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ÚJ NISSAN QASHQAI  
TARTOZÉKOK

A Nissan tartozékok azzal a céllal készülnek, hogy lehetőséget 
nyújtsanak Önnek járműve testreszabásában és kényelmesebbé tegyék 
azt, mindezt a legmagasabb szintű minőség, teljesítmény és 
megbízhatóság elérése mellett. A Nissan tartozékok úgy lettek 
megtervezve, hogy az Ön igényeit teljeskörűen kielégítsék, ezáltal 
értékes és innovatív termékek széles választékából válogathat:

EREDETI NISSAN TARTOZÉKOK

Saját fejlesztésű, kifejezetten a járműveinkhez tervezett tartozékok: 
ezeket a tartozékokat saját mérnökeink tervezték, így azok minden 
vonatkozó Nissan-szabványnak megfelelnek. Ezen termékekre 
személyautók esetén 3 év/ 100,000 km (amelyik előbb teljesül) garanciát 
vállal a gyártó, ha a felszerelés a gépjármű átadás előtt vagy új 
gépjármű esetében a garanciában meghatározott időszakon belül 
történik, vagy a tartozék vásárlását követő 12 hónapra vonatkozik (a 
hosszabb időszak érvényesül).

VÁLOGATOTT TARTOZÉKOK

A Nissan válogatott utángyártott termékeket is kínál megbízható 
beszállítóktól,melyekkel még többet hozhat ki járművéből, és 
elégedettsége is garantált. A garancia e termékkörnél a beszállítótól 
függ. A válogatott termékekhez tartozó garanciafeltételekről érdeklődjön 
hivatalos Nissan márkakereskedőjénél vagy -szervizénél.

Az eredeti Nissan Tartozékok felszerelésének Nissan márkakereskedőnél vagy -szerviznél kell 
megtörténnie. Garanciaidőn kívül, vagy harmadik fél vagy az ügyfél által történő felszerelés esetén a 
tartozékokra csak a normál Nissan Alkatrész- és Tartozékgarancia vonatkozik amely 12 hónap 
(kilométerkorlátozás nélkül), amennyiben a helyi jogszabályok máshogy nem rendelkeznek.
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A tartozékok tesztelése extrém időjárási körülmények között történt annak érdekében, hogy megfeleljenek az európai szabványoknak és biztosítani 
tudjuk Önök számára a kiegészítők minőségét hosszútávon.

Exkluzív külső megjelenés
Mutassa meg a saját stílusát vezetés közben is. Az ÚJ QASHQAI külső megjelenésével - a letisztult, 
modern vonalvezetésével - kihangsúlyozza az új formát, amely garantálja az elismerő pillantásokat.

ELEGANCE CSOMAG
A - Első díszborítás, Króm - KE6106U0CR
B - Csomagtér ajtóborítás, Króm- KE7916U0CR
C - Oldalsó ajtóborítás, Króm - KE7606U0CR
Mutassa meg kifonomult, egyedi stílusát a 
QASHQAI külső megjelenésén is.

ACTIVE CSOMAG
D - Első lökhárító, Ezüst - KE6106U10S
E - Hátsó lökhárító Ezüst - KE7916U10S*
Az Active Csomag beépítésével, még 
dinamikusabb külső megjelenést kölcsönözhet az 
ÚJ QASHQAI-nak.
Kérjük hivatkozzon rendeléskor a brossúra oldalszámára a megfelelő 
vonóhorog kiválasztása érdekében.

F - TÜKÖR BORÍTÁS
Ezüst - KE9606U0CR
Stílusos és minőségi tükörborítás.

G - KÜSZÖBBORÍTÁS
Hátsó lökhárító küszöbborítás- KE6206U000
Megakadályozza a karcolásokat és egyéb 
kellemetlen sérüléseket a csomagtérben.
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Könnyűfém Keréktárcsák
Kifejezetten az ÚJ QASHQAI-hoz fejlesztett 
könnyűfém keréktárcsa tökéletes választás ha nagy 
terhelhetőségű, tartós és stílusos felnit keres.

KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSÁK

A - 17" KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSA WRW 
Ezüst - KB4096U200

B - 17" KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSA WRW 
Fekete - KB4096U200BZ

Ideális és költséghatékony megoldás a könnyűfém 
keréktárcsák használata az ÚJ QASHQAI-on. Ajánlott a téli 
időszakra, mivel ellenáll a téli időjárási körülményeknek, 
útszóró sónak, téli vegyszereknek és kavicsoknak.
Amennyiben a helyi jogszabályok ezt megkövetelik, téligumival kell szerelni.

C - ELEKTROMOS PUMPA
Elektromos kerékpumpa - 573506UA0A
Praktikus és egyszerű megoldás, az ideális teljesítmény 
elérése érdekében, hogy a keréknyomás mindig  
megfelelő legyen.

D - KERÉKŐR
Kerékőr - KE40989947
Egyszerű és hatásos módja, a nyugalom és a védelem 
biztosításának.
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A hosszú utazásokra kialakítva
Gondoskodtunk róla, hogy amennyiben szüksége lenne még 
extra helyre az utazása során - csomagoknak, 
sportfelszereléseinek - akkor az ÚJ QASHQAI-ban mindennek 
fog helyet találni. A NISSAN tetőcsomagtartók segítségével 
biztonságosan növelheti meg a QASHQAI kapacitását.

A - TETŐCSOMAGTARTÓ
Easyfix rendszerrel - KE7326U510* 

B - TETŐCSOMAGTARTÓ (TETŐSÍN 
NÉLKÜLI AUTÓKHOZ)
Easyfix rendszerrel – KE7306U510* 

A megbízható minőségű és magas 
terhelhetőségű alumínium 
tetőtcsomagtartók maximális 
kapacitása 75 kg. Az Easyfix 
rendszernek köszönhetően 10 percen 
belül felszerelhető segédeszközök 
használata nélkül.

*Tetősínnel felszerelt típusokhoz.

C - SÍLÉCTARTÓ
4-től 6 párig
4 pár síléchez - KS73850002
6 pár síléchez - KE73899996
Szállítson akár 6 pár sílécet 
biztonságosan és praktikusan.

D - KERÉKPÁRTARTÓ
Acél - KE73880100
Alumínium - KB73880010
Szállítson akár 4 kerékpárt az ÚJ 
QASHQAI tetején.

E - TETŐDOBOZ
Kicsi - KE734380BK 
Közepes - KE734480BK
Nagy - KE734630BK
Szerelje fel QASHQAI járművét 
biztonságosan a NISSAN 
aerodinamikus tetődobozaival.
QuickFix rendszerrel felszerelve a 
gyors és könnyő felszerelhetőség 
érdekében.
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Vonóhorgok
Legyen szó vontatásról, vagy kerékpár 
szállításról az új QASHQAI modell minden 
eshetőségre felkészült. A vonóhorgok, 
elektromos csatlakozók és kerékpártartók 
praktikum és biztonság szempontjából is  
a maximumot nyújtják.

VONÓHORGOK
A - Levehető - KE5KT6U510
B - Rögzített - KE5KT6U500 
A NISSAN gyári vonóhorogjai az európai 
szabványokon túlmenően, úgy lettek kifejlesztve és 
tesztelve, hogy megfeleljenek az új Qashqai 
maximálisan 1800 kg-os vontatási kapacitásának.

C - ELEKTROMOS CSATLAKOZÓ
7 pontos csatlakozó - KE5056U002
13 pontos csatlakozó - KE5056U012
Az új QASHQAI csatlakozó rendszere a kíméletlen 
időjárási viszonyoktól függletlenül garantálja a 
stabil, biztonságos működést.

D - KERÉKPÁR ÉS E-BIKE TARTÓ
Kerékpár tartó -  KB73871313*
A kerékpár tartó úgy lett tervezve, hogy egyaránt 
alkalmas legyen elektromos és hagyományos 
kerékpárok szállítására is.
*Maximálisan 3 kerékpár szállítására alkalmas, összsúlya maximum 60 
kg lehet, míg egy kerékpárra jutó maximális terhelhetőség 30 kg.
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B - KÜSZÖBBORÍTÁS VILÁGÍTÁSSAL
QASHQAI Logóval ellátva - KE9676U542
Kevesebb mint 10 perc alatt felszerelhető a 
világítással ellátott küszöbborítás prémium 
védelmet nyújt a lehetséges sérülések ellen. 

C - ALUMÍNIUM KÜSZÖBBORÍTÁS 
QASHQAI Logóval ellátva, Alumínum - 
KE9676U100 
Könnyen tisztítható, segít megvédeni autóját a 
szennyeződésektől és a lehetséges 
sérülésektől.

D - KIJELZŐVÉDŐ FÓLIA
8" kijelzőre - KB5376U50A 
9" kijelzőre - KB5376U50B
A NissanConnect kijelzőjére tökéletesen 
illeszkedő fólia meggátolja a lehetséges 
karcolások, sérülések kialakulását.

Belső védelem
Tartsa meg hosszútávon az új NISSAN 
QASHQAI újszerű kinézetét és válasszon  
a széles kínálatunkból a teljeskörű belső 
védelem érdekében. 

A - SZŐNYEGEK

Luxus szőnyegek - KE7456UN0A 
TUFT: 750g/m2 fekete

Velúr szőnyegek - KE7456UN1A
TUFT: 450g/m2 fekete

Gumi szőnyegek - KE7486U000 
vastagság: 62-67 mm 

Kifejezetten az új QASHQAI belső teréhez 
tervezve a biztonságos utazás érdekében.
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Külső védelem
Nem kerülheti el mindig az esős vagy saras 
utakat, de megóvhatja autóját az esetleges 
sérülésektől ezekkel a külső tartozékokkal.

A - SÁRVÉDŐK
Sárvédők - KE7886UA01
Védje meg járművét a lehetséges sérülésektől, kavics 
felverődésektől az új QASHQAI-hoz tervezett 
sárvédőkkel.

B - AJTÓ ÉLVÉDŐK
Ajtó élvédő fólia - KB53790100
Kerülje el a karcolások, sérülések kialakulását az 
ajtókon az élvédő fólia alkalmazásával.

Világítás
Tegye még stílusosabbá az új QASHQAI-t 
kiegészítő világításokkal, melyek 
biztonságosabbá és kényelmesebbé teszik 
az utazását.

C - CSOMAGTÉRAJTÓ VILÁGÍTÁS
Csomagtérajtó világítás - KB93000170.
A LED világítás automatikusan működésbe lép a 
csomagtérajtó nyitásakor. Könnyen levehető, így 
akár elemlámpaként is használhatja.

D - KÖDLÁMPÁK
LED Ködlámpa csomag
Az első ködlámpák növelik a ködös időben a 
jármű láthatóságát, amellyel segítik a biztonságos 
közlekedést.
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Az új QASHQAI mindig készen áll, hogy elvigye a csomagjait, legyen szó bőröndökről, saras 
cipőkről vagy a házi kedvencükről. Ezekkel a kiegészítőkkel garantálhatja, hogy a csomagtere 
mindig újnak hasson.

Csomagtér védelem

A - MEGFORDÍTHATÓ CSOMAGTÉRSZŐNYEG
Könnyen kivehető szőnyeg, egyik oldalán velúr, másikon pedig 
könnyen tisztítható gumi borítással - ideális választás bármit  
is szállítson.

B - TEXTIL CSOMAGTÉRSZŐNYEG
Csomagtérvédelem - KE8406U000
Ellenálló, könnyen kivehető szőnyeg, amely extra védelmet nyújt 
csomagterének. 520g/m2, fekete

C - TELJES CSOMAGTÉR VÉDELEM
Teljes csomagtér védelem - KS9656U5E0
Teljes védelem járművének a sár és egyéb szennyeződések ellen.

D - CSOMAGTÉR KÜSZÖBBORÍTÁS
Védelem az esetleges karcolások és más sérülesek ellen, amelyet 
a csomagok be- és ki pakolása okozhat.

E- CSOMAGTÉRRENDEZŐ
Flexibilis csomagtér rendszerező - KB93000160* 
Gátolja meg a csomagjai felborulását és sérülését a flexibilis 
csomagtérrendszerezővel.
*N-Connecta vagy magasabb felszereltségű modellekhez.
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HASZNOS KIEGÉSZÍTŐK
Hozza ki a legtöbbet minden utazásból az új QASHQAI 
hasznos kiegészítőivel.

A - RENDSZEREZŐ
Beépített csomagtér rendszerező - KE9646U510
Egyszerűen beépíthető alumínium csomagtér rendszerező, 
elválasztó elemeinek köszönhetően könnyen rendszerezheti a 
csomagterében különböző méretű csomagjait.

B - HORDOZHATÓ PORSZÍVÓ
Hordozható porszívó - KB93000180
Kényelmes használat és hatékony tisztítás, hogy bárhol, 
bármikor tisztán tarthassa az utasteret.

C - LÉGTISZTÍTÓ
Autós légtisztító - KB27299900
Tisztán tartja az utastér levegőjét, eltávolítja a 
káros polleneket, vírusokat, baktériumokat és 
különböző légszennyeződéseket.

D - HŰTŐLÁDA
Hűtőláda - KS93000080
Hosszabb utazásokhoz ajánlott, hogy üdítőit és 
élemiszereit egész úton hidegen tarthassa.

E - KULCSRIASZTÓ
Kulcsriasztó KB23099900
Bluetooth-on keresztül kapcsolódik telefonjához, 
így mindig megtalálja kulcsait.
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Telefontartók és kamerák
Ezek a tartozékok segítenek, hogy még többet hozhasson ki  
az új QASHQAI technológiájából. Telefontartók, vezeték nélküli 
töltés és menetrögzítő kamerák - megkönnyítik a mindennapokat 
a modern világunkban.

A - MENETRÖGZÍTŐ KAMERA
Menetrögzítő kamera - B8452DF60A*
*Használata csak a helyi törvények betartásával ajánlott.

B - VEZETÉK NÉLKÜLI TÖLTŐ
MagicMOUNT Procharge (vezetéknélküli töltés, ablakra/műszerfalra 
szerelhető) - KB28900010
Kompatibilis vezeték nélküli töltésre alkalmas okostelefonokkal.

TELEFONTARTÓK
C - MagicMOUNT(légbefúvóra szerelhető) - KS289-AVMBL
D - MagicMOUNT(műszerfalra/ablakra szerelhető) - KB28900005
Ezekkel a kiegészítőkkel bárhova rögzítheti telefonját vezetés közben.

Biztonság
Mindegy, hogy nemzetközi szabályozásról vagy az Ön megnyugtatásáról van szó, ezek a kiegészítők 
ott vannak, ha szüksége lenne rájuk.

E - BIZTONSÁGI CSOMAG

Biztonsági csomag 1 (Elsősegély készlet, 1 mellény, 
1 háromszög) NISSAN logóval - KE93000022

Biztonsági csomag 2 (Elsősegély készlet, 1 mellény, 
2 háromszög NISSAN logóval - KE93000023

Biztonsági csomag 3 (Elsősegély készlet, 2 mellény, 
1 háromszög) NISSAN logóval - KE93000024

A praktikusan összeválogatott biztonsági csomagok 
mindig jól jönnek utazása során.

F - LED JELZŐFÉNY
LED Jelzőfény - KB93000140
Ez az erős jelzőfény rendkívül hasznos,  
ha Önnek sötétben vagy veszélyes helyen  
kell megállnia járműjével.

G - ABLAKTÖRŐ KALAPÁCS
Ablaktörő kalapács LED fénnyel- KB93000150
LED-es elemlámpa és ablaktörő kalapács  
a veszélyhelyzetekre.
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KÜLSŐ MEGJELENÉS

Új QASHQAI tartozékok

KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSÁK

ACTIVE CSOMAG TOVÁBBI KÜLSŐ TARTOZÉKOK

UTAZÁS

VONÓHORGOK

BELSŐ VÉDELEM

Első díszítőcsík - 
Króm
KE6106U0CR

Luxus szőnyeg
KE7456UN0A

Tetőcsomagtartó
Easyfix 
rendszerrel
KE7326U510

Elektromos 
csatlakozó
7 tűs
KE5056U002
13 tűs
KE5056U012

Kijelzővédő fólia
8" kijelzőre -

KB5376U50A
9" kijelzőre -

KB5376U50B

Hátsó díszítő  
csík - Króm
KE7916U0CR

Velúr szőnyeg
KE7456UN1A

Tetőcsomagtartó
Easyfix 
rendszerrel
KE7306U510Oldalsó díszítő 

csík - Króm
KE7606U0CR

Gumi szőnyeg
KE7486U000

Első díszítőcsík - 
Ezüst
KE6106U10S

17" Könnyűfém 
keréktárcsa  
WRW - Ezüst

KB4096U200

Tükörborítás  
Ezüst
KE9606U0CR

Elektromos 
pumpa
573506UA0A

Levehető 
vonóhorog
KE5KT6U510

Küszöbborítás 
Qashqai logóval, 
világítással 
(első ajtókhoz)
KE9676U542

Hátsó díszítőcsík - 
Ezüst 
KE7916U10S

17" Könnyűfém 
keréktárcsa  
WRW - Fekete

KB4096U200BZ

Hátsó lökhárító 
küszöbborítás
KE6206U000

Lopásgátló 
kerékőr anyák
KE40989947

Rögzített 
vonóhorog
KE5KT6U500

Küszöbborítás 
Qashqai logóval, 
világítás nélkül
(első ajtókhoz)
KE9676U100

Kerékpártartó
Acél - 
KE73880100
Luxus -

KB73880010
T-adapter 
kerékpártartóhoz 
Acél -
KE73799933

Tetődoboz - Gyors 
csatlakozással -
Kétoldalról nyitható
Kicsi -
KE734380BK
Közepes -
KE734480BK
Nagy -
KE734630BK

Síléctartó
4 párhoz

KS73850002
6 párhoz
KE73899996

E-bike és 
kerékpártartó

KB73871313
3 kerékpárhoz, 
összecsukható - 
Euroride
KE73870307
2 kerékpárhoz 
összecsukható - 
Euroride
KE73870213

ELEGANCE CSOMAG
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Új QASHQAI tartozékok

CSOMAGTARTÓ VÉDELEM

HASZNOS KIEGÉSZÍTŐK

KÜLSŐ VÉDELEM VILÁGÍTÁS

TELEFONTARTÓK ÉS KAMERA

BIZTONSÁG

Sárvédők
KE7886UA01

LED Ködlámpa

DashMount 
Universal
(ablakra/
műszerfalra 
szerelhető)

KB28900001

MagicMOUNT  
(műszerfalra/  
ablakra  
szerelhető)

KB28900005

MagicMOUNT 
(műszerfalra 
szerelhető)

KB28900003

LED Jelzőfény
KB93000140

Fedélzeti 
kamera

B8452DF60A
Csak a helyi 
törvényeknek 
megfelelően 
alkalmazza!

Csomagtérvédő 
textíl
Megfordítható
KE9656U0S0

Alváz védelem
KE5416U500

Csomagtér 
világítás

KB93000170

MagicMOUNT 
(légbefúvóra 
szerelhető)

KS289AVMBL

MagicMOUNT 
Procharge 
(vezetéknélküli
töltés,ablakra/
műszerfalra 
szerelhető)

KB28900010

MagicMOUNT  
Dual  
(műszerfalra/
légbefúvóra 
szerelhető)

KB28900004

Ablaktörő 
kalapács LED 
világítással

KB93000150

Flexibilis 
csomagtér 
rendszerező

KB93000160

Beépített 
csomagtér 
rendszerező
KE9646U510

Kulcsriasztó
KB23099900

Hordozható 
porszívó

KB93000180

Hamutartó 
világítással

F880089926

Csomag-
tér
szőnyeg
KE8406U000

Ajtó élvédő fólia 
(2 ajtóra)

KB53790100

Hátső lökhárító 
küszöbborítás
KE9676U000

Légtisztító
KB27299900

Kemping sátor
999T7XY200

Hűtőláda
KS93000080

Teljes 
csomagtér 
védelem

KS9656U5E0

Biztonsági csomagok
Elsősegély készlet, 1 mellény és 1 háromszög
KE93000022
Elsősegély készlet, 1 mellény és 2 háromszög
KE93000023
Elsősegély készlet, 2 mellény és 1 háromszög
KE93000024

Garancia a Nissan által jóváhagyott tartozékokra 3 év vagy 100 000 km, ha a felszerelést Nissan márkaszervizben végzik az átadás előtti ellenőrzés alkalmával (alkatrész és 
munkadíj), vagy 12 hónap, ha a felszerelést harmadik fél vagy az ügyfél végzi (csak alkatrész / nincs kilométerkorlátozás)

A helyi tartozékok garanciális időtartama függhet a tartozék kereskedőjétől,további információért kérjük forduljon Nissan Márkakereskedéshez vagy Márkaszervízhez.

Nyomtatás   |   Bezárás



B

E

C

F

A

D

G

A NISSAN Kiterjesztett Garancia lehetőséget biztosít, 
hogy a 3 év/100,000 km-re szóló gyári garanciát tovább 
bővítse, mind időben, mind megtett km tekintetében. 

Válassza ki az Önnek legmegfelelőbb kondíciókkal 
rendelkező terméket. 

Javítás esetén a Nissan által képzett szerelők kizárólag 
NISSAN gyári alkatrészekkel dolgoznak.

KITERJESZTETT GARANCIA

Ajándéktárgyak

A - Jegyzetfüzet A5

B - Termosz

C - Töltőkábel

D - Golyóstoll sötét- és világoskék színben

E - Elegáns kulcstartó

F - Vákuumszigetelt pohár 470 ml

G - Encore vezetéknélküli 10W-os töltőtálca

*Az ajándéktárgyak elérhetősége országonként változó lehet, kérjük 
érdeklődjön márkakereskedőjénél.
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Merüljön el az ÚJ NISSAN QASHQAI modell nyújtotta élményekben!  
Keresse ajánlatainkat a www.nissan.hu weboldalon!
Kövesse Nissan Qashqai-t a következő közösségi platformokon is: Facebook,  
Twitter és Youtube.
Mindent megtettünk azért, hogy e kiadvány a legaktuálisabb adatokat tartalmazza a nyomdába adásakor (2021. JÚNIUS). A prospektusban 
szakmai rendezvényeken kiállított prototípusokat mutatunk be. A vállalat folyamatos termékfejlesztési elve alapján a Nissan Europe 
fenntartja a jogot arra, hogy a jelen kiadványban ismertetett specifikációkat és bemutatott járműveket bármikor megváltoztassa. Az 
esetleges változtatásokról a Nissan márkakereskedőket a lehető leghamarabb tájékoztatjuk. Ha a legfrissebb információkra van szüksége, 
forduljon a legközelebbi Nissan márkakereskedőhöz. Az alkalmazott nyomdai eljárás korlátai miatt előfordulhat, hogy a jelen brosúrában 
bemutatott színek néhány árnyalattal eltérnek a fényezés és a belső kárpitok valódi színétől. Minden jog fenntartva. A brosúra teljes 
vagy részleges sokszorosítása a Nissan Europe írásos hozzájárulása nélkül tilos.
Ez a kiadvány klórmentes papírból készült. – MY21 QASHQAI brochure 06/2021 – Nyomtatási hely: EU.
Tervezte a DESIGNORY, Franciaország és készítette az eg+ worldwide, Franciaország – Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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https://www.nissan.hu/jarmuvek/uj/uj-qashqai-2021.html
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