejaid 
pritsmete eest spetsiaalselt uue Qashqai jaoks 
valmistatud ja sellega sobitatud porikaitsmetega.

B -UKSESERVA KAITSEKILED
Ukseserva kaitsekile - KB53790100
Vältige ukseservade kriimustusi ja muid kahjustusi 
läbipaistva kaitsekilega.

Valgustus
Lisage valgust, et suurendada ohutust ja 
mugavust ning anda uuele Qashqaile veelgi 
isikupärasem välimus.

C - TAGALUUGI TULI
Tagaluugi tuli - KB93000170
Pagasiruumi avamisel automaatselt süttivat LED 
tuld on võimalik ka eemaldada ja kasutada 
näiteks taskulambina.

D - UDUTULED
LED-udutuled - 2000000011844*
LED-udutuled pakuvad uduse ilma korral 
maksimaalset nähtavust ja turvalisust.
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Uue QASHQAIga saate alati kõik vajaliku endaga kaasa võtta, alates kohvritest ja mudastest 
jalanõudest lõpetades lemmikloomadega. Pagasiruumi kaitse lisatarvikud aitavad teie uue 
QASHQAI pagasiruumi alati puhta ja uueväärsena hoida.

Pagasiruumi kaitse

A - KAHEPOOLNE PAGASIRUUMI PÕHJAKATE
Kahepoolne pagasiruumi põhjakate - KE9656U0S0*
Hõlpsasti eemaldatav, ühelt poolt kulumiskindlast veluurist ja teiselt 
poolt lihtsasti puhastatavast kummist põhjakate sobib suurepäraselt 
lemmikloomade või mudaste aiatarvikute vedamiseks.

B - PAGASIRUUMI TEKSTIILMATT
Pagasiruumi kaitse - KE8406U000*
Vastupidav ja hõlpsasti eemaldatav matt kaitseb pagasiruumi 
sisemust määrdumise eest.

C - KOGU PAGASIRUUMI KATE
Kogu pagasiruumi põrandat kaitsev kate - KS9656U5E0*
Kaitseb kogu pagasiruumi lekkivate vedelike, pori ja muu 
mustuse eest.

D - PAGASIRUUMI LÄVEPAKUKATE
pagasiruumi lävepakukate - KE9676U000*
Kaitseb pagasiruumi lävepakku kriimustuste ja muude 
kahjustuste eest pagasi peale- ja mahalaadimisel.

E- PAINDLIK PAGASIRUUMIHALDUR
Paindlik pagasiruumihaldur - KB93000160* 
Eraldage pagasiruumi sisu ja takistage selle liikumist 
pagasiruumis transportimise ajal.
*Alates varustustasemest N-Connecta.
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Praktilised tarvikud
Nautige igat sõitu maksimaalselt ja hoidke oma uus 
Qashqai puhtana, korrastatuna ning seiklusteks valmis.

A - PAGASIRUUMI KAUBAERALDAJA
Pagasiruumi kaubaeraldaja - KE9646U510
Reguleeritav alumiiniumist pagasieraldaja. Eemaldatav ja 
hõlpsasti paigaldatav kohaneb erinevate suurustega tänu 
siinidel libisevale eraldajale ja rihmale.

B - KAASASKANTAV TOLMUIMEJA
Kaasaskantav tolmuimeja - KB93000180
Võimas ja praktiline tolmuimeja aitab teil salongi laitmatult 
puhtana hoida.

C - ÕHUPUHASTI
Auto õhupuhasti - KB27299900
Puhastab salongiõhku, eemaldates õietolmu, 
lõhnad, viirused, bakterid ja muud osakesed.

D - JAHUTUSKAST
Jahutuskast - KS93000080
Sobib ideaalselt pikemate sõitude ajal jookide  
ja toidu jahedana hoidmiseks.

E - VÕTMELEIDJA
Võtmeleidja - KB23099900
Kasutab Bluetooth-tehnoloogiat, et teie 
telefoniga ühenduses olla ja aidata teil alati  
oma võtmeid leida.
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Ohutus
Olenemata sellest, kas peate järgima rahvusvahelisi eeskirju 
või vajate veidi rohkem meelerahu, on meie ohutustarvikud 
kohal just siis, kui te neid kõige rohkem vajate.

G - LED-OHUTULI
LED-ohutuli - KB93000140
Ere vilkuv tuli on eriti kasulik, kui kui peate pimedas või ohtlikus 
kohas peatuma.

H - TURVAHAAMER
LED-tulega turvahaamer - KB93000150
Turvahaamrit võib kasutada nii LED-valgustina  
kui ka hädaolukorras akna purustamiseks.

I - OHUTUSPAKETT
Ohutuspakett (esmaabikomplekt,1 turvavest,  
1 ohukolmnurk EuroMicro) - KE93000022

Ohutuspakett (esmaabikomplekt,1 turvavest,  
2 ohukolmnurka EuroMicro) - KE93000023

Ohutuspakett (esmaabikomplekt,2 turvavesti,  
1 ohukolmnurk EuroMicro) - KE93000024 

Info- ja meelelahutussüsteemid
Uus Qashqai on täis uusimat tehnoloogiat ja need tarvikud võimaldavad teil seda maksimaalselt ära 
kasutada. Nutitelefoni hoidikutest kuni juhtmeta laadijate ja pardakaamerateni tarvikud aitavad teil 
moodsas maailmas mugavalt navigeerida.

A - PARDAKAAMERA*
Pardakaamera - B84526UR0A
Ühenduspesa - B845B6PAAA
*Kasutada ainult lähtudes kohalikust seadusandlusest

B - JUHTMEVABA LAADIJA
Juhtmevaba laadija MagicMount ProCharge 
armatuurlauale/aknale kinnitatav - KB28900010
Laadib ühilduvaid nutitelefone ilma juhtmega 
elektrivõrku ühendamata

NUTITELEFONIHOIDIKUD
C - Telefonihoidik DashMount universaalne  

KB28900001
D - Telefonihoidik MagicMount ventilatsiooniavasse/
armatuurlauale kinnitatav - KB28900004
E - Telefonihoidik MagicMount armatuurlauale/aknale 
kinnitatav - KB28900005
F - Telefonihoidik MagicMount ventilatsiooniavasse 
kinnitatav - KS289AVMBL
Hoidke oma telefoni sõidu ajal soovitud kohas.



VÄLISED ILUDETAILID

Uue QASHQAI tarvikud

VELJED

ACTIVE PAKETT TÄIENDAVAD KEREDETAILID

TRANSPORT

PUKSEERIMINE

SALONGI KAITSEVARUSTUS

Eesmine  
iluliist -  
kroomitud
KE6106U0CR

Luxury matid
KE7456UN0A

Risttalad
Easyfix- 
süsteemiga
KE7326U510

Veokonksu 
elektrikomplekt
7 klemmi
KE5056U002
13 klemmi
KE5056U012

Puuteekraani  
kaitsekile
9" ekraan -

KB5376U50B

Tagumine  
iluliist -  
kroomitud
KE7916U0CR

Veluurmatid
KE7456UN1A

Katuseraam
Easyfix- 
süsteemiga
KE7306U510Külgmine  

iluliist - 
kroomitud
KE7606U0CR

Kummimatid
KE7486U000

17" valuvelg  
WRW - hõbedane

KB4096U200

Elektriline  
rehvitäitmis- 
komplekt
573506UA0A

Eemaldatav  
veokonks
KE5KT6U510

Valgustatud  
lävepakukatted  
Qashqai logoga
KE9676U542

Tagumise 
põrkeraua kate
KE6206U000

Lukustatavad 
rattamutrid
KE40989947

Fikseeritud 
veokonks
KE5KT6U500

Valgustamata  
lävepakukatted  
Qashqai logoga -  
alumiiniumist
KE9676U100

Jalgrattahoidik
Terasest - 
KE73880100
Luxury -

KB73880010
Adapter T-Track  
jalgrattahoidikule
KE73799933

Kiirkinnitusega 
katuseboks -
kahepoolselt 
avanev
Väike -
KE734380BK
Keskmine -
KE734480BK
Suur -
KE734630BK

Suusahoidik
4 paari 

KS73850002
6 paari
KE73899996

Elektriratta hoidik

KB73871313
3-le rattale 
kokkupandav hoidik
KE73870307
2-le rattale 
kokkupandav hoidik
KE73870213

ELEGANCE PAKETT

Eesmine  
alumine kate
KE6106U10S

Hõbedased 
peeglikatted
KE9606U0CR

Tagumine 
alumine kate
KE7916U10S



Uue QASHQAI tarvikud

PAGASIRUUMI KAITSEVARUSTUS

KASULIKUD TARVIKUD

VÄLINE KAITSEVARUSTUS VALGUSTUS

INFO- JA MEELELAHUTUSSÜSTEEM

OHUTUS

Porikaitsmed
KE7886UA01

LED-udutuled
2000000011844
* Ei ole saadaval 
varustustasemel 
Visia

Telefonihoidik 
DashMount,  
universaalne

KB28900001

Telefonihoidik 
MagicMount 
armatuurlauale/
aknale kinnitatav

KB28900005

Telefonihoidik  
MagicMount, 
armatuurlauale 
kinnitatav

KB28900003

LED-hoiatustuli
KB93000140

Kahepoolne 
pagasiruumi
põhjakate
KE9656U0S0

Põhjakaitse
KE5416U500

Tagaluugi tuli
KB93000170

Telefonihoidik 
MagicMount, 
ventilatsiooniavasse 
kinnitatav

KS289AVMBL

Juhtmeta laadija 
MagicMount  
ProCharge 
armatuurlauale/
aknale kinnitatav

KB28900010

Telefonihoidik 
MagicMount  
armatuurlauale/
ventilatsiooniavasse 
kinnitatav

KB28900004

LED-
valgustusega 
klaasihaamer

KB93000150

Paindlik  
pagasiruumi-  
haldur

KB93000160

Pagasiruumi 
kaubaeraldaja
KE9646U510

Võtmeleidja
KB23099900

Kaasaskantav 
tolmuimeja

KB93000180

Valgustusega 
tuhatoos

F880089926

Pagasiruumi 
tekstiilmatt
KE8406U000

Ukseserva 
kaitsekile

KB53790100

Pagasiruumi 
lävepakukate
KE9676U000

Õhupuhasti
KB27299900

Telk
999T7XY200

Jahutuskast
KS93000080

Kogu pagasi- 
ruumi kate

KS9656U5E0

Ohutuspaketid
Esmaabikomplekt,1 vest,1 ohukolmnurk
KE93000022
Esmaabikomplekt,1 vest,  
2 ohukolmnurka
KE93000023
Esmaabikomplekt,2 vesti,  
1 ohukolmnurk
KE93000024

Tarvikud ja lisavarustus, mille klient paigaldab pärast müüki, võib mõjutada auto esitatud kütusekulu näitajaid. Nissani originaaltarvikutele kehtib uue sõiduki garantii kolm 
aastat või 100 000 km (olenevalt sellest, kumb enne täitub), kui need on paigaldatud enne sõiduki üleandmist või uue sõiduki garantiiperioodi ajal. Nissani originaaltarvikud 
peab paigaldama Nissani edasimüüja või Nissani remonditöökoda. Nissani originaaltarvikutele, mis on paigaldatud väljaspool uue sõiduki garantiiperioodi, või mille on 
paigaldanud muu tootja või klient, kehtib ainult Nissani originaalvaruosade ja -tarvikute 12-kuuline / piiramatu läbisõidu garantii. 

Accessory Selecti toodete garantii katvus oleneb tarnijast. Lisateabe saamiseks pöörduge volitatud Nissani edasimüüja või remonditöökoja poole.

Pardakaamera
B84526UR0A

Ühenduspesa
B845B6PAAA

Kasutada ainult 
lähtudes 
kohalikust 
seadusandlusest
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Nissani 5  pikendatud garantii võimaldab teil kasutada 
5-aastast / 100 000 km garantiid pikema aja vältel või 
suurema läbisõiduni.

Pakutavate lepingute hulgast saate valida just sellise, 
mis vastab kõige paremini teie vajadustele. Remontimisel 
kasutatakse ainult Nissani originaalvaruosi ja töid teevad 
Nissani eriväljaõppe saanud mehaanikud.

Tagage Nissani hoolduslepinguga oma Nissan Qashqaile 
vääriline hooldus ja säästke pikemas perspektiivis raha. 
Nissani hooldusleping katab kõik Nissani hooldusgraafikus 
nõutavad kontrollid, vahetused ja toimingud.

Hoolduslepingu tellimine tähendab, et teate algusest 
peale, kui palju hooldus maksma läheb ja olete kaitstud 
hinnainflatsiooni eest.

Saage osa eelistest, mis kaasnevad meie väljaõppinud 
mehaanikute paigaldatud Nissani originaalvaruosade 
kasutamisega.

Hästi hooldatud sõidukil on suurem järelturuväärtus.  
Kui müüte Nissani enne poliisi kehtivuse lõppu, saab  
uus omanik kasu järelejäänud lepingust.

NISSANI  
PIKENDATUD GARANTII

NISSANI  
HOOLDUSLEPINGUD

Tooted

A - A5 märkmik

B - Termospudel

C - Laadimiskaabel

D - Pastapliiatsid

E - Võtmehoidja Deluxe Torino

F - Termostass 470 ml

G - Juhtmevaba laadimisalus Encore



Rohkem infot uue Nissan Qashqai kohta leiate:
www.nissan.ee/Qashqai
Jälgige Nissan Qashqaid Facebookis ja Youtube’is.
Kõik jõupingutused on tehtud selleks, et selle väljaande sisu oleks trükkimineku ajal korrektne (Detsember 2021). Trükise koostamisel 
oleme tuginenud autonäitustel esitletud prototüüpautode andmetele. Kooskõlas ettevõtte põhimõtetega täiustada pidevalt oma tooteid 
jätab Nissan Europe endale õiguse muuta igal ajal väljaandes kirjeldatud ja näidatud tehnilisi andmeid ning sõidukeid. Nissani 
edasimüüjatele antakse sellistest muudatustest teada niipea kui võimalik. Küsige kõige ajakohasemat teavet Nissani kohalikult 
edasimüüjalt. Trükkimisprotsessi piirangute tõttu võivad brošüüris olevad värvused tegelikest kerevärvustest ja siseviimistluse materjalide 
värvustest erineda. Kõik õigused kaitstud. Brošüüri paljundamine kas osaliselt või tervikuna on ilma Nissan Europe’i loata keelatud. See 
brošüür on valmistatud kloorivabast paberist – MY21 Qashqai varuosade ja tarvikute brošüür 12/2021 – trükitud ELis. Loonud ettevõte 
DESIGNORY Prantsusmaal ja tootnud ettevõte eg+ Worldwide Prantsusmaal, tel +331 4909 2535.

https://www.nissan.ee/soidukid/uued-soidukid/qashqai.html



