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NISSAN QASHQAI  
AKSESUARLARI

Nissan aksesuarları, kişiselleştirme ve tasarım gereksinimlerinizi 
karşılamak, konforunuzu ve sürüş deneyiminizi iyileştirirmek için en 
yüksek kalite, performans ve güvenlik standartlarını sağlayacak şekilde 
üretilmiştir. Nissan, beklentilerinizi karşılayacak aksesuarlar ve çok çeşitli 
yenilikçi ürünler sunar.

NISSAN ORİJİNAL AKSESUARLARI

Araçlarımız için özel olarak geliştirilen ve üretilen orijinal Nissan 
aksesuarları kendi mühendislerimiz tarafından ilgili tüm Nissan 
standartlarına uygun şekilde tasarlanmıştır. Bu nedenle Nissan 
tarafından 3 yıl garanti kapsamındadırlar.

SEÇKİN AKSESUAR SEÇİMİ

Nissan, araç deneyiminizi zenginleştirmek ve memnuniyetinizi garanti 
altına almak için geniş aksesuar çeşitleri sunar. Sizler için tasarlanan 
aksesuarların keyfini sürün.

Görülen model üzerindeki aksesuar ve donanımlar Türkiye paketinde farklılık gösterebilir. Aksesuarlar ve 
her türlü ek donanım, aracın CO2 emisyonu ve yakıt tüketimi üzerinde değişikliğe sebep olabilir. Nissan 
Otomotiv A.Ş. aracın şekil ve donanımında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 
Detaylı bilgi : www.nissan.com.tr 
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Nissan orijinal aksesuarları, uzun ömürlü olmalarını sağlamak için Avrupa'nın en zorlu hava şarlarına göre test edilir.

Dış tasarım
Tarzınızı gösterin. Dış tasarım paketleri, yeni Qashqai'nin cesur çizgilerini vurgulayarak, bakışları 
üzerinde toplayacak güçlü bir vurgu yapıyor.

STİL PAKET
A - Ön çıta, Krom - KE6106U0CR
B - Arka çıta, Krom - KE7916U0CR
C - Yan çıta, Krom - KE7606U0CR
Sofistike bir dokunuş ekleyin.

AKTİF PAKET
D - Ön alt kaplama, Gümüş - KE6106U10S
E - Arka alt kaplama, Gümüş - KE7916U10S*
Dinamik bir görünüm için Qashqai'nize Aktif Paket 
ile stil verin.
*Arka alt kaplama, çeki demiri olmayan araçlar içindir. Daha fazla 
seçenek için sipariş sayfasına bakınız.

F - GÜMÜŞ AYNA KAPAKLARI
Gümüş - KE9606U0CR
Şık, vakumla şekillendirilmiş yüksek kaliteli  
ayna kapakları.

G - ARKA TAMPON
Arka Tampon Koruma - KE6206U000
Yükleme esnasında oluşabilecek çizik ve  
hasarları önler.
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Alaşım jantlar
Qashqai'nin alüminyum alaşım jantları size 
performansın, dayanıklılığın ve stilin mükemmel 
kombinasyonunu sunmak üzere özel olarak 
üretilmiştir.

ALAŞIM JANTLAR

A - 17" ALAŞIM JANT WRW 
Gümüş - KB4096U200

B - 17" ALAŞIM JANT WRW 
Siyah - KB4096U200BZ

Qashqai'niz için ideal alaşım jantlar. Soğuk hava şartlarına, 
tuz, kimyasal ve kum etkilerine karşı dayanıklı olduğu için 
kış sezonu için de tavsiye edilir.

C - ELEKTRİKLİ LASTİK ŞİŞİRME KİTİ
Elektrikli lastik şişirme kiti - 573506UA0A
İdeal performans ve ekonomi için lastiklerinizin her zaman 
doğru basınçta olmasını sağlamanın hızlı ve kolay yolu.

D - HIRSIZLIĞA KARŞI BİJON SOMUN KORUMA
Hırsızlığa karşı bijon somun koruma - KE40989947
Bu basit ama etkili koruma kiti, size ekstra koruma ve gönül 
rahatlığı sağlar.
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Ulaşım
Bagaj veya spor ekipmanı taşımak için fazladan alana 
ihtiyacınız olduğunda Nissan orijinal aksesuarları tam yanınızda. 
Tavan barları ve yük taşıyıcılarımız, güvenlikten ödün vermeden 
yeni Qashqai'nin taşıma kapasitesini artırır.

A - TAVAN ÇAPRAZ BAR
Easyfix Sistemi ile – KE7326U510* 

B - TAVAN TAŞIYICI
Easyfix Sistemi ile – KE7306U510* 

Bu yüksek kaliteli alüminyum çapraz 
barlar ve yük taşıyıcılar, 75 kg'a 
kadar olan yükler için dayanıklılık 
sunar. Easyfix teknolojisi, ilave 
ekipman gerektirmeden 10 dakikada 
kolay montaj imkanı sunar.

* Tavan raylı modeller için uygundur.

C - KAYAK TAŞIYICI
4 çift - KS73850002
6 çift - KE73899996
6 set kayak takımını güvenli ve 
rahat bir şekilde taşıyın.

D - BİSİKLET TAŞIYICI
Çelik - KE73880100
Alüminyum - KB73880010
Yeni Qashqai'nizin tavanında 
4 adede kadar bisiklet taşıyın.

E - PORTBAGAJ
Hızlı ve kolay montaj
Küçük - KE734380BK 
Orta - KE734480BK
Büyük - KE734630BK
Aerodinamik port bagajlarla 
eşyalarınızı bagajınızı güvenli ve 
emniyetli bir şekilde taşıyın. Kolay 
montaj imkanın sunan QuickFix 
Sistemi içerir.
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Çeki Demiri
İster bir karavan veya römork çekmeniz 
gereksin, isterse birkaç bisiklet taşımanız 
gereksin, maksimum uyumluluk, işlevsellik  
ve güvenlik için Qashqai'niz için özel olarak 
tasarlanmış çeki demirlerimiz ile yolculukların 
keyfinizi sürün.

ÇEKİ DEMİRİ
A - Çıkarılabilir - KE5KT6U510
B - Sabit - KE5KT6U500 
Nissan Orijinal Çeki Demirleri, 1800 kg çekme 
kapasitesine sahip olup Avrupa standartlarına  
göre test edilip Yeni Qashqai'niz için üretilmiştir.

C - PİN
7 pin - KE5056U002
13 pin - KE5056U012
Yeni Qashqai’nin elektrik sistemleriyle% 100 uyumlu 
olacak şekilde tasarlanmıştır ve en kötü hava 
koşullarında bile maksimum elektrik yüklemesini 
güvenli şekilde sağlar.

D - E-BİSİKLET TAŞIYICI
Bisiklet taşıyıcı -  KB73871313*
Bisiklet taşıyıcı, hem elektrikli hem de normal 
bisikletleri taşımak üzere tasarlanmıştır.
*3 bisiklet toplamda 60Kg taşıma kapasitesine sahiptir. 
1 bisikletin maksimum 30kg olması gereklidir.
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B - AYDINLATMALI KAPI GİRİŞ KORUMALARI
Qashqai Logolu - KE9676U542 
Sadece 10 dakikada montajı yapılabilen bu 
aydınlatmalı giriş koruması aracınızı çiziklerden 
korurken birinci sınıf bir dokunuş sağlar.

C - KAPI GİRİŞ KORUMALARI
Alüminyum, Qashqai Logolu - KE9676U100 
Kolay temizlenir, aracınızı çizilmelere ve diğer 
aşınmalara karşı korur.

D - DOKUNMATİK EKRAN KORUMA FİLMİ
8" ekran - KB5376U50A 
9" ekran - KB5376U50B
Qahqai'nizin tam boyutlarında olan bu koruma 
filmi, NissanConnect dokunmatik ekranınızda 
çizik ve parmak lekesi oluşumunu önler.

İç koruma
İç koruma aksesuarları ile Yeni Qashqai'nizin 
ilk günkü gibi görünmesini sağlayın.

A - PASPASLAR
Halı paspas - KE7456UN0A 
750g/m2 Sinterlenmiş keçe sırtlı siyah.

Kadife paspas - KE7456UN1A
450g/m2 Sinterlenmiş keçe sırtlı siyah.

Kauçuk paspas - KE7486U000 
Kalınlık: 62-67mm 

Maksimum kalite ve güvenlik için yeni QASHQAI'ye 
mükemmel şekilde uyacak şekilde tasarlanmış ve 
üretilmiştir.

Yazdır    |    Kapat



C

DBA

Dış koruma
Çamur, yağmur veya diğer dikkatsiz sürücülerden 
kaçamayabilirsiniz, ancak bu dış aksesuarlarla 
yeni Qashqai'nizin zarar görmesini önleyebilirsiniz.

A - PAÇALIKLAR
Paçalıklar - KE7886UA01
Yeni Qashqai için özel olarak tasarlanmış ve 
geliştirilmiş paçalıklarla aracınızı taşlar gibi her  
türlü yol zararlarından koruyun.

B - KAPI KENAR KORUMA FİLMLERİ
Kapı kenarı koruma filmi - KB53790100
Bu görünmez koruyucu film ile kapı kenarlarınızda 
çizik ve diğer hasarlardan kaçının.

Aydınlatma
Güvenliğizi artırmak ve yeni Qashqai'ye daha 
da kişisel bir görünüm kazandırmak için 
aydınlatma aksesuarlarımıza göz atın. 

C - BAGAJ KAPAK AYDINLATMASI
Bagaj Kapak Aydınlatması - KB93000170
Bagajınızı açtığınızda otomatik olarak aydınlatan 
LED ışık, kullanışlı bir el feneri veya kontrol lambası 
olarak da kullanabilirsiniz.

D - SİS LAMBALARI
LED sis lambası
Bu LED ön sis farları, sisli ve puslu havalarda 
maksimum görüş ve güvenlik sunar.
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Doğa yürüyüşü sonrası çamurlu ayakkabılardan, plaj sonrası kumlu çantaları QASHQAI'niz  
ile taşıyabilirsiniz. Bagajınızın ilk günkü gibi yeni görünmesini sağlamak için tasarlanmış 
aksesuarlarla rahatınıza bakın.

Bagaj koruması

A - BAGAJ HAVUZU
Çift yönlü bagaj havuzu - KE9656U0S0
Bir tarafı dayanıklı kadife, diğer tarafı kolay temizlenebilir kauçuk. 
Çamurlu ve kirli eşyaları taşımak için ideal. 

B - BAGAJ PASPASI
Bagaj paspası - KE8406U000
Kullanımı oldukça pratik olan paspas, bagajınızın için ekstra 
koruma sağlar. 520g/m2 Granül sırtlı siyah.

C - TAM BAGAJ KORUMASI
Tam bagaj koruması - KS9656U5E0
Dökülmelere, çamura ve diğer kötü durumlara karşı bagajınız için 
tam koruma.

D - BAGAJ GİRİŞ KORUMASI
Bagaj giriş koruması - KE9676U000
Bagajınız için çizilmelere ve diğer hasarlara karşı koruma.

E- ESNEK BAGAJ DÜZENLEYİCİ
Esnek bagaj düzenleyici - KB93000160 
Bagajda hareket edebilecek nesneleri sabitleyin. 
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Faydalı Aksesuarlar
Her yolculuğunuzdan ayrı bir keyif almak için yeni 
Qashqai'nizi temiz, düzenli ve karekete hazır tutun.

A - ARAÇ İÇİ TAŞIYICI
Araç içi taşıyıcı - KE9646U510
Ayarlanabilir alüminyum bagaj ayırıcı. Çıkarılabilir ve montajı 
kolaydır, raylar üzerinde kayan seperatörü ve kayışı sayesinde 
farklı boyutlardaki nesnelere uyum sağlar.

B - TAŞINABİLİR VAKUM TEMİZLEYİCİ
Taşınabilir vakum temizleyici - KB93000180
Aracınızı temiz tutmak için nerede olursanız olun kullanışlı, 
güçlü temizlik sunar.

C - HAVA TEMİZLEYİCİ
Hava temizleyici - KB27299900
Polen, koku, virüs, bakteri ve diğer partikülleri yok 
ederek kabindeki havayı temizler.

D - PORTATİF SOĞUTUCU
Portatif Soğutucu - KS93000080
Uzun yolculuklarda içecekleri ve yiyecekleri soğuk 
tutmak için idealdir.

E - BLUETOOTH ANAHTARLIK
Bluetooth anahtarlık - KB23099900
Telefonunuza bağlanmak için Bluetooth 
teknolojisini kullanır. Artık anahtarlarınız 
kaybolmayacak.
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Bilgi-Eğlence
Yeni Qashqai en son teknolojilerle doludur ve aksesuarınızla 
teknolojiden en iyi şekilde faydalanırsınız. Akıllı telefon 
tutucularından kablosuz şarjlara ve kayıt kameralarına kadar, 
modern dünyada kolaylıkla gezinmenize yardımcı olurlar.

A - ARAÇ İÇİ KAYIT KAMERASI
Araç içi kayıt kamerası - B8452DF60A*
*Yalnızca geçerli yerel yasalara uygun olarak kullanın.

B - KABLOSUZ ŞARJ CİHAZI
Kablosuz şarj cihazı - KB28900010
Uyumlu akıllı telefonları kablosuz şarj eder.

AKILLI TELEFON TUTUCULARI
C - Telefon tutucu - KS289AVMBL
D - Telefon tutucu- KB28900005
Sürüş sırasında telefonunuzu istediğiniz yerde tutun.

Emniyet
İsterseniz uluslararası yasal düzenlemelere tam uymak için, isterseniz biraz daha fazla gönül rahatlığı 
sağlamak için, güvenlik aksesuarlarımız en çok ihtiyaç duyduğunuz anda yanınızda.

E - GÜVENLİK PAKETİ
Güvenlik paketi (İlk yardım kiti, x1 ceket, x1 üçgen 
reflektör) Nissan markalı - KE93000022

Güvenlik paketi (İlk yardım kiti, x1 ceket, x2 üçgen 
reflektör) Nissan markalı - KE93000023

Güvenlik paketi (İlk yardım kiti, x2 ceket, x1 üçgen 
reflektör) Nissan markalı - KE93000024

Bu kullanışlı güvenlik ekipmanlarının, Qashqai'nizde 
her zaman bulunması isteyeceksiniz.

F - LED UYARI LAMBASI
LED uyarı lambası - KB93000140
Bu parlak yanıp sönen ışık, özellikle karanlıkta veya 
tehlikeli bir noktada durmak zorunda kaldığınızda 
yardımcınız olacaktır.

G - LED LAMBALI ÇEKİÇ
LED lambalı çekiç - KB93000150
Kullanışlı bir LED ışığın yanı sıra bu çekici acil bir 
durumda camları kırmak için kullanabilirsiniz.
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DIŞ TASARIM

QASHQAI Aksesuarları

ALAŞIM JANTLAR

AKTİF PAKET İLAVE DIŞ TASARIM

ULAŞIM

ÇEKİ DEMİRİ

İÇ KORUMA

Ön çıta, Krom
KE6106U0CR

Halı paspas
KE7456UN0A

Tavan taşıyıcı
Easyfix sistemi
KE7326U510

PİN
7 pin
KE5056U002
13 pin
KE5056U012

Dokunmatik 
Ekran Koruma 
Filmi
8" ekran

KB5376U50A
9" ekran

KB5376U50B

Arka çıta, Krom
KE7916U0CR

Kadife paspas
KE7456UN1A

Tavan taşıyıcı
Easyfix sistemi
KE7306U510

Yan çıta, Krom
KE7606U0CR

Kauçuk paspas
KE7486U000

Ön alt kaplama, 
Gümüş
KE6106U10S

17" Alaşım jant 
WRW - Gümüş

KB4096U200

Ayna kapakları, 
Gümüş
KE9606U0CR

Elektrikli lastik 
şişirme kiti
573506UA0A

Çıkarılabilir  
çeki demiri
KE5KT6U510

Qashqai logolu 
aydınlatmalı  
kapı giriş 
korumaları
KE9676U542

Arka alt kaplama, 
Gümüş
KE7916U10S

17" Alaşım jant 
WRW - Siyah

KB4096U200BZ

Arka Tampon 
Koruma
KE6206U000

Hırsızlığa karşı 
bijon somun 
koruma
KE40989947

Sabit çeki demiri
KE5KT6U500

Qashqai logolu 
kapı giriş 
korumaları
Alüminyum
KE9676U100

Bisiklet taşıyıcı
Çelik
KE73880100
Lüks

KB73880010
Çelik bisiklet 
taşıyıcı için
TTrack adaptör
KE73799933

Portbagaj - Hızlı 
ve kolay montaj
Çift açılım
Küçük
KE734380BK
Orta
KE734480BK
Büyük
KE734630BK

Kayak taşıyıcı
4 çift

KS73850002
6 çift
KE73899996

E-Bisiklet taşıyıcı

KB73871313
3 bisiklet Katlanabilir 
- Euroride
KE73870307
2 bisiklet Katlanabilir 
- Euroride
KE73870213

STİL PAKET
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QASHQAI Aksesuarları

BAGAJ KORUMA

FAYDALI AKSESUARLAR

DIŞ KORUMA AYDINLATMA

BİLGİ-EĞLENCE

GÜVENLİK

Paçalıklar
KE7886UA01

LED Sis Lambası

Telefon Tutucu
KB28900001

Telefon Tutucu
KB28900005

Telefon Tutucu
KB28900003

LED Uyarı
Lambası

KB93000140

Araç İçi Kayıt 
Kamerası

B8452DF60A
Yalnızca geçerli 
yerel yasalara 
uygun olarak 
kullanın.

Çift Yönlü
Bagaj Havuzu
KE9656U0S0

Alt Koruma
KE5416U500

Bagaj Kapak
Aydınlatması

KB93000170

Telefon Tutucu
KS289AVMBL

Kablosuz Şarj 
Özellikli Telefon 
Tutucu 

KB28900010

Telefon Tutucu
KB28900004

LED lambalı 
çekiç

KB93000150

Esnek Bagaj 
Düzenleyici

KB93000160

Araç İçi Taşıyıcı
KE9646U510

Bluetooth
Anahtarlık

KB23099900

Taşınabilir 
Vakum
Temizleyici

KB93000180

Aydınlatmalı 
Küllük

F880089926

Bagaj
Paspası
KE8406U000

Kapı kenarı 
koruma filmi

KB53790100

Bagaj giriş
koruması
KE9676U000

Hava temizleyici
KB27299900

Tente
999T7XY200

Portatif 
Soğutucu

KS93000080

Tam Bagaj 
Koruması

KS9656U5E0

Güvenlik paketleri
İlk yardım kiti, x1 ceket, x1 üçgen reflektör
KE93000022
İlk yardım kiti, x1 ceket, x2 üçgen reflektör
KE93000023
İlk yardım kiti, x2 ceket, x1 üçgen reflektör
KE93000024

Aksesuarlar ve her türlü ek donanım, aracın CO2 emisyonu ve yakıt tüketimi üzerinde değişikliğe sebep olabilir.
Nissan orijinal aksesuarları Nissan garantisi altındadır
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Nissan’ınızın standart garantisini* NISSAN Uzatılmış 
Garanti ile 1 yıl / 120.000 km veya 2 yıl / 150.000 km’ye 
kadar** seçiminize göre uzatın. Hem aracınızın tüm 
bakımları Yetkili Servislerimiz’de yapılsın hem de uzayan 
garanti süresiyle değeri artsın. Siz heyecanınızı sonuna 
kadar yaşarken içiniz rahat olsun.

*Standart garanti, aracın teslim tarihinden itibaren 
başlamak üzere 3 yıl veya 100.000 km’ye kadar (yıl veya 
km’den hangisi önce dolarsa) Nissan Kalite Güvencesi ile 
işçilik ya da malzeme hatası sonucu üretimden 
kaynaklanabilecek problemlerin ücretsiz onarımını 
garanti eder.

**Poliçe tarihleri içinde, belirtilen maksimum km’ye kadar 
Micra, Juke, Qashqai, X-Trail ve Navara modellerinde 
geçerlidir.

NISKASKO, sizler için özel olarak tasarlanmıs, kasko 
poliçesinde ihtiyacınız olan teminatları kapsayan ve 
NISSAN’ınızı ilk gün olduğu gibi güvenle kullanabilmeniz 
için ayrıcalıklar eklenmiş bir sigorta ürünüdür.

NISKASKO güvencesi altındaki NISSAN sahipleri, olası 
hasar onarım işlemlerinde, araçlarının nerede onarılıp 
hangi parçaların kullanıldığını bilirler. Çünkü NISKASKO 
kapsamında, hasar operasyonları NISSAN yetkili 
servislerinde, orijinal NISSAN yedek parçaları kullanılarak, 
eğitimli servis personellerince, NISSAN onarım 
standartlarına uygun olarak gerçekleştirilir.

NISSAN’ınız yolda kalmadığı gibi NISKASKO’nuz da size 
yolda bırakmaz!

UZATILMIŞ GARANTİ KASKO

QASHQAI 
Koleksiyonu

A - A5 Not defteri

B - Termal su şişesi

C - Şarj kablosu

D - Tükenmez kalem, koyu ve açık mavi

E - Anahtarlık

F - 470 ml bakır vakum yalıtımlı bardak

G - Encore kablosuz 10W şarj vale tepsisi
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Web sitemizi ziyaret edin: www.nissan.com.tr
Nissan Qashqai’yi takip edin: Facebook, Twitter ve Youtube
Basım anında bu yayının içeriğinin doğru olmasını sağlamak için her türlü çaba gösterilmiştir (Nisan 2021). Bu broşür prototip araçlar 
göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Nissan ürünlerini sürekli olarak iyileştirme politikasına uygun olarak, bu brüşürde gösterilen 
araçları ve aksesuarları istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Nissan yetkili bayileri bu tür değişiklikler hakkında mümkün olan 
en kısa sürede bilgilendirilecektir. En güncel bilgileri almak için lütfen Nissan bayisine danışın. Kullanılan baskı işlemlerinin sınırlamaları 
nedeniyle, bu broşürde gösterilen renkler kullanılan boya ve iç kaplama malzemelerinin gerçek renklerinden biraz farklı olabilir. Her hakkı 
saklıdır. Nissan’ın yazılı izni olmadan bu broşürün tamamının veya bir kısmının çoğaltılması yasaktır. Bu broşür klorsuz kağıttan yapılmıştır 
– MY21 Qashqai C&A broşürü 04/2021 – AB’de basılmıştır.
DESIGNORY, Fransa tarafından oluşturuldu ve eg+ worldwide, Fransa tarafından üretildi - Tel .: +33 1 49 09 25 35
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https://www.nissan.com.tr/modeller/binek-araclar/yeni-qashqai.html
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