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NOWE ORYGINALNE AKCESORIA  
NISSAN QASHQAI

Akcesoria Nissan służą zaspokojeniu Twoich potrzeb oraz uatrakcyjnieniu 
i personalizacji Twojego Nissana Qashqai, podnoszą komfort jego 
codziennego użytkowania, a przy tym charakteryzują sią najlepszymi 
parametrami oraz najwyższą jakością i niezawodnością. Nissan oferuje 
akcesoria, które spełniają Twoje oczekiwania. Oferta obejmuje szeroki 
asortyment funkcjonalnych i innowacyjnych produktów: Oryginalne 
Akcesoria Nissan i Akcesoria Select.

ORYGINALNE AKCESORIA NISSAN

Oryginalne Akcesoria Nissan są projektowane przez naszych inżynierów  
i produkowane specjalnie do naszych pojazdów tak, aby spełniały 
wszystkie standardy Nissana. Jeśli zostaną zamontowane przed 
wydaniem nowego samochodu w autoryzowanym salonie Nissana lub 
w okresie gwarancji na nowy samochód, są objęte gwarancją fabryczną 
na nowy pojazd 3 lata/ 100 000 km (w zależności co nastąpi wcześniej).

AKCESORIA SELECT

Nissan wybrał dla Ciebie produkty od renomowanych dostawców 
zewnętrznych, które wzbogacą Twoje wrażenia z użytkowania 
samochodu i zagwarantują Ci pełne zadowolenie. Zakres gwarancji 
ustala dostawca danego produktu. Więcej informacji o gwarancji na 
akcesoria Select można uzyskać w autoryzowanych placówkach 
dealerskich i serwisach Nissana.

Oryginalne akcesoria Nissana muszą być zamontowane przez autoryzowanego dealera Nissana lub 
autoryzowany serwis Nissana. Oryginalne akcesoria Nissana zamontowane poza okresem gwarancji 
nowego pojazdu lub przez stronę zewnetrzną czy samodzielnie przez klienta są objęte jedynie 12-miesieczną 
gwarancją na oryginalne części i akcesoria Nissana / bez limitu przebiegu.
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Akcesoria te są testowane w najbardziej wymagających temperaturach Europy, aby zapewnić trwałość kształtu i montażu.

Wyposażenie zewnętrzne
Pokaż swój styl. Pakiety stylizacyjne nadwozia podkreślają śmiałe linie Nowego Nissana Qashqai, 
tworząc mocny akcent, który przyciągnie uwagę.

PAKIET ELEGANCE
A - listwa stylizująca zderzaka przedniego, chrom -
KE6106U0CR
B - listwa stylizująca zderzaka tylnego, chrom - 
KE7916U0CR
C - listwa stylizująca drzwi bocznych, chrom -
KE7606U0CR
Dodaj wyrafinowany akcent.

PAKIET ACTIVE
D - Przednia nakładka stylizująca - KE6106U10S
E - Tylna nakładka stylizująca - KE7916U10S*
Stylizuj swojego Nissana Qashqai za pomocą nowego 
pakietu Active, aby nadać mu dynamiczny wygląd.
*Tylna nakładka stylizująca bez haka holowniczego. Informacje na 
temat opcji haka holowniczego znajdują się na stronie zamawiania.

F - NAKŁADKI NA LUSTERKA
Ciemny srebrny - KE9606U0CR
Stylowe, próżniowo formowane, wysokiej jakości 
nakładki na lusterka. 

G - ZDERZAK TYLNY
Folia zabezpieczająca na tylny zderzak - 
KE6206U000
Zapobiega zadrapaniom i innym uszkodzeniom 
spowodowanym przez przechowywanie 
ładunków w bagażniku.
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Felgi z lekkiego stopu
Nasze lekkie zimowe felgi zostały zaprojektowane 
specjalnie dla nowego Nissana Qashqai, aby zaoferować 
Ci idealne połączenie trwałości, precyzji, wydajności  
i stylu.

FELGI Z LEKKIEGO STOPU

A - 17" FELGA Z LEKKIEGO STOPU WRW 
Srebrna - KE4096U200

B - 17" FELGA Z LEKKIEGO STOPU WRW
Czarna - KE4096U200BZ

Idealne opłacalne felgi z lekkiego stopu do Twojego 
Qashqai. Zalecany na sezon zimowy, ponieważ są 
wykonane w taki sposób, aby radzić sobie z zimnymi 
warunkami pogodowymi* oraz oddziaływaniem soli, 
środków chemicznych i żwiru.
*Należy wyposażyć w opony zimowe, jeśli jest to wymagane zgodnie  
z lokalnymi przepisami

C - ZABEZPIECZENIE NAKRĘTEK PRZED KRADZIEŻĄ
Zapezpieczenie nakrętek przed kradzieżą - KE40989946
Ten prosty, ale skuteczny zestaw ochronny zapewnia 
dodatkową ochronę i spokój ducha.
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Transport
Jeśli potrzebujesz dodatkowej przestrzeni do przewożenia 
bagażu lub sprzętu sportowego, mamy dla Ciebie rozwiązanie. 
Nasze poprzeczki i bagażniki dachowe zwiększają możliwości 
przewozowe nowego Nissana Qashqai bez zmniejszania 
bezpieczeństwa.

A - POPRZECZKI DACHOWE
z systemem Easyfix – KE7326U510* 

B - BAGAŻNIK DACHOWY
z systemem Easyfix – KE7306U510* 

Te wysokiej jakości aluminiowe 
poprzeczki i bagażniki dachowe 
oferują trwałość i wytrzymałość dla 
ładunków do 75kg. Technologia 
Easyfix umożliwia montaż w 
10 minut bez użycia narzędzi.

Zalecane do wersji z relingami dachowymi.

C - UCHWYT DO NART
Od 4 do 6 par
4 pary - KS73850002
6 par - KE73899996
Bezpieczne i wygodne przewożenie 
do 6 kompletów nart.

D - UCHWYT ROWEROWY
Stalowy - KE73880100
Aluminiowy - KB73880010
Przewieź do 4 rowerów na dachu 
swojego nowego Nissana Qashqai.

E - BOKS DACHOWY
Szybko montowane
Mały - KE734380BK 
Średni - KE734480BK
Duży - KE734630BK
Przewieź bagaż bezpiecznie i pewnie 
dzięki naszym aerodynamicznym 
boxom dachowym. Zawiera system 
QuickFix ułatwiający użytkowanie.
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Holowanie
Niezależnie od tego, czy chcesz zaczepić 
przyczepę kempingową lub przyczepić kilka 
rowerów, mamy haki holownicze, bagażniki  
i łącza TEK, które zostały zaprojektowane 
specjalnie dla Twojego Nissana Qashqai, aby 
zapewnić maksymalną kompatybilność, 
funkcjonalność i bezpieczeństwo.

HAKI HOLOWNICZE
A - Zdejmowany - KE5006U510
B - Stały - KE5006U500 
Oryginalne haki holownicze Nissan zostały 
zaprojektowane i przetestowane dla Twojego 
Nowego Nissana Qashqai, aby sprostać jego 
zdolności holowniczej wynoszącej 1800 kg  
i spełnić wszystkie normy europejskie.

C - WIĄZKI ELEKTRYCZNE ZACZEPU
Wiązka elektryczna zaczepu 7 stykowa - KE5056U002
Wiązka elektryczna zaczepu 13 stykowa - KE5056U012
Zaprojektowany tak, aby był w 100% kompatybilny  
z systemami elektrycznymi Nowego Qashqai'a, 
zapewnia bezpieczne działanie przy maksymalnym 
obciążeniu elektrycznym nawet w najgorszych 
warunkach pogodowych.

D - UCHWYT DO ELEKTRYCZNEGO ROWERU
Uchwyt rowerowy -  KB73871313*
Bagażnik e-Bike jest przeznaczony do przewozu 
kombinacji e-Bike i zwykłych rowerów
*3 rowery do obciążenia 60kg z 1 rowerem o maksymalnej wadze 30kg.
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B - PODŚWIETLANE NAKŁADKI PROGÓW
z logo Qashqai - KE9676U542 
Montowane w zaledwie 10 minut, te 
podświetlane nakładki progów chronią przed 
śladami otarć, dodając jednocześnie 
prawdziwie ekskluzywnego charakteru.

C - NIEPODŚWIETLANE NAKŁADKI PROGÓW
Aluminiowe z logo Qashqai - KE9676U100 
Łatwe do czyszczenia, pomagają chronić Twój 
samochód przed zadrapaniami i innym zużyciem.

D - FOLIA OCHRONNA EKRANU DOTYKOWEGO
9" ekran - KB5376U50B
Ta idealnie dopasowana folia pomaga uniknąć 
zarysowań i zatłuszczenia ekranu dotykowego 
NissanConnect.

Wyposażenie wnętrza
Zachowaj nowy wygląd wnętrza nowego 
Nissana Qashqai dzięki naszej gamie 
akcesoriów zapewniających ochronę wnętrza.

A - DYWANIKI

Dywaniki luksusowe - KE7456UN0A 
Materiał: 750g/m2 czarny z podkładem  
z filcu spiekanego.

Dywaniki welurowe - KE7456UN1A
Materiał: 450g/m2 czarny z podkładem  
z filcu spiekanego. 

Dywaniki gumowe - KE7486U000 
Grubość: 62-67mm 

Zaprojektowane i wykonane tak, aby idealnie 
pasowały do nowego Nissana QASHQAI, zapewniając 
maksymalną jakość i bezpieczeństwo.
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Ochrona zewnętrzna
Nie zawsze możesz uniknąć błota, deszczu czy 
innych kierowców, ale możesz zapobiec 
uszkodzeniu Twojego nowego Nissana Qashqai 
dzięki tym akcesoriom zewnętrznym.

A - OSŁONY PRZECIWBŁOTNE
Osłony przeciwbłotne - KE7886UA01
Chroń swój samochód przed kamieniami i innymi 
odłamkami oraz zabezpieczaj innych użytkowników 
dróg przed rozpryskami wody dzięki błotnikom 
specjalnie dopasowanym i wykonanym dla nowego 
Nissana Qashqai.

B - FOLIE OCHRONNE KRAWĘDZI DRZWI
Folia ochronna krawędzi drzwi - KB53790100
Dzięki tej niewidocznej folii ochronnej unikniesz 
zadrapań i innych uszkodzeń krawędzi drzwi.

Oświetlenie
Dodaj trochę oświetlenia, aby zwiększyć 
bezpieczeństwo, wygodę i nadać nowemu 
Nissanowi Qashqai jeszcze bardziej 
indywidualny styl.

C - OŚWIETLENIE TYLNEJ KLAPY
Oświetlenie tylnej klapy - KB93000170
Lampka LED, która automatycznie oświetla otwarty 
bagażnik, jest również odłączana i może służyć 
jako podręczna latarka lub lampka kontrolna.

D - ŚWIATŁA PRZECIWMGŁOWE
Światło przeciwmgłowe LED - ZESTAW GASS
Te przednie światła przeciwmgłowe LED zapewniają 
maksymalną widoczność i bezpieczeństwo przy 
mglistej i zamglonej pogodzie.
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Od bagażu, przez zabłocone buty, po psa - nowy Nissan QASHQAI jest zawsze gotowy do 
pomocy w przewożeniu ładunku. Odwdzięczy się akcesoriami, które sprawią, że jego bagażnik 
będzie wyglądał jak nowy.

Ochrona bagażnika

A - DWUSTRONNA WYKŁADZINA BAGAŻNIKA
Dwustronna wykładzina bagażnika - KE9656U0S0
Jedna strona tej łatwej do przewrócenia wykładziny jest 
wykonana z wytrzymałego weluru, a druga z łatwej do 
czyszczenia gumy - idealnej do przenoszenia zwierząt 
domowych lub zabłoconych odpadów ogrodowych. 

B - MATA TEKSTYLNA BAGAŻNIKA
Osłona przestrzeni ładunkowej - KE8406U000
Ta wytrzymała, "łatwa do usunięcia" mata oferuje dodatkową 
ochronę wnętrza bagażnika. Materiał: 520g/m2 czarna  
z podkładem Granulate.

C - PEŁNA OCHRONA BAGAŻNIKA
Pełna ochrona bagażnika - KS9656U5E0
Pełna ochrona bagażnika przed rozlanym płynem, błotem  
i innymi nieprzyjemnymi zdarzeniami.

D - OSŁONA PROGU BAGAŻNIKA
Osłona progu bagażnika - KE9676U000
Chroni przed zadrapaniami i innymi uszkodzeniami podczas 
podnoszenia ładunku do i z bagażnika.

E - ELASTYCZNY ORGANIZER DO BAGAŻNIKA
Elastyczny organizer do bagażnika - KB93000160* 
Oddzielenie zawartości bagażnika i górnej części ładunku od 
przemieszczania się podczas transportowania.
*Ma zastosowanie od wersji n-connecta wzwyż.
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Akcesoria użytkowe
Wykorzystaj w pełni każdą podróż i utrzymuj swojego 
nowego Nissana Qashqai w czystości, porządku  
i gotowości do działania.

A - PRZEWOŹNIK SAMOCHODOWY
Przewoźnik samochodowy - KE9646U510
Regulowana aluminiowa przegroda bagażowa. Zdejmowana  
i łatwa w montażu, dopasowuje się do przedmiotów o różnych 
rozmiarach dzięki separatorowi i paskowi przesuwanemu  
na szynach.

B - ODKURZACZ PRZENOŚNY
Odkurzacz przenośny - KB93000180
Oferuje wygodne, wydajne czyszczenie, gdziekolwiek jesteś, 
aby utrzymać kabinę w idealnym stanie.

C - OCZYSZCZACZ POWIETRZA
Oczyszczacz powietrza - KB27299900
Oczyszcza powietrze w kabinie, usuwając pyłki, 
zapachy, wirusy, bakterie i inne cząsteczki.

D - CHŁODZIARKA
Chłodziarka - KS93000080
Idealna do chłodzenia napojów i żywności 
podczas dłuższych podróży.

E - LOKALIZATOR KLUCZY
Lokalizator kluczy - KB23099900
Wykorzystuje technologię Bluetooth do łączenia 
się z telefonem, dzięki czemu zawsze możesz 
znaleźć swoje klucze i na odwrót.
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Bezpieczeństwo
Bez względu na to, czy chcesz spełnić wymagania 
międzynarodowych przepisów, czy po prostu zapewnić 
sobie spokój ducha, nasze akcesoria bezpieczeństwa są 
zawsze pod ręką, gdy ich najbardziej potrzebujesz.

G - OŚWIETLENIE OSTRZEGAWCZE LED
Światło ostrzegawcze LED - KB93000140
To jasne, migające światło jest szczególnie przydatne, gdy jesteś 
zmuszony zatrzymać się w ciemności lub w niebezpiecznym miejscu.

H - MŁOTEK EWAKUACYJNY
Młotek ewakuacyjny z latarką LED - KB93000150
Oprócz poręcznej lampki LED, młotek może być używany do 
wybijania szyb w awaryjnych sytuacjach.

I - PAKIET BEZPIECZEŃSTWA
Pakiet bezpieczeństwa (apteczka pierwszej pomocy, x1 kamizelka, 
x1 trójkąt ostrzegawczy EuroMicro) marki Nissan - KE93000022

Pakiet bezpieczeństwa (apteczka pierwszej pomocy, x1 kamizelka, 
x2 trójkąty ostrzegawcze EuroMicro) marki Nissan - KE93000023

Pakiet bezpieczeństwa (apteczka pierwszej pomocy, x2 kamizelki, 
x1 trójkąt ostrzegawczy EuroMicro) marki Nissan - KE93000024

Taki wybór podręcznego wyposażenia bezpieczeństwa jest 
zawsze przydatny w Twoim Nissanie Qashqai.

Uchwyty na multimedia
Nowy Qashqai jest wypełniony najnowszą technologią — a te akcesoria pomogą Ci w pełni to 
wykorzystać. Od uchwytów do smartfonów, przez bezprzewodowe ładowanie, po kamery 
samochodowe, pomogą Ci poruszać się po nowoczesnym świecie z łatwością.

A - KAMERA SAMOCHODOWA*
Kamera samochodowa - B84526UR0A
Konektor - B845B6PAAA
*Używaj tylko zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami.

B - ŁADOWARKA BEZPRZEWODOWA
Bezprzewodowa ładowarka MagicMount ProCharge 
Dash/Window - KB28900010
Ładuje kompatybilne smartfony bez podłączania.

UCHWYTY DO SMARTFONÓW
C - Uchwyt na telefon DashMount Universal

KB28900001
D - Uchwyt na telefon MagicMount Uchwyt na deskę 
rozdzielczą/wentylator - KB28900004
E - Uchwyt na telefon MagicMount Dash/ na przednią 
szybę - KB28900005
F - Uchwyt na telefon MagicMount na wentylator -  

KS289AVMBL
Trzymaj telefon tam, gdzie chcesz podczas jazdy. 
Keep your phone where you want it while you drive.



STYLIZACJA NADWOZIA

Nowe akcesoria Nissan QASHQAI

FELGI Z LEKKIEGO STOPU

PAKIET ACTIVE DODATKOWA STYLIZACJA NADWOZIA

TRANSPORT

HOLOWANIE

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA

Listwa stylizująca 
zdarzaka 
przedniego 
- chrom 
KE6106U0CR

Dywaniki
luksusowe
KE7456UN0A

Poprzeczki 
dachowe
z systemem 
Easyfix
KE7326U510

Wiązki
elektryczne 
zaczepu
7 stykowa
KE5056U002
13 stykowa
KE5056U012

Folia ochronna 
ekranu
dotykowego
9" ekran -

KB5376U50B

Listwa stylizująca 
zderzaka tylnego 
- chrom
KE7916U0CR

Dywaniki
welurowe
KE7456UN1A

Bagażnik 
dachowy
z systemem 
Easyfix
KE7306U510

Listwa 
stylizująca 
drzwi bocznych 
- chrom
KE7606U0CR

Dywaniki 
gumowe
KE7486U000

17" felga z 
lekkiego stopu 
WRW - srebrna

KB4096U200

Hak holowniczy 
zdelmowany
KE5KT6U510

Podświetlane 
nakładki 
progów 
z logo Qashqai
KE9676U542

17" felga z 
lekkiego stopu 
WRW - czarna

KB4096U200BZ

Osłona 
zderzaka 
tylnego
KE6206U000

Nakrętka 
zabezpieczająca 
przed kradzieżą
KE40989947

Hak 
holowniczy 
stały
KE5KT6U500

Niepodświetlane 
nakładki progów 
z logo Qashqai -  
aluminiowe
KE9676U100

Uchwyt rowerowy
Stalowy - 
KE73880100
Luksusowy -

KB73880010
Adapter TTrack
do uchwytu
rowerowego 
stalowy -
KE73799933

Box dachowy 
z szybkim
mocowaniem -
Dwustronnie 
otwierany
Mały -
KE734380BK
Średni -
KE734480BK
Duży -
KE734630BK

Uchwyt do nart
4 pary 

KS73850002
6 par
KE73899996

Uchwyt do 
elektrycznego roweru

KB73871313
Na 3 rowery 
Składany 
Euroride
KE73870307
Na 2 rowery 
Składany 
Euroride
KE73870213

PAKIET ELEGANCE

Przednia 
nakładka 
stylizująca
KE6106U10S

Nakładki na 
lusterka - 
ciemny srebrny
KE9606U0CR

Tylnia nakładka 
stylizująca
KE7916U10S



Nowe akcesoria Nissan QASHQAI

OCHRONA BAGAŻNIKA

AKCESORIA UŻYTKOWE

OCHRONA ZEWNĘTRZNA OŚWIETLENIE

INFOROZRYWKA

BEZPIECZEŃSTWO

Osłony
przeciwbłotne
KE7886UA01

Światło 
przeciwmgłowe
LED
ZESTAW GASS

Uchwyt do 
samartfona 
uniwersalny 
mocowany do 
deski rozdzielczej

KB28900001

Uchwyt do 
smartfona 
MagicMOUNT 
mocowany do 
deski rozdzielczej / 
szyby

KB28900005

Uchwyt do 
smartfona 
MagicMOUNT 
mocowany  
do deski
rozdzielczej

KB28900003

Lampa
ostrzegawcza
LED

KB93000140

Wykładzina 
bagażnika 
dwustronna
KE9656U0S0

Ochrona
podwozia
KE5416U500

Oświetlenie 
tylnej klapy

KB93000170

Uchwyt do 
smartfona 
MagicMOUNT 
mocowany do 
kratki nawiewu

KS289AVMBL

Bezprzewodowa 
ładowarka
MagicMount
ProCharge
mocowana do 
szyby / deski 
rozdzielczej 

KB28900010

Uchwyt do 
smartfona 
MagicMOUNT 
mocowany  
do deski
rozdzielczej /
kratki nawiewu

KB28900004

Młotek
ewakuacyjny 
z latarką LED

KB93000150

Elastyczny
organizer
bagażnika

KB93000160

Przewoźnik
samochodowy
KE9646U510

Lokalizator
kluczy

KB23099900

Odkurzacz
przenośny

KB93000180

Podświetlana
popielniczka

F880089926

Materiałowa
wykładzina 
bagażnika
KE8406U000

Folia ochronna
progów drzwi 

KB53790100

Osłona progu
bagażnika 
KE9676U000

Samochodowy
oczyszczacz
powietrza

KB27299900

Namiot
999T7XY200

Chłodziarka
KS93000080

Pełna ochrona
bagażnika

KS9656U5E0

Pakiety bezpieczeństwa
Apteczka pierwszej pomocy, x1 kamizelka, x1 trójkąt 
ostrzegawczy EuroMicro
KE93000022
Apteczka pierwszej pomocy, x1 kamizelka, x2 trójkąty 
ostrzegawcze EuroMicro
KE93000023
Apteczka pierwszej pomocy, x2 kamizelki, x1 trójkąt 
ostrzegawczy EuroMicro
KE93000024

Akcesoria oraz wszelkie niefabryczne elementy wyposażenia dodatkowego mogą wpływać na przekazywane wartości zasięgu samochodu. Oryginalne akcesoria Nissana są 
objęte gwarancją na okres 3 lat lub do 100 000 km (co nastąpi wcześniej) w przypadku montażu podczas wydawania samochodu lub w okresie gwarancji nowego pojazdu. 
Oryginalne akcesoria Nissana muszą być zamontowane przez autoryzowanego dealera lub serwis Nissana. Oryginalne akcesoria Nissana zamontowane poza okresem 
gwarancji nowego pojazdu lub przez firmę zewnętrzną lub indywidualnie przez klienta są objęte jedynie 12-miesięczną gwarancją na oryginalne części i akcesoria Nissana / 
bez limitu przebiegu.

Zakres gwarancji na akcesoria Select ustala dostawca danego produktu. Więcej informacji o gwarancji na akcesoria Select można uzyskać w autoryzowanych placówkach 
dealerskich i serwisach Nissana.

Kamera 
samochodowa

B84526UR0A
Konektor

B845B6PAAA
Należy używać 
tylko zgodnie z 
obowiązującym 
prawem
lokalnym.
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Rozszerzona gwarancja Nissana umożliwia przedłużenie 
gwarancji 3 lata / 100 000 km na dłuższy okres lub przebieg.

Wybierz umowę, która najlepiej pasuje do Twojego stylu 
jazdy. W przypadku naprawy elementu objętego gwarancją 
stosowane są wyłącznie oryginalne części Nissana, 
montowane przez wykwalifikowanych mechaników.

Zapewnij swojemu Nissanowi Qashqai opiekę na jaką 
zasługuje. Pakiet przeglądów okresowych Nissan to 
oszczędność pieniędzy w długim okresie czasu. Nasze 
pakiety przeglądów okresowych obejmują wszystkie 
standardowe czynności zalecane przez Nissana i 
wyszczególnione w Oficjalnej Instrukcji Serwisowej 
Nissana wymagane dla modelu Qashqai.

Wykupienie pakietu przeglądów okresowych pozwala  
od samego początku przewidzieć ile będzie kosztować 
konserwacja i chroni przed inflacją. Oprócz 
zaplanowanych operacji możesz skorzystać z wymiany.

Wybierz odpowiedni dla siebie pakiet, który odpowiada 
Twoim potrzebom i korzystaj z oryginalnych części 
Nissan montowanych przez naszych wyszkolonych 
techników w atrakcyjnej cenie.

Dobrze utrzymany pojazd ma większą wartość przy 
odsprzedaży. Jeśli sprzedasz swojego Nissana przed 
wygaśnięciem gwarancji, nowy właściciel skorzysta z 
pozostałego pakietu. Nie zwlekaj więc dłużej i wykup 
Pakiet Przeglądów Okresowych, aby zyskać dodatkowy 
spokój ducha!

ROZSZERZONA  
GWARANCJA

PAKIETY PRZEGLĄDÓW 
OKRESOWYCH

Artykuły
reklamowe 
QASHQAI

A - Notatnik w formacie A5

B - Termiczna butelka na wodę

C - Kabel ładowania

D - Długopis ciemno i jasnoniebieski

E - Brelok do kluczy Torino Loop Deluxe

F -  Kubek miedziany o pojemności 470 ml,  
izolowany próżniowo

G - Ładowarka bezprzewodowa 10w Encore



Poznaj nowego Nissana Qashqai: 
www.nissan.pl
Śledź Nissana Qashqai na Facebooku, Twitterze i YouTube.
Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszej publikacji były aktualne w chwili oddania jej do druku (Grudzień 2021). 
Zaprezentowane w niej pojazdy są modelami prototypowymi, wystawianymi na targach motoryzacyjnych. Zgodnie z polityką ciągłego 
doskonalenia produktów Nissan Europe zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji i wyglądu pojazdów opisanych lub przedstawionych 
w niniejszej publikacji w dowolnym czasie. Dealerzy Nissana będą informowani o zmianach tak szybko, jak to możliwe. Prosimy o kontakt 
z najbliższym dealerem Nissana w celu uzyskania aktualnych informacji. Ze względu na ograniczenia technik drukarskich kolory 
przedstawione w broszurze mogą różnić się od rzeczywistych kolorów nadwozia i wykończenia wnętrza. Wszelkie prawa zastrzeżone. 
Powielanie niniejszej broszury, w części lub całości, bez pisemnej zgody Nissan Europe jest zabronione. Niniejsza broszura została 
wyprodukowana na papierze bezchlorowym – MY21 Qashqai P&A brochure 12/2021 – wydrukowano w UE.
Opracowanie: DESIGNORY (Francja); druk: eg+ worldwide (Francja) – tel.: +33 1 49 09 25 35.

https://www.nissan.pl/pojazdy/nowe-pojazdy/qashqai.html



