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NOVÝ NISSAN QASHQAI  
PRÍSLUŠENSTVO

Cieľom originálneho príslušenstva Nissan je vyhovieť vašim požiadavkám 
na personalizáciu a štýl, na väčšie pohodlie i na každodenné používanie 
vozidla, a to pri zachovaní tej najvyššej kvality, výkonnosti i spoľahlivosti. 
V ponuke príslušenstva spoločnosti Nissan nájdete presne to, čo očakávate – 
na výber budete mať zo širokého radu hodnotných a inovatívnych výrobkov: 
Originálne príslušenstvo Nissan a vybrané produkty príslušenstva.

ORIGINÁLNE PRÍSLUŠENSTVO NISSAN

Vyvíja a vyrába sa priamo pre naše vozidlá. Príslušenstvo navrhujú naši 
interní konštruktéri tak, aby vyhovovalo všetkým patričným normám 
spoločnosti Nissan. Preto sa na príslušenstvo tiež vzťahuje záruka na nové 
vozidlo Nissan 3 roky alebo 100.000 km (podľa toho, čo nastane skôr).

VYBRANÉ PRÍSLUŠENSTVO

Spoločnosť Nissan má k dispozícii sortiment autopríslušenstva od 
uznávaných dodávateľov. Môžete z neho vyberať produkty, vďaka ktorým 
si vozidlo užijete ešte viac a s ktorými budete určite spokojní. Záručné 
krytie závisí od dodávateľa každého z produktov. Ďalšie podrobnosti o 
záručnom krytí produktov zo sortimentu vybraného príslušenstva vám 
oznámi autorizovaný díler alebo servis Nissan.

Originálne príslušenstvo Nissan musí byť montované autorizovaným dílerom alebo servisom Nissan. 
Originálne príslušenstvo montované mimo záručnej doby nového vozidla alebo montované treťou stranou 
je kryté zárukou na originálne náhradné diely/ príslušenstvo, ktorá je 12 mesiacov bez obmedzenia počtu 
najazdených km.
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Toto príslušenstvo je testované pri najnáročnejších teplotných podmienkach v Európe, aby bola zaručená životnosť tvarov a lícovania

Štýlové doplnky exteriéru
Ukážte svoj štýl. Štýlové exteriérové doplnky zvýrazňujú ostré línie modelu Qashqai, vďaka ktorým sa 
na ulici otočí každá hlava.

BALÍK ELEGANCE
A - Predná lišta, chróm - KE6106U0CR
B - Zadná lišta, chróm - KE7916U0CR
C - Bočné lišty, chróm - KE7606U0CR
Dotyk sofistikovanosti.

BALÍK ACTIVE
D - Predný štýlový panel, strieborný - KE6106U10S
E - Zadný štýlový panel, strieborný - KE7916U10S*
Doplňte svoj Qashqai novým balíkom Active a 
dodajte mu dynamický vzhľad.
*Zadný štýlový panel pre vozidlá bez ťažného zariadenia. 
Prosím pozrite strany so zoznamom príslušenstva pre ponuku 
ťažných zariadení.

F - KRYTY SPÄTNÝCH ZRKADIEL
Strieborné - KE9606U0CR
Štýlové a kvalitné kryty spätných zrkadiel. 

G - OCHRANNÝ PRVOK HORNEJ ČASTI NÁRAZNÍKA
Ochranný prvok hornej časti nárazníka - KE6206U000
Zabraňuje poškodeniu hrany nárazníka pri 
manipulácii s nákladom.
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Disky kolies z ľahkých zliatin
Originálne disky kolies z ľahkých zliatin sú špeciálne 
vyrobené pre nový Qashqai, aby vám ponúkli dokonalú 
kombináciu odolnosti, presnosti, výkonu a štýlu.

DISKY KOLIES

A - 17" DISK WINTER, STRIEBORNÝ
KB4096U200

B - 17" DISK WINTER, ČIERNY 
KB4096U200BZ

Ideálne, cenovo dostupné zliatinové disky pre váš Qashqai. 
Odporúčame použitie v zimnom období, pretože sú 
vyrobené tak, aby zvládali chladné poveternostné 
podmienky* a vplyvy posypovej soli, chemikálií a štrku.
*V kombinácii so zimnými pneumatikami v súlade s miestnou legistatívou.

C - ELEKTRICKÝ KOMPRESOR
Elektrický kompresor - 573506UA0A
Rýchly a jednoduchý spôsob, ako sa ubezpečiť, že vaše 
pneumatiky majú vždy správny tlak pre dosiahnutie 
ideálneho výkonu a spotreby paliva.

D - BEZPEČNOSTNÉ MATICE KOLIES
Bezpečnostné matice kolies - KE40989947
Táto jednoduchá, ale účinná sada matíc ponúka 
mimoriadnu ochranu a pokoj v duši.
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Preprava nákladu
Ak potrebujete viac priestoru na prepravu batožiny alebo 
športového vybavenia, máme pre vás riešenie. Naše strešné 
nosiče zvyšujú prepravné možnosti nového modelu Qashqai 
pri zachovaní vysokých bezpečnostných štandardov.

A - PRIEČNE HLINÍKOVÉ STREŠNÉ 
NOSNÍKY
so systémom Easyfix – KE7326U510* 

B - STREŠNÝ NOSIČ
so systémom Easyfix – KE7306U510* 

Originálne hliníkové strešné nosníky 
a strešné nosiče ponúkajú 
mimoriadnu odolnosť pre náklad až 
do 75 kg. Systém uchytenia Easyfix 
zaistí rýchlu montáž do 10 minút 
bez potreby použitia náradia.

*Použiteľné pre verzie vybavené strešnými 
lyžinami.

C - NOSIČ NA LYŽE
4 až 6 párov
4 páry - KS73850002
6 párov - KE73899996
Prevážajte až 6 párov lyží bezpečne 
a pohodlne.

D - NOSIČ NA BICYKEL
Oceľový - KE73880100
Hliníkový - KB73880010
Prevážajte až 4 bicykle na streche 
vášho nového modelu Qashqai.

E - STREŠNÝ BOX
Systém uchytenia QuickFix
Malý - KE734380BK 
Stredný - KE734480BK
Veľký - KE734630BK
Prepravujte extra batožinu s 
našimi aerodynamickými 
strešnými boxmi bezpečne a 
pohodlne. Sú vybavené systémom 
uchytenia QuickFix pre čo 
najjednoduchšie použitie.
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Ťažné zariadenie
Či už sa chystáte ťahať obytný príves alebo 
iba komfortne prevážať bicykle, máme pre  
vás tažné zariadenia, elektrické sady a nosiče 
bicyklov, ktoré sú špeciálne navrhnuté pre 
maximálnu kompatibilitu, funkčnosť a 
bezpečnosť.

ŤAŽNÉ ZARIADENIE
A - Odnímateľné - KE5KT6U510
B - Fixné - KE5KT6U500 
Originálne ťažné zariadenia Nissan sú vyrobené pre 
váš nový Qashqai a sú testované tak, aby zodpovedali 
jeho ťažnej kapacite 1 800 kg a prekročili všetky 
európske štandardy.

C - ELEKTRICKÁ SADA
7 PIN - KE5056U002
13 PIN - KE5056U012
Navrhnutá pre 100% kompatibilitu s elektrickými 
systémami modelu Qashqai zaisťuje spoľahlivosť aj 
pri maximálnom elektrickom zaťažení aj v tom 
najhoršom počasí.

D - NOSIČ NA E-BICYKLE
Nosič na e-bicykle -  KB73871313*
Nosič na elektrické bicykle je navrhnutý pre komfortné 
prevážanie elektrických aj klasických bicyklov.
*3 bicykle s max. hmotnosťou 60Kg a max. hmotnosťou 1 bicykla 30kg.
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B - PODSVIETENÉ VNÚTORNÉ PRAHY DVERÍ
s logom Qashqai - KE9676U542 
Jednoducho namontovateľné, podsvietené 
vnútorné prahy poskytujú dodatočnú ochranu 
pri nastupovaní a zároveň dodávajú prémiový 
vzhľad.

C - VNÚTORNÉ PRAHY DVERÍ
Hliníkové, s logom Qashqai - KE9676U100 
Jednoduché na údržbu, poskytujú dodatočnú 
ochranu pri nastupovaní a eliminujú opotrebenie.

D - OCHRANNÁ FÓLIA DOTYKOVÉHO DISPLEJA
8" displej - KB5376U50A 
9" displej - KB5376U50B
Táto dokonale tvarovaná fólia pomáha 
predchádzať poškriabaniu a mastnote na 
dotykovej obrazovke NissanConnect.

Ochrana interiéru
Udržiavajte interiér svojho nového modelu 
Qashqai ako nový s radou originálneho 
príslušenstva na ochranu interiéru.

A - ROHOŽE
Luxusné rohože, čierne - KE7456UN0A
Hustota: 450g/m2

Velúrové rohože, čierne - KE7456UN1A
Hustota: 450g/m2

Gumové rohoýe - KE7486U000 
Hrúbka: 62-67mm 

Navrhnuté a vyrobené tak, aby dokonale 
vyhovovali novému modelu QASHQAI pre 
maximálnu kvalitu a bezpečnosť.
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Ochrana exteriéru
Nie vždy je možné sa vyhnúť blatu, dažďu alebo 
inému znečisteniu. Ochráňte exteriér svojho 
nového modelu Qashqai pomocou radu 
príslušenstva exteriéru.

A - LAPAČE NEČISTÔT
Lapače nečistôt - KE7886UA01
Poskytujú účinnú ochranu pred kamienkami od kolies 
pre vás aj ostatných účastníkov cestnej premávky.

B -OCHRANNÉ FÓLIE HRANY DVERÍ
Ochranné fólie hrany dverí - KB53790100
Predchádzajte škrabancom a poškodeniu hrán dverí s 
týmito neviditeľnými fóliami.

Osvetlenie
Pridajte dodatočné osvetlenie pre zvýšenie 
bezpečnosti, pohodlia a zároveň dodajte 
svojmu novému modelu Qashqai ešte 
osobitejší štýl.

C - DODATOČNÉ OSVETLENIE BATOŽINOVÉHO 
PRIESTORU
Dodatočné osvetlenie batožinového priestoru -  

KB93000170
LED osvetlenie s automatickým spustením po 
otvorení batožinového priestoru je odnímateľné, 
čo umožňuje jeho využitie počas rodinných 
dobrodružstiev.

D - LED HMLOVÉ SVETLOMETY
LED Hmlové svetlomety
Táto sada predných LED svetlometov ponúka 
maximálnu viditeľnosť a bezpečnosť v hmlistom 
počasí.
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Od batožiny, cez zablatené topánky až po rodinného psa je nový Qashqai vždy pripravený 
pomôcť pri preprave nákladu. Pomocou radu príslušenstva batožinového priestoru udržíte jeho 
batožinový priestor stále ako nový.

Ochrana batožinového priestoru

A - VANIČKA BATOŽINOVÉHO PRIESTORU
Vanička batožinového priestoru, otáčateľná - KE9656U0S0
Jednoducho otáčateľná vanička batožinového priestoru je z 
jednej strany velúrová a z druhej strany pogumovaná - ideálna 
na prevážanie domácich miláčikov alebo zablateného 
záhradného odpadu.

B - ROHOŽ BATOŽINOVÉHO PRIESTORU
Rohož batožinového priestoru - KE8406U000
Táto vysoko odolná a ľahko vyberateľná rohož poskytuje extra 
ochranu pre podlahu batožinového priestoru. Hustota: 520g/m2.

C - KOMPLETNÁ OCHRANNÁ SADA BATOŽINOVÉHO PRIESTORU
Kompletná ochranná sada batožinového priestoru -  

KS9656U5E0
Kompletná ochrana batožinového priestoru pred rozliatím, 
blatom a inými nepríjemnými situáciami.

D - OCHRANA NAKLADACEJ HRANY BATOŽINOVÉHO PRIESTORU
Ochrana nakladacej hrany batožinového priestoru - KE9676U000
Chráni pred poškriabaním a iným poškodením pri manipulácii s 
nákladom do a z batožinového priestoru.

E- ORGANIZÉR NÁKLADU
Flexibilný organizér nákladu - KB93000160* 
Zorganiujte náklad a zabráňte jeho pohybu počas jazdy.
*Použiteľné od výbavy N-Connecta.
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Praktické doplnky
Využite každú cestu na maximum a udržujte svoj nový 
Qashqai čistý, organizovaný a pripravený na akciu.

A - ALU ORGANIZAČNÝ SYSTÉM
ALU organizačný systém - KE9646U510
Hliníkový organizačný systém batožinového priestoru je 
odnímateľný, ľahko sa inštaluje a prispôsobí sa predmetom 
rôznych veľkostí. Je možné ho nastaviť pomocou pozdĺžnych 
koľajničiek.

B - PRENOSNÝ VYSÁVAČ
Prenosný vysávač - KB93000180
Nech ste práve kdekoľvek, prenosný vysávač ponúka pohodlné 
a výkonné čistenie vášho interiéru.

C - ČISTIČ VZDUCHU
Čistič vzduchu - KB27299900
Čistí vzduch v kabíne a odstraňuje peľ, pachy, 
vírusy, baktérie a iné častice.

D - CHLADIACI BOX
Chladiaci box - KS93000080
Ideálny na uchovanie nápojov a jedál v chlade na 
dlhších cestách.

E - LOKALIZÁTOR KĽÚČOV
Lokalizátor kľúčov - KB23099900
Na pripojenie k vášmu telefónu používa 
technológiu Bluetooth, takže môžete kedykoľvek 
nájsť svoje kľúče.
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Infotainment
Nový Qashqai je nabitý najnovšími technológiami - a toto 
príslušenstvo vám pomôže využiť ich naplno. Od držiakov 
smartfónov cez bezdrôtové nabíjanie až po palubnú kameru - 
pomôžu vám ľahko sa orientovať v modernom svete.

A - PALUBNÁ KAMERA
Palubná kamera - B8452DF60A*
*Používajte iba v súlade s miestnou legislatívou.

B - BEZDRÔTOVÁ NABÍJAČKA
Bezdrôtová nabíjačka MagicMount ProCharge Dash/Window -  

KB28900010
Nabíja telefóny kompatibilné s bezdrôtovým nabíjaním bez potreby 
zapojenia kábla.

DRŽIAKY NA SMARTFÓN
C - Držiak na smartfón MagicMount Air Vent - KS289AVMBL
D - Držiak na smartfón Dash/Window - KB28900005
Majte telefón počas jazdy vždy na svojom mieste.

Bezpečnosť
Či už kvôli splneniu medzinárodných predpisov alebo len pridaniu viac pokoja na cestách, naše 
bezpečnostné doplnky sú tu, keď ich najviac potrebujete.

E - SADA POVINNEJ VÝBAVY
Sada povinnej výbavy s logom Nissan  
(Lekárnička, 1x vesta, 1x trojuholník) - KE93000022

Sada povinnej výbavy s logom Nissan  
(Lekárnička, 1x vesta, 2x trojuholník) - KE93000023

Sada povinnej výbavy s logom Nissan  
(Lekárnička, 2x vesta, 1x trojuholník) - KE93000024

Tento výber praktického bezpečnostného vybavenia 
je vo vašom Qashqai vždy užitočný.

F - LED VÝSTRAŽNÉ SVIETIDLO
LED výstražné svietidlo - KB93000140
Toto jasné blikajúce svetlo je obzvlášť užitočné, ak ste 
nútení zastaviť v tme alebo na nebezpečnom mieste.

G - ZÁCHRANNÉ KLADIVKO
Záchranné kladivko s LED svetlom - KB93000150
Záchranné kladivo možno okrem šikovného LED 
svetla použiť aj na núdzové rozbitie okien.
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ŠTÝLOVÉ DOPLNKY EXTERIÉRU

Nový QASHQAI príslušenstvo

DISKY KOLIES

BALÍK ACTIVE DODATOČNÉ ŠTÝLOVÉ DOPLNKY

STREŠNÉ NOSIČE

ŤAŽNÉ ZARIADENIA

OCHRANA INTERIÉRU

Predná lišta - 
Chróm 
KE6106U0CR

Luxusné rohože
KE7456UN0A

Priečne hliníkové 
strešné nosníky
so systémom 
EasyFix
KE7326U510

Elektrické sady
7 PIN
KE5056U002
13 PIN
KE5056U012

Ochranná fólia 
dotykového 
displeja
8" displej

KB5376U50A
9" displej

KB5376U50B

Zadná lišta - 
Chróm
KE7916U0CR

Velúrové rohože
KE7456UN1A

Strešný nosič
so systémom 
EasyFix
KE7306U510Bočné lišty - 

Chróm 
KE7606U0CR

Gumové rohože
KE7486U000

Predný štýlový 
panel - 
Strieborný
KE6106U10S

17" Disky kolies 
Winter - 
Strieborné

KB4096U200

Kryty spätných 
zrkadiel - 
Strieborné
KE9606U0CR

Elektrický 
kompresor
573506UA0A

Odnímateľné 
ťažné zariadenie
KE5KT6U510

Podsvietené 
vnútorné prahy 
dverí s logom 
Nissan
KE9676U542

Zadný štýlový 
panel - 
Strieborný
KE7916U10S

17" Disky kolies 
Winter - Čierne

KB4096U200BZ

Ochranný prvok 
hornej časti 
nárazníka
KE6206U000

Bepečnostné 
matice kolies
KE40989947

Pevné ťažné 
zariadenie
KE5KT6U500

Hliníkové 
vnútorné prahy 
dverí s logom 
Nissan
KE9676U100

Nosič na bicykel
Oceľový
KE73880100
Hliníkový

KB73880010
Adaptér T-Track 
pre oceľový 
nosič na bicykel
KE73799933

Strešný box so 
systémom 
QuickFix
Malý
KE734380BK
Stredný
KE734480BK
Veľký
KE734630BK

Nosič na lyže
4 páry

KS73850002
6 párov
KE73899996

Nosič E-bicyklov
KB73871313

3 bicykle - 
Euroride
KE73870307
2 bicykle - 
Euroride
KE73870213

BALÍK ELEGANCE
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Nový QASHQAI príslušenstvo

OCHRANA BATOŽINOVÉHO PRIESTORU

PRAKTICKÉ DOPLNKY

OCHRANA EXTERIÉRU OSVETLENIE

INFOTAINMENT

BEZPEČNOSŤ

Lapače nečistôt
KE7886UA01

LED hmlové 
svetlomety

Univerzálny 
držiak na 
smartfón
DashMount  
(na okno/
palubnú dosku)

KB28900001

Držiak na 
smartfón 
MagicMOUNT (na 
palubnú dosku/ 
okno)

KB28900005

Držiak na 
smartfón 
MagicMOUNT 
(na palubnú 
dosku)

KB28900003

LED výstražné 
svietidlo

KB93000140

Palubná kamera
B8452DF60A

Použitie iba v 
súlade s 
miestnou 
legislatívou

Vanička 
batožinového 
priestoru
Otáčateľná
KE9656U0S0

Kryt motora
KE5416U500

Dodatočné 
osvetlenie 
batožinového 
priestoru

KB93000170

Držiak na 
smartfón  
(do ventilácie)

KS289AVMBL

Držiak na 
smartfón a 
bezdrôtová 
nabíjacka/ 
upevnenie Magic 
Procharge (na 
palubnú dosku/ 
okno)

KB28900010

Držiak na 
smartfón 
MagicMOUNT 
(na palubnú 
dosku/
ventiláciu)

KB28900004

Záchranné 
kladivko s LED 
svetlom

KB93000150

Flexibilný 
organizér 
nákladu

KB93000160

Alu organizačný 
systém
KE9646U510

Lokalizátor 
kľúčov

KB23099900

Prenosný 
vysávač

KB93000180

Podsvietený 
popolník

F880089926

Rohož 
batožinového 
priestoru
KE8406U000

Ochranné fólie 
hrany dverí

KB53790100

Ochrana 
nakladacej hrany 
batožinového 
priestoru
KE9676U000

Čistič vzduchu
KB27299900

Stan
999T7XY200

Chladiaci box
KS93000080

Kompletná 
ochranná sada 
batožinového 
priestoru

KS9656U5E0

Sada povinnej výbavy
Sada povinnej výbavy s logom Nissan  
(Lekárnička, 1x vesta, 1x trojuholník)
KE93000022
Sada povinnej výbavy s logom Nissan  
(Lekárnička, 1x vesta, 2x trojuholník)
KE93000023
Sada povinnej výbavy s logom Nissan  
(Lekárnička, 2x vesta, 1x trojuholník)
KE93000024

Originálne príslušenstvo Nissan musí byť montované autorizovaným dílerom alebo servisom Nissan. Originálne príslušenstvo montované mimo záručnej doby nového 
vozidla alebo montované treťou stranou je kryté zárukou na originálne náhradné diely/ príslušenstvo, ktorá je 12 mesiacov bez obmedzenia počtu najazdených km.

Záručné krytie produktov vybraného príslušenstva závisí od dodávateľa každého z produktov. Ďalšie podrobnosti o záručnom krytí produktov zo sortimentu vybraného 
príslušenstva vám oznámi autorizovaný díler alebo servis Nissan.
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Predĺžená záruka Nissan dáva príležitosť predĺžiť záruku 
na nové vozidlo 3 roky/ 100 000 km na dlhšie obdobie 
alebo do vyššieho počtu najazdených kilometrov.

Vyberte si zmluvu, ktorá najlepšie vyhovuje vášmu spôsobu 
používania vozidla. V prípade opravy budú použité výhradne 
originálne náhradné diely namontované zaškolenými 
technikmi spoločnosti Nissan.

PREDĹŽENÁ ZÁRUKA

Reklamné  
predmety

A - Zápisník A5

B - Termofľaša

C - Nabíjací kábel

D - Guličkové perá

E - Prívesok na kľúče Deluxe Torino Loop

F - 470 ml izolovaný pohár

G - 10W bezdrôtová nabíjačka
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Pre viac informácií navštívte: www.nissan.sk
Sledujte Nissan Qashqai na Facebook, Twitter a Youtube.
Snažili sme sa, aby bol zaistený správny obsah tejto publikácie v čase tlače (Jún 2021). V tejto brožúre sú použité obrázky prototypových 
vozidiel vystavovaných na autosalónoch. V súlade so zásadami neustáleho zlepšovania výrobkov si spoločnosť Nissan Europe vyhradzuje 
právo kedykolvek zmeniť špecifikácie a vozidlá opísané a zobrazené v tejto publikácii. Díleri spoločnosti Nissan budú informovaní o 
akýchkoľvek takých zmenách v najkratšom možnom čase. Aktuálne informácie si môžete kedykoľvek vyžiadať u miestneho dílera vozidiel 
Nissan. Vzhľadom na obmedzenia použitého tlačového procesu sa môžu farby zobrazené v tejto brožúre mierne líšit od skutočných farieb 
použitých lakov a materiálov interiérového čalúnenia. Všetky práva vyhradené. Reprodukcia celej brožúry alebo akejkoľvek jej časti je bez 
písomného súhlasu spoločnosti Nissan Europe zakázaná. Táto brožúra je vyrobená z papiera, ktorý neobsahuje chlór – brožúra MY21 Qashqai 
06/2021 – Vytlačené v EÚ. vytvorené spoločnosťou DESIGNORY, France a distribuované eg+ worldwide, France – Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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https://www.nissan.sk/vozidla/nove-vozidla/novy-qashqai-2021.html
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