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UUDEN NISSAN QASHQAIN  
LISÄVARUSTEET

Nissanin laaja valikoima lisävarusteita on suunniteltu vastaamaan  
kaikkia tarpeitasi sekä parantamaan autosi ulkonäköä, mukavuutta  
ja sen jokapäiväistä käytettävyyttä. Ne ovat erittäin laadukkaita, 
näyttäviä ja luotettavia.

ALKUPERÄISET NISSAN-LISÄVARUSTEET

Nissanin alkuperäiset lisävarusteet ovat Nissanin omien insinöörien 
suunnittelemia. Ne täyttävät kaikki Nissan-standardit ja niille on 
myönnetty Nissan-takuu kolmen vuoden ajaksi tai 100 000 km:n ajan 
(sen mukaan, kumpi täyttyy ensin) uuden auton takuun päättymiseen 
saakka tai 12 kuukauden ajan sen mukaan, kumpi kestää pidempään.

ACCESSORY SELECT

Nissan on lisännyt valikoimaansa yhteistyökumppaneiltaan sopivia 
tuotteita. Takuun kattavuus riippuu kunkin tuotteen toimittajasta. 
Lisätietoja Accessory Select –tuotteista ja takuun kattavuudesta saat 
valtuutetulta Nissan-jälleenmyyjältä tai -huollolta.

Nissan-jälleenmyyjän tai -korjaamon asentamien alkuperäisten Nissan-lisävarusteiden takuu on uuden 
auton takuun kanssa yhtenäinen, mikäli ne on asennettu autoon uutena. Jos alkuperäiset Nissan-
lisävarusteet on asennettu uuden auton takuujakson ulkopuolella tai jos asennuksen on suorittanut kolmas 
osapuoli tai asiakas, niitä koskeva alkuperäisten Nissan-osien ja -lisävarusteiden takuu on vain 12 kuukautta / 
ei kilometrirajoitusta.
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Nämä lisävarusteet on testattu ääriolosuhteissa istuvuuden ja kestävyyden varmistamiseksi.

Ulkopuolen muotoilu
Varustele mieleiseksesi. Ulkopuolen varusteet korostavat uuden Qashqain rohkeita muotoja.

ELEGANCE PACK CHROME
A – Etupuskurin koristelista – KE6106U0CR
B – Takapuskurin koristelista – KE7916U0CR
C – Korin koristelista – KE7606U0CR
Lisää tyylikäs säväys.

ACTIVE PACK
D – Etupuskurin suojalevy, tummanharmaa - 
KE6106U10S
E – Takapuskurin suojalevy, tummanharmaa - 
KE7916U10S*
Anna uudelle Qashqaille dynaaminen ilme uudella 
Active Pack -varustepaketilla.
*Takapuskurin suojalevy ilman vetokoukkua. Katso 
vetokoukkuvaihtoehdot edempänä lisävarustehinnastoa

F - TUMMANHARMAAT PEILINKUORET
Tummanharmaa – KE9606U0CR
Tyylikkäät ja laadukkaat peilinkuoret. 

G – TAKAPUSKURI
Takapuskurin suoja – KE6206U000
Vältä naarmut ja muut vauriot, joita saattaa syntyä 
matkatavaroiden lastaamisessa tavaratilaan.
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Kevytmetallivanteet
Kevyet, erinomaisesti talvikäyttöön sopivat kevytmetallivanteet on valmistettu uutta Qashqaita 
varten. Kestävyys, suorituskyky ja tyyli yhdistyvät niissä täydellisesti.

KEVYTMETALLIVANTEET

A – 17" KEVYTMETALLIVANNE WRW 
Hopeanharmaa – KB4096U200

Uutta Qashqaita varten kehitetyt kevytmetallivanteet. Suositeltava talvikaudelle, sillä vanne on valmistettu 
kestämään kylmät sääolosuhteet, suolan, kemikaalien ja lian vaikutukset.

B – SÄHKÖTOIMINEN RENKAANTÄYTTÖSARJA
Sähkötoiminen renkaantäyttösarja – 573506UA0A
Nopea ja helppo tapa varmistaa, että renkaissa on aina oikea ilmanpaine. Se takaa suorituskyvyn ja 
taloudellisuuden.

C – LUKKOMUTTERISARJA
Lukkomutterisarja – KE40989947
Tämä yksinkertainen ja tehokas suojaussarja tarjoaa lisäsuojaa ja mielenrauhaa.
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Lisätilaa
Jos tarvitset lisätilaa matkatavaroiden tai urheiluvälineiden 
kuljettamiseen, saat oikeat varusteet meiltä. Taakkatelineet 
kasvattavat uuden Qashqain kuljetuskapasiteettia 
turvallisuudesta tinkimättä.

A – TAAKKATELINE 
KATTOKAITEELLISIIN MALLEIHIN
Easyfix-järjestelmällä – KE7326U510

B – TAAKKATELINE 
KATTOKAITEETTOMIIN MALLEIHIN
Easyfix-järjestelmällä – KE7306U510

Laadukkaat alumiiniset 
taakkatelineet kestävät jopa 75 kg:n 
kuorman. Easyfix-järjestelmän 
ansiosta ne voi asentaa 10 minuutissa 
ilman työkaluja.

C – SUKSITELINE
4–6 paria
4 paria – KS73850002
6 paria – KE73899996
Kuljeta jopa 6 suksiparia kätevästi 
ja turvallisesti.

D – PYÖRÄTELINE
Teräs – KE73880100
Alumiini – KB73880010
Kuljeta jopa 4 polkupyörää uuden 
Qashqain katolla.

E – SUKSIBOKSI
Pikakiinnikkeet
Pieni – KE734380BK 
Keskikokoinen – KE734480BK
Suuri – KE734630BK
Kuljeta matkatavaroita turvallisesti 
aerodynaamisissa suksibokseissa. 
Sisältää QuickFix-järjestelmän, 
joka helpottaa käyttöä.
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Vetokoukku
Matkailuvaunun tai perävaunun vetämiseen ja 
polkupyörien kuljettamiseen on saatavana 
vetokoukkuja, telineitä ja sähkösarjoja, jotka 
on suunniteltu Qashqaihin. Ne varmistavat 
parhaan yhteensopivuuden, toimivuuden ja 
turvallisuuden.

VETOKOUKUT
A – Irrotettava – KE5KT6U510
B – Kiinteä – KE5KT6U500 
Nissanin alkuperäiset vetokoukut on valmistettu ja 
testattu uutta Qashqaita varten. Niiden suurin 
sallittu vetomassa on 1 800 kg ja ne ylittävät kaikki 
eurooppalaiset standardit.

C – SÄHKÖSARJA
7-napainen – KE5056U002
13-napainen – KE5056U012
Sähkösarjat on suunniteltu yhteensopiviksi uuden 
Qashqain kanssa. Näin varmistetaan turvallinen 
suorituskyky hankalissakin sääolosuhteissa.

D – SÄHKÖPYÖRÄTELINE
Pyöräteline –  KB73871313*
Sähköpyöräteline on suunniteltu sekä sähköpyörien 
että tavallisten polkupyörien kuljettamiseen.
*3 pyörää, enintään 60 kg, 1 pyörän enimmäispaino 30 kg.
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B – VALAISTUT KYNNYSLISTAT
Qashqai-logolla – KE9676U542 
Nämä nopeasti asennettavat valaistut 
kynnyslistat suojaavat hankautumisjäljiltä ja 
lisäävät laadukkaan säväyksen.

C – VALAISEMATTOMAT KYNNYSLISTAT
Alumiinia Qashqai-logolla – KE9676U100 
Helposti puhdistettavat kynnyslistat suojaavat 
autoa naarmuilta ja kulumisjäljiltä.

D – KOSKETUSNÄYTÖN SUOJAKALVO
9" näyttö – KB5376U50B
Oikean kokoisen kalvon avulla NissanConnect-
kosketusnäyttö ei naarmuunnu eikä siihen jää 
rasvaisia sormenjälkiä.

Sisätilan varusteet
Suojaa uuden Qashqain sisätilat 
alkuperäisillä lisävarusteilla. 

A – LATTIAMATOT
Ylelliset kangasmatot – KE7456UN0A 
NUKKA: 750 g/m2 Musta sintrattu 
huopapohjakangas.

Kangasmatot – KE7456UN1A
NUKKA: 450 g/m2 Musta sintrattu 
huopapohjakangas. 

Kumimatot – KE7486U000 
Paksuus: 6,2–6,7 mm 

Räätälöity uuteen Qashqaihin - parasta laatua ja 
turvallisuutta
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Ulkopuolen suojaus
Vaativien olosuhteiden ja muiden autoilijoiden 
aiheuttamia vaurioita ei voi aina välttää, mutta 
uuden Qashqain ulkopuolen lisävarusteilla niiltä 
voi suojautua.

A – ROISKELÄPÄT
Roiskeläpät – KE7886UA01
Suojaa autoasi ja muiden autoja kiviltä, nastoilta ja 
muilta tienpinnalta irtoavilta roskilta roiskeläpillä,  
jotka on suunniteltu ja valmistettu uutta Qashqaita 
varten.

B – OVEN REUNAN SUOJAKALVOT
Oven reunan suojakalvo – KB53790100
Vältä oven reunan naarmut ja muut vauriot 
näkymättömän suojakalvon avulla.

Valaistus
Lisää valaistusta uuden Qashqain 
turvallisuuden, mukavuuden ja yksilöllisen 
tyylin vahvistamiseksi.

C – TAKALUUKUN VALO
Takaluukun valo – KB93000170
Irrotettava LED-valo, joka valaisee avoimen 
takaluukun automaattisesti ja jota voi käyttää 
kätevänä taskulamppuna.

D – SUMUVALOT
LED-sumuvalo - GASS-SARJA
LED-etusumuvalot tarjoavat parhaan näkyvyyden 
ja turvallisuuden sumuisessa säässä.
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Uusi Qashqai on aina valmis kuormaa varten olipa kyse matkatavaroista, mutaisista kengistä tai 
perheen koirasta. Pidä tavaratila siistinä sopivilla lisävarusteilla.

Tavaratilan varusteet

A – KÄÄNNETTÄVÄ TAVARATILAN MUOTOMATTO
Käännettävä tavaratilan muotomatto – KE9656U0S0*
Helposti käännettävän maton toinen puoli on kulutusta kestävää 
tekstiiliä ja toinen helposti puhdistettavaa kumia – se suojaa 
tavaratilaa lialta, mudalta ja vedeltä. 

B – TAVARATILAN KANGASMATTO
Tavaratilan kangasmatto – KE8406U000*
Kestävä ja helposti irrotettava matto suojaa tavaratilan 
verhoilua. NUKKA: 520 g/m2 musta granulaattipohjakangas.

C – TÄYSMITTAINEN TAVARATILAN SUOJUS
Täysmittainen tavaratilan suojus – KS9656U5E0*
Suojaa tavaratilan kokonaan naarmuilta, roiskeilta, mudalta ja 
muilta sotkuilta, myös lastattaessa.

D – TAVARATILAN KYNNYSLISTA
Tavaratilan kynnyslista – KE9676U000*
Suojaa naarmuilta ja muilta vaurioilta, kun kuormaa nostetaan 
tavaratilaan ja tavaratilasta.

E – JOUSTAVA TAVARATILAN JAKAJA
Joustava tavaratilan jakaja – KB93000160* 
Pidä tavaratilan sisältö erillään ja estä kuorman pyöriminen 
ympäriinsä kuljetuksen aikana.
*N-Connecta -varustetasosta alkaen.
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Lisävarusteet
Pidä uusi Qashqai puhtaana, järjestyksessä ja valmiina 
toimintaan.

A – SÄÄDETTÄVÄ TAVARATILANJAKAJA
Tavaratilanjakaja – KE9646U510
Säädettävä alumiininen tavaratilanjakaja. Irrotettava ja helposti 
asennettava jakaja mukautuu erikokoisiin esineisiin portaattoman 
säädön ja helppokäyttöisen kiinnityshihnan ansiosta.

B – KANNETTAVA PÖLYNIMURI
Kannettava pölynimuri – KB93000180
Kätevä ja tehokas lisävaruste jolla pidät autosi puhtaana  
missä vain.

C – ILMANPUHDISTIN
Ilmanpuhdistin – KB27299900
Ilmanpuhdistin puhdistaa ohjaamon ilmaa ja 
poistaa siitepölyä, hajuja, viruksia, bakteereita ja 
muita hiukkasia.

D – KYLMÄLAUKKU
Kylmälaukku – KS93000080
Pidä juomat ja ruoat kylminä pitkilläkin matkoilla.

E – AVAINJÄLJITIN
Avainjäljitin – KB23099900
Jäljitin muodostaa yhteyden puhelimeen 
Bluetooth-tekniikalla, jotta avaimet ja puhelin 
eivät ole koskaan kadoksissa.
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Turvallisuus
Uuteen Qashqaihin on saatavilla kattava valikoima 
turvallisuuslisävarusteita.

G - LED-VAROITUSVALO
LED-varoitusvalo – KB93000140
Kirkas vilkkuva valo on hyödyllinen erityisesti silloin, jos joudutaan 
pysähtymään pimeällä tai vaaralliseen paikkaan.

H - HÄTÄVASARA
LED-valollinen hätävasara – KB93000150
Kätevän LED-valon lisäksi hätävasaralla voi rikkoa ikkunat 
hätätilanteessa.

I - SAFETY PACK
Safety pack (ensiaputarvikkeet, 1 huomioliivi ja  
1 EuroMicro-varoituskolmio), Nissan – KE93000022

Safety pack (ensiaputarvikkeet, 1 huomioliivi ja  
2 EuroMicro-varoituskolmiota), Nissan – KE93000023

Safety pack (ensiaputarvikkeet, 2 huomioliiviä ja  
1 EuroMicro-varoituskolmio), Nissan – KE93000024

Tämä varustepaketti kannattaa aina pitää mukana Qashqaissa.Infotainment
Uusi Qashqai on täynnä uusinta teknologiaa, ja nämä lisävarusteet auttavat hyödyntämään sitä 
mahdollisimman tehokkaasti. Niiden avulla voit nauttia laitteista helposti ja turvallisesti. Saatavana  
on muun muassa älypuhelintelineitä, langaton lataus ja kojelautakameroita.

A - KOJELAUTAKAMERA*
Kojelautakamera - B84526UR0A
Adapteri - B845B6PAAA
*Käytä vain paikallisten lakien mukaisesti

B - LANGATON LATURI
Langaton laturi MagicMount ProCharge, kojelauta/ikkuna 

KB28900010
Lataa yhteensopivat älypuhelimet ilman johtoa.

ÄLYPUHELINTELINEET
C - Puhelinteline, yleismallinen kojetaulukiinnitys  

KB28900001
D - Puhelinteline, MagicMount, kiinnitys kojelautaan/
tuuletusritilään - KB28900004
E - Puhelinteline MagicMount, kojelauta/ikkuna  

KB28900005
F - Puhelinteline MagicMount, tuuletusritilä  

KS289AVMBL
Pidä puhelin haluamassasi paikassa ajon aikana.



ULKOPUOLEN MUOTOILU

Uuden Qashqain lisävarusteet

VANTEET

ACTIVE PACK MUU ULKOPUOLEN MUOTOILU

KULJETUS

VETOKOUKKU

SISÄPUOLEN SUOJAUS

Etupuskurin 
koristelista – 
kromi 
KE6106U0CR

Ylelliset 
kangasmatot
KE7456UN0A

Taakkateline 
kattokaiteellisiin 
malleihin
Easyfix- 
järjestelmällä
KE7326U510

Sähkösarjat
7-napainen
KE5056U002
13-napainen
KE5056U012

Kosketusnäytön 
suojakalvo
9" näyttö –

KB5376U50B

Takapuskurin 
koristelista – 
kromi
KE7916U0CR

Tekstiilimatot
KE7456UN1A

Taakkateline  
kattokaiteettomiin 
malleihin
Easyfix- 
järjestelmällä
KE7306U510

Korin koristelista 
– kromi
KE7606U0CR

Kumimatot
KE7486U000

17"  
kevytmetallivanne  
WRW –  
hopeanharmaa

KB4096U200

Sähkötoiminen  
renkaantäyttö-
sarja
573506UA0A

Irrotettava  
vetokoukku
KE5KT6U510

Valaistut  
kynnyslistat 
Qashqai-logolla
KE9676U542

Takapuskurin 
suoja
KE6206U000

Lukkomutterisarja
KE40989947

Kiinteä 
vetokoukku
KE5KT6U500

Valaisemattomat 
kynnyslistat 
Qashqai-logolla –  
alumiini
KE9676U100

Pyöräteline
Teräs – 
KE73880100
Alumiini –

KB73880010
T-profiilisovitin 
teräksiselle 
pyörätelineelle –
KE73799933

Suksiboksi 
pikakiinnikkeillä –
avattavissa 
oikealta ja 
vasemmalta
Pieni –
KE734380BK
Keskikokoinen –
KE734480BK
Suuri –
KE734630BK

Suksiteline
4 paria 

KS73850002
6 paria
KE73899996

E-pyöräteline

KB73871313
3 pyörälle, 
taitettava – Euroride
KE73870307
2 pyörälle, 
taitettava – Euroride
KE73870213

ELEGANCE PACK

Etupuskurin 
suojus
KE6106U10S

Peilinkuoret –  
tummanharmaa
KE9606U0CR

Takapuskurin 
suojus
KE7916U10S



Uuden Qashqain lisävarusteet

TAVARATILAN SUOJAUS

LISÄVARUSTEET

ULKOPUOLEN SUOJAUS VALAISTUS

INFOTAINMENT

TURVALLISUUS

Roiskeläpät
KE7886UA01

LED-sumuvalot

Puhelinteline, 
yleismallinen  
kojetaulukiinnitys

KB28900001

Puhelinteline, 
MagicMount, 
kojetaulu/ikkuna

KB28900005

Puhelinteline, 
MagicMount, 
kojetaulu

KB28900003

LED-varoitusvalo
KB93000140

Käännettävä 
tavaratilan
muotomatto
KE9656U0S0

Pohjapanssari
KE5416U500

Takaluukun valo
KB93000170

Puhelinteline, 
MagicMount,  
tuuletusritilä

KS289AVMBL

Langaton laturi, 
MagicMount 
ProCharge,  
kojetaulu/ikkuna

KB28900010

Puhelinteline, 
MagicMount, 
kiinnitys 
kojetauluun/
tuuletusritilään

KB28900004

LED-valollinen 
hätävasara

KB93000150

Joustava 
tavaratilan jakaja

KB93000160

Säädettävä 
tavaratilanjakaja
KE9646U510

Avainjäljitin
KB23099900

Kannettava  
pölynimuri

KB93000180

Valaistu  
tuhkakuppi

F880089926

Tavaratilan
kangasmatto
KE8406U000

Oven reunan  
suojakalvo

KB53790100

Tavaratilan  
kynnyslista
KE9676U000

Auton  
ilmanpuhdistin

KB27299900

Teltta
999T7XY200

Kylmälaukku
KS93000080

Täysmittainen  
tavaratilan  
suojus

KS9656U5E0

Safety Pack 
Ensiaputarvikkeet, 1 huomioliivi,  
1 EuroMicro-varoituskolmio
KE93000022
Ensiaputarvikkeet, 1 huomioliivi,  
2 EuroMicro-varoituskolmiota
KE93000023
Ensiaputarvikkeet, 2 huomioliiviä,  
1 EuroMicro-varoituskolmio
KE93000024

Lisävarusteet ja muut asiakkaan myynnin jälkeen asentamat varusteet voivat vaikuttaa auton ilmoitettuihin kulutuslukemiin. Nissan-jälleenmyyjän tai -korjaamon asentamien 
alkuperäisten Nissan-lisävarusteiden takuu on uuden auton takuun kanssa yhtenäinen, mikäli ne on asennettu autoon uutena. Jos alkuperäiset Nissan-lisävarusteet on 
asennettu uuden auton takuujakson ulkopuolella tai jos asennuksen on suorittanut kolmas osapuoli tai asiakas, niitä koskeva alkuperäisten Nissan-osien ja -lisävarusteiden 
takuu on vain 12 kuukautta / ei kilometrirajoitusta.

Accessory Select -tuotteiden takuu riippuu toimittajasta. Lisätietoja antaa valtuutettu Nissan-jälleenmyyjä tai -korjaamo.

Kojelautakamera
B84526UR0A

Adapteri
B845B6PAAA

Käytä vain 
paikallisten 
lakien 
mukaisesti.
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Nissan 5  Jatkoturvan avulla voit jatkaa 3 vuoden / 
100 000 kilometrin takuun vuosi- tai kilometrimäärää. 

Voit valita parhaiten ajoneuvosi käyttöä vastaavan 
sopimuksen. Nissanin koulutetut mekaanikot tekevät 
mahdolliset korjaukset, joissa käytetään ainoastaan 
alkuperäisiä Nissan-osia.

Pidä Nissan Qashqaistasi asianmukaista huolta Nissan 
Huoltosopimuksella ja säästä rahaa pitkällä tähtäimellä. 
Huoltosopimus kattaa kaikki määräaikaishuoltotoimet, 
joita Nissan suosittelee ja jotka on eritelty Nissanin 
alkuperäisessä huoltokirjassa.

Huoltosopimuksen tilaaminen tarkoittaa sitä, että alusta 
lähtien tiedetään huollon hinta ja samalla suojaudutaan 
hintojen inflaatiota vastaan.

Valitse tarpeitasi vastaava kesto. Koulutetut 
mekaanikkomme asentavat autoon Nissan-
alkuperäisosia alennettuun hintaan.

Hyvin ylläpidetyllä ajoneuvolla on suurempi 
jälleenmyyntiarvo. Jos myyt Nissan-autosi ennen 
sopimuksen umpeutumista, Huoltosopimus siirtyy 
uudelle omistajalle.

Älä siis enää odottele, vaan tilaa Nissan 
Huoltosopimuksella itsellesi lisää mielenrauhaa! 

NISSAN 5  JATKOTURVA HUOLTOSOPIMUKSET

Oheistuotteet

A – A5-muistivihko

B – Termospullo

C – Latausjohto

D –  Kuulakärkikynä, tumman- ja vaaleansininen

E –  Deluxe Torino -lenkillä varustettu avaimenperä

F – 470 ml:n termosmuki

G –  Encoren 10W:n langattoman latauksen alusta



Tutustu uuteen Nissan Qashqaihin: 
www.nissan.fi
Seuraa Nissan Qashqaita Facebookissa ja YouTubessa.
Olemme tehneet parhaamme, jotta tämän julkaisun sisältö olisi virheetön painohetkellä (Helmikuu 2022). Tämä esite on laadittu 
prototyyppiajoneuvoista, joita on esitelty autonäyttelyissä. Koska Nissan pyrkii jatkuvasti parantamaan tuotteitaan, Nissan Europe 
pidättää oikeuden tehdä tietoihin ja tässä julkaisussa näkyviin ajoneuvoihin muutoksia milloin tahansa. Nissan-jälleenmyyjille ilmoitetaan 
muutoksista mahdollisimman nopeasti. Saat ajankohtaisimmat tiedot paikalliselta Nissan-jälleenmyyjältä. Käytettyjen painoprosessien 
rajoitusten takia tämän esitteen värit voivat erota hieman maalipinnan ja käytettyjen sisäverhoilumateriaalien todellisista väreistä. Kaikki 
oikeudet pidätetään. Tätä esitettä ei saa kopioida osittain tai kokonaan ilman Nissan Europen kirjallisesti antamaa lupaa. Esite on 
valmistettu kloorittomasta paperista – MY21 Qashqai C&A brochure 02/2022 – Painettu EU:ssa. Suunnittelu: DESIGNORY, Ranska. Valmistus: 
eg+ worldwide, Ranska – puh. +33 1 49 09 25 35.

https://www.nissan.fi/ajoneuvot/henkiloautot/qashqai.html



