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ACESSÓRIOS DO NOVO NISSAN 
QASHQAI

Os acessórios Nissan foram criados para melhorar a personalização e  
o estilo do seu Qashqai, melhorar o seu conforto e a utilização diária e, 
ao mesmo tempo, satisfazer elevados padrões de qualidade, desempenho 
e fiabilidade. A Nissan oferece-lhe uma gama de acessórios que 
satisfazem as suas expectativas e propõe-lhe uma ampla oferta de 
produtos inovadores e de qualidade: Acessórios originais Nissan e 
Acessórios selecionados.

ACESSÓRIOS ORIGINAIS NISSAN

Desenvolvidos e fabricados especificamente para os nossos veículos, os 
Acessórios originais Nissan foram desenhados pelos nossos engenheiros 
para que se cumpram todos os níveis de qualidade Nissan. Estão cobertos 
pela garantia de novo veículo de 3 anos/100.000 kms (o que ocorrer 
primeiro), até ao fim da garantia do novo veículo ou por 12 meses, o que 
for mais longo.

ACESSÓRIOS SELECIONADOS

A Nissan selecionou uma gama de produtos de mercado, fabricados 
por fornecedores externos aprovados pela Nissan, para que a experiência 
com o seu veículo seja rica e que o seu nível de satisfação esteja garantido. 
A cobertura da garantia dos acessórios selecionados pode variar segundo 
o fornecedor do produto. Se deseja mais informação, dirija-se a um 
concessionário ou oficina autorizada Nissan.

Os acessórios originais Nissan devem ser instalados por um concessionário ou oficina autorizada Nissan. 
Se um Acessório original Nissan for instalado depois do período de cobertura da garantia do veículo novo 
ou se for instalado por um terceiro, apenas terá a cobertura de garantia para componentes e Acessórios 
Originais Nissan de 12 meses, sem limite de quilometragem.
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Estes acessórios foram testados nas mais altas temperaturas de calor e frio da Europa para garantir a longevidade da forma e do ajuste.

Estilo exterior
Mostre o seu estilo. Os packs de estilo exterior acentuam as linhas arrojadas do Novo Qashqai para 
o destacar no meio da multidão.

PACK ELEGANCE 
A - Embelezador dianteiro Elegance - KE6106U0CR
B - Embelezador lateral Elegance - KE7606U0CR
C - Embelezador traseiro Elegance - KE7916U0CR
Adicione um toque sofisticado.

PACK ACTIVE 
D - Proteção inferior dianteira, Prata - KE6106U10S
E - Proteção inferior traseira, Prata - KE7916U10S*
Multiplique o estilo do seu QASHQAI com o novo 
Pack Active e consiga esse look dinâmico  
que procura. 
*Proteção inferior traseira sem gancho de reboque . Poderá consultar 
la folha de pedidos para ver outras opções compatíveis com o gancho 
de reboque. 

F - EMBELEZADOR DE RETROVISORES EXTERIORES
em Prata - KE9606U0CR
Embelezadores de retrovisores exteriores elegantes 
e moldados em vácuo.

G - PARA-CHOQUES TRASEIRO
Proteção do para-choques traseiro- KE6206U000
Evite danos no para-choques al introduzir a carga 
na bagageira. 



B

A

C

Jantes em liga leve
As nossas jantes em liga leve de Inverno foram 
construídas especificamente para o novo Qashqai, 
para lhe oferecer a combinação perfeita de 
durabilidade, precisão, desempenho e estilo.

JANTES EM LIGA LEVE

A - JANTES EM LIGA LEVE WRW DE 17" EM PRATA -  
KB4096U200

B - JANTES EM LIGA LEVE WRW DE 17" EM PRETO -  
KB4096U200BZ

As jantes em liga leve perfeitas para o seu QASHQAI. 
Recomendadas para o uso durante o Inverno, pois foram 
desenhadas para suportar condições metereológicas frias, 
impacto ao sal, produtos quimicos e gravilha. 
* Para ser equipado com pneus de inverno segundo a normativa vigente. 

C - PROTEÇÃO DE PORCAS ANTI-ROUBO
Proteção de porcas anti-roubo - KE40989947
Este kit de proteção simples mas eficaz oferece uma 
proteção extra que garante a sua tranquilidade.
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Transporte
Se necessita de espaço extra para transportar bagagem ou 
equipamento desportivo, temos a solução para si. As nossas 
barras transversais e caixas de carga aumentam a capacidade 
de transporte do novo Qashqai sem comprometer a segurança.

A - BARRAS TRANSVERSAIS
com sistema Easyfix – KE7326U510* 

B - BARRAS TRANSVERSAIS
com sistema Easyfix – KE7306U510* 

Estas barras transversais de alumínio 
de alta qualidade e suportes de carga 
oferecem durabilidade e resistência 
para cargas até 75kg. Tecnologia 
Easytech para o instalar em 10 min 
sem necessidade de ferramentas.

*Disponível para as versões com barras  
de tejadilho.

C - PORTA-SKIS
4 a 6 pares
4 pares - KS73850002
6 pares - KE73899996
Transporte até 6 pares de skis com 
segurança e conforto.

D - PORTA-BICICLETAS
Porta-bicicletas Free ride 530 - 
KE73880100
Porta-bicicletas de tejadilho -  

KB73880010
Poderá levar até 4 pares de 
bicicletas no teto do novo 
QASHQAI. 

E - CAIXAS DE CARGA
QuickFix
Pequena - KE734380BK 
Média - KE734480BK
Grande - KE734630BK
Leva a sua bagagem de forma 
segura nas nossas caixas de carga 
aerodinâmicas. Incluem o sistema 
QuickFix para facilitar a sua 
utilização. 
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Reboque
Quer seja para atrelar uma caravana ou 
reboque, ou apenas precise de fixar algumas 
bicicletas, temos as barras de reboque, 
suportes e TEKs que foram concebidos 
especialmente para o seu Qashqai para 
garantir a máxima compatibilidade, 
funcionalidade e segurança.

GANCHOS DE REBOQUE
A - Removível - KE5KT6U510
B - Fixo - KE5KT6U500 
Os ganchos para reboque originais Nissan foram 
desenhados e testados com o Novo QASHQAI para 
garantir a compatibilidade com os seus 1800 kg de 
capacidade de reboque e superar todos os standars 
de qualidade europeus

C - INSTALAÇÃO ELÉTRICA TEK
Instalação elétrica 7 pinos - KE5056U002
Instalação elétrica 13 pinos - KE5056U012
Com um design 100% compatível com o sistema 
elétrico do Novo QASHQAI, estas instalações 
elétricas garantem uma performance segura com 
uma carga elétrica máxima, inclusivamente com 
as piores condições metereológicas. 

D - PORTA-BICICLETAS ELÉTRICAS
Porta-bicicletas -  KB73871313*
Este porta-bicicletas está desenhado para 
transportar uma combinação de bicicletas elétricas 
e bicicletas convencionais . 
*3 bicicletas com uma carga total até 60 kg, com uma carga por bicicleta 
máxima de 30 kg
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B - PROTETORES DE ENTRADA ILUMINADOS
com logo Qashqai - KE9676U542 
Instalado em apenas 10 minutos, este protetor 
de entrada iluminado protege de marcas, riscos 
e dá um toque de elegância.

C - PROTETORES DE ENTRADA SEM ILUMINAÇÃO
alumínio, com logo QASHQAI - KE9676U100 
São fáceis de limpar e ajudam a proteger o 
veículo de riscos e do desgaste.

D - PELÍCULA PROTETORA 
para ecrã tátil de 9" - KB5376U50B
Esta capa protetora ajusta-se perfeitamente e 
ajuda a proteger de riscos e sujidade o ecrã 
tátil do seu NissanConnect.

Proteção interior
Mantenha o interior do Novo Qashqai com a 
nossa gama de acessórios de proteção interior.

A - TAPETES

Tapetes Luxury - KE7456UN0A 
750 g/m2 em preto com base de feltro sinterizado.

Tapetes velour - KE7456UN1A
450 g/m2 em preto com base de feltro 
sinterizado preto.

Tapetes de borracha - KE7486U000 
Espessura 62-67mm 

Desenhadas e fabricadas para que se ajustem 
perfeitamente ao Novo QASHQAI e conseguir 
uma máxima qualidade e segurança. 
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Proteção exterior
Nem sempre é possível evitar lama, chuva  
ou outros condutores, mas é possível evitar 
danificar o seu novo Qashqai com estes 
acessórios exteriores.

A - PALAS DAS RODAS
Proteja o seu carro das marcas da gravilha e proteja  
o resto dos usuários da estrada dos restos pneus 
graças a estas palas das rodas feitas à medida para  
o seu Novo QASHQAI. 

B - PELÍCULA PROTETORA PARA O CONTORNO  
DAS PORTAS
Película protetora para o contorno das portas -  

KB53790100
Evite riscos e outro tipo de desgaste no contorno das 
portas graças a esta película invisível. 

Iluminação
Acrescente um pouco de iluminação extra 
para aumentar a segurança, conveniência e 
dar ao novo Qashqai ainda mais estilo 
individual.

C - LUZ DA PORTA TRASEIRA
Luz da porta traseira - KB93000170
A luz LED ativa-se automaticamente ao abrir a 
bagageira e pode-se usuar como lanterna. 

D - FARÓIS DE NEVOEIRO
Faróis de nevoeiro - KIT ALIAS
Estes faróis LED dianteiros oferecem uma 
visibilidade e segurança máxima em condições 
de nevoeiro.
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Desde a bagagem aos sapatos com lama, ao cão da família, o novo QASHQAI está sempre 
pronto para o ajudar a transportar a carga. Devolva o favor com acessórios concebidos para 
manter o seu porta-bagagens com bom aspecto e como novo.

Proteção da bagageira

A - FORRO DA BAGAGEIRA 
Reversível - KE9656U0S0
Este revestimento é fácil de tirar e por outro lado é de velour  
de grande resistência e, pelo outro, de borracha, muito fácil de 
limpar: ideal para levar os animais de estimação ou o material  
de jardinagem cheio de barro. 

B - TAPETES TÊXTEIS PARA A BAGAGEIRA 
Protetor do espaço de carga - KE8406U000
Este resistente tapete, fácil de limpar e de tirar, oferece a 
proteção extra para o interior da sua bagageira . 520 g/m2 em 
preto com base granulada. 

C - PROTEÇÃO INTEGRAL DA BAGAGEIRA
Proteção integral da bagageira - KS9656U5E0
Uma proteção completa para a sua bagageira em caso de 
derrame de liquidos, barro ou qualquer outro tipo de sujidade. 

D - PROTEÇÃO DE ENTRADA DA BAGAGEIRA
Protetor de entrada da bagageira - KE9676U000
Proteção contra riscos ou outro tipo de danos ao carregar ou 
descarregar a bagageira. 

E- ORGANIZADOR FLEXÍVEL DA BAGAGEIRA 
Organizador flexível da bagageira - KB93000160* 
Separe o conteúdo da bagageira e evite que tudo vá de um lado 
a outro durante os trajetos. 
*Aplicável a partir da versão N-CONNECTA.
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Acessórios utilitários
Tire o máximo partido de cada viagem e mantenha o seu 
novo Qashqai limpo, organizado e pronto para a ação.

A - ORGANIZADOR BAGAGEM INTERIOR
Organizador bagagem interior - KE9646U510
Divisor de carga ajustável em alumínio. Removível e fácil de 
instalar, adapta-se a objectos de diferentes tamanhos graças  
a um separador e a uma cinta que passa através dos carris. 

B - ASPIRADOR PORTÁTIL
Aspirador portátil - KB93000180
Oferece-lhe uma limpeza potente e prática para deixar  
o interior impecável esteja onde estiver.

C - PURIFICADOR DO AR
Purificador do ar - KB27299900
Limpa o ar do interior do veículo e filtra o pólen, 
cheiros, vírus, bactérias e outras partículas. 

D - GELEIRA PORTÁTIL
Geleira portátil - KS93000080
Perfeito para manter as suas bebidas e comida num 
lugar fresco durante as suas viagens mais longas. 

E - DETETOR DA CHAVE
Detetor da chave - KB23099900
Conecta-se através de Bluetooth para que 
encontre sempre as chaves desde o o seu 
telefono e vice-versa. 
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Segurança
Quer seja para cumprir regulamentos internacionais ou 
apenas para acrescentar um pouco mais de paz de 
espírito, os nossos acessórios de segurança estão lá 
quando mais precisa deles.

G - LUZ DE PRESENÇA LED
Luz de presença LED - KB93000140
Est luz intensa é especialmente útil se está num sítio escuro.

H - MARTELO DE EMERGÊNCIA
Martelo de emergência com luz LED - KB93000150
Além da luz LED, o martelo de segurança pode ser usado para 
partir as janelas em caso de emergência. 

I - KIT DE SEGURANÇA
Kit segurança: Kit 1 triângulo, 1 colete refletor - KE93000022

Kit de segurança: Kit 2 triângulos, 1 colete refletor - KE93000023

Kit de segurança: Kit 1 triângulos, 2 coletes refletores - KE93000024

É sempre útil ter esta seleção de equipamento de segurança no 
seu QASHQAI.

Infoentretenimento
O Novo Qashqai está totalmente equipado com a última tecnologia e estes acessórios ajudam-no a 
tirar o máximo partido da mesma. Poderá navegar no mundo moderno com facilidade graças aos 
seus suportes para smartphones, carregador sem fios e câmara a bordo.

A - CÂMARA DE BORDO*
Câmara de bordo - B84526UR0A
Conector - B845B6PAAA
*Utilizar de acordo com a legislação local.

B - CARREGADOR WIRELESS
Suporte para smartphone com carregador wireless 
MagicMOUNT Procharge com ventosa - KB28900010
Carregue os smartphones compatíveis sem ter que os 
ligar à corrente.

SUPORTE PARA SMARTPHONES
C - Suporte para smartphone com fixação de pinça 
com ventosa - KB28900001
D - Suporte para smartphone com fixação magnética 
para tablier - KB28900004
E - Suporte para smartphone MagicMOUNT com 
ventosa - KB28900005
F - Suporte para smartphone com fixação magnética  

KS289AVMBL
Coloque o seu telefone onde precisa enquanto conduz.



ESTILO EXTERIOR

Acessórios do Novo QASHQAI

JANTES

PACK ACTIVE ESTILO EXTERIOR ADICIONAL

TRANSPORTE

REBOQUE

PROTEÇÃO INTERIOR

Embelezador 
dianteiro 
Elegance
KE6106U0CR

Tapetes Luxury
KE7456UN0A

Barras 
transversais
com sistema 
Easyfix
KE7326U510

Instalação 
elétrica TEK
7 pinos
KE5056U002
13 pinos
KE5056U012

Película 
protetora do 
ecrã táctil
para ecrã de 9" -

KB5376U50B

Embelezador 
traseiro Elegance
KE7916U0CR

Tapetes velour 
KE7456UN1A

Barras 
transversais
com sistema 
Easyfix
KE7306U510Embelezador 

lateral Elegance
KE7606U0CR

Tapetes de 
borracha 
KE7486U000

Jantes em liga 
leve ERE de 17" 
em Prata

KB4096U200

Gancho de 
reboque 
removível
KE5KT6U510

Protetores de 
entrada 
iluminados com 
logo QASHQAI 
KE9676U542

Jantes em liga 
leve WRW de 17" 
- Preto 

KB4096U200BZ

Protetor do 
para-choques 
traseiro 
KE6206U000

Proteção de 
porcas anti-
roubo 
KE40989947

Gancho de 
reboque fixo 
KE5KT6U500

Protetores de 
entrada não 
iluminados com 
logo QASHQAI
KE9676U100

Porta-bicicletas 
Free Ride 530 
KE73880100
Luxury -

KB73880010
Adaptador T-Track 
porta-biciletas 
Aço - 
KE73799933

Caixa de carga 
com fixação 
rápida
Pequena 
KE734380BK
Média -
KE734480BK
Grande -
KE734630BK

Porta-skis
4 pares 

KS73850002
6 pares
KE73899996

Porta-bicicletas 
elétricas 

KB73871313
Porta-bicicletas 
traseiro dobrável 
Euroride 7 pinos para 
3 bicicletas
KE73870307
Porta-bicicleta 
traseiro dobrável 
Euroride 13 pinos para 
2 bicicletas
KE73870213

PACK ELEGANCE 

Proteção inferior 
dianteira, Prata 
KE6106U10S

Embelezador  
de retrovisores 
exteriores, Prata
KE9606U0CR

Proteção inferior 
traseira, Prata
KE7916U10S



Acessórios do Novo QASHQAI

PROTEÇÃO DA BAGAGEIRA

ACESSÓRIOS UTILITÁRIOS

PROTEÇÃO EXTERIOR ILUMINAÇÃO

INFOTAINMENT

SEGURANÇA

Palas das rodas
KE7886UA01

Faróis de 
nevoeiro LED
KIT ALIAS

Suporte 
Universal para 
Smartphone

KB28900001

Suporte para 
smartphone 
MagicMOUNT

KB28900005

Suporte para 
smartphone 
MagicMOUNT

KB28900003

Luz de presença 
LED

KB93000140

Forro reversível 
da bagageira
KE9656U0S0

Proteção inferior 
da carroçaria
KE5416U500

Luz da porta 
traseira

KB93000170

Suporte para 
smartphone 
(fixação 
magnética)

KS289AVMBL

Suporte para 
smartphone com 
carregador sem 
fios 
MagicMOUNT 
Procharge

KB28900010

Suporte para 
smartphone 
dupla função 
MagicMOUNT

KB28900004

Martelo de 
emergência 
com luz LED

KB93000150

Organizador 
flexível da 
bagageira

KB93000160

Organizador 
bagagem 
interior
KE9646U510

Detetor  
da chave

KB23099900

Aspirador 
portátil

KB93000180

Cinzeiro 
iluminado

F880089926

Tapete têxtil
da bagageira
KE8406U000

Película 
protetora para  
o contorno das 
portas

KB53790100

Protetores de 
entrada da 
bagageira
KE9676U000

Purificador de ar
KB27299900

Tenda
999T7XY200

Geleira portátil
KS93000080

Proteção 
integral da 
bagageira

KS9656U5E0

Kits de segurança
Kit segurança: Kit 1 triângulo, 1 colete refletor
KE93000022
Kit de segurança: Kit 2 triângulos, 1 colete refletor
KE93000023
Kit de segurança: Kit 1 triângulo, 2 coletes refletores
KE93000024

Os acessórios e qualquer outro equipamento adicional instalado depois da compra do veículo podem alterar a sua autonomia. Os acessórios Originais Nissan estão 
cobertos pela garantia de 3 anos/100.00 Kms (o que ocorra primeiro) se instalado antes da entrega do veículo ou durante o período de garantia. Os Acessórios Originais 
Nissan devem ser instalados por um concessionário ou oficina autorizada Nissan. Os Acessórios Originais Nissan instalados fora do período de garantia, por terceiros ou 
pelo Cliente, apenas estão cobertos pela Garantia de Peças e Acessórios Originais Nissan de 12 meses / quilometragem ilimitada.

A cobertura da garantia dos Acessórios selecionados depende do fornecedor do produto. Se deseja obter mais informação, contacte um concessionário Nissan ou uma 
oficina autorizada.

Câmara de 
bordo

B84526UR0A
Conector 

B845B6PAAA
Utilizar segundo 
as leis vigentes .
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A Extensão de Garantia Nissan 5  oferece uma cobertura 
da garantia por um maior período de tempo e /ou 
quilómetros para o seu Nissan QASHQAI. A ampla gama de 
contratos disponíveis permite-lhe escolher o que se adapta 
melhor às suas necessidades.

Os nossos técnicos qualificados conhecem o seu veículo 
melhor que ninguém e só utilizam componentes  
originais Nissan.

A Extensão de Garantia Nissan 5  dá-lhe a tranquilidade 
para resolver qualquer eventual incidente e a mesma pode 
ser transferida caso venda o seu veículo.

A Extensão de Garantia Nissan 5  inclui Assistência em 
viagem nos países especificados nos termos e condições, 
durante a duração da apólice. Com ela receberá uma 
cobertura por toda a Europa as 24 horas do dia, os 
365 dias do ano.

Cuide do seu Novo Nissan QASHQAI como ele merece com 
a Manutenção+ Nissan e poupe dinheiro a longo prazo.

O Contrato de Manutenção+ cobre todas as operações 
indicadas no Livro de Garantia do veículo para condições 
normais de condução.

Subscrever um Contrato de Manutenção permite-lhe 
conhecer desde o princípio e protege-o sobre o efeito da 
inflação dos preços.

Além das operações indicadas no Livro de Garantia do 
veículo para condições normais de condução também 
pode beneficiar de operações de mudança de componentes 
afetados pelo desgaste por uso como as escovas limpa-
para-brisas, as pastilhas de travão ou os componentes da 
suspensão se aderir ao Contrato de Manutenção+ Estendido.

Beneficie do uso de componentes originais Nissan montados 
pelos nossos técnicos qualificados a um preço mais reduzido.

Um veículo bem conservado tem um maior preço de revenda.

E se vende o seu Nissan antes que termine o período do seu 
contrato, o novo dono poderá beneficiar do contrato residual.

EXTENSÃO  
GARANTIA 5

CONTRATOS DE MANUTENÇÃO 
(MANUTENÇÃO+)

Merchandising

A - A5 Notebook

B - Garrafa térmica p/ liquidos

C - Cabo de carregamento

D - Caneta azul escura e clara

E - Porta-chaves Deluxe Torino

F - Copo de cobre isolado a vácuo 470 ml

G -  Carregador sem fios Encore de 10 W



Mergulhe na experiência do Novo QASHQAI: 
www.nissan.pt
Siga-nos em: /NissanPortugal @NissanPortugal /NissanPortugal
Foram desenvolvidos todos os esforços para assegurar que os conteúdos presentes nesta publicação estejam corretos no momento 
da impressão (Dezembro 2021). Este catálogo foi produzido utilizando protótipos exibidos em salões-automóvel. De acordo com a 
política da empresa de introdução de melhorias de forma contínua, reservamo-nos o direito de proceder a alterações de especificações 
técnicas e de equipamento sem aviso prévio. Os Concessionários Nissan serão informados de quaisquer modificações o mais rapidamente 
possível. Para informações mais atualizadas sobre as especificações em vigor, consulte o seu Concessionário Nissan. Dadas as limitações 
dos processos de impressão utilizados, as cores apresentadas nesta publicação podem divergir ligeiramente das cores reais da carroçaria 
e dos materiais utilizados no habitáculo. Direitos reservados. Proibida a reprodução total ou parcial desta publicação sem a autorização 
expressa da Nissan International. Este veículo, todos os seus componentes, assim como as peças originais, foram desenhados e fabricados 
segundo a Normativa Legal destinada a prevenir e reduzir ao mínimo o impacto ambiental. Para isso, foram utilizados materiais reciclados/ 
recicláveis, e foram adotadas medidas para garantir uma reciclagem adequada para a conservação e a qualidade ambiental.
Este catálogo foi impresso em papel ecológico – C –NOVO QASHQAI MY21 – dez/21. – Impressão na U.E.
Criado por DESIGNORY, França e produzido por eg+ worldwide, França – Tel.: +33 1 49 09 25 35

https://www.nissan.pt/veiculos/novos-veiculos/qasqhai.html
https://www.facebook.com/NissanPortugal
https://twitter.com/NissanPortugal
https://www.youtube.com/NissanPortugal



