
QASHQAI
NISSAN

ORIGINELE TOEBEHOREN
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1  Voorbumperfinisher, Ice Chrome (09)

2  Spiegelkapjes, Ice Chrome (10)

3  Flankstrips (74)

4  Sidebars met verlichting (44)

5  19" alu velgen in Glossy Black - IBISCUS (29)

6  Shark antenne, White (48)

Geef uw QASHQAI een pittige, 
persoonlijke look met een selectie uit onze 
originele Nissan-accessoires. 
Kies en combineer uw favoriete 
toebehoren bij uw Nissan-verdeler en 
maak van de QASHQAI ùw QASHQAI, 
de wagen die perfect bij u past.

GEEF HEM UW EIGEN CACHET

DE NIEUWE GENERATIE 
NISSAN QASHQAI. 
DE ULTIEME ‘URBAN’ 
ERVARING. 

Afgebeeld op de cover: 
de Rode QASHQAI, uitgerust met een 

voorbumperfinisher in Chrome (02) en 19" 
diamantgeslepen alu velgen in Dark Grey - 
IBISCUS (30). ‘Small pack’-accessoires met 

spiegelkapjes in Chrome (03), deurdrempelstrips 
in Chrome (01) en 19" diamantgeslepen alu 

velgen in Dark Grey - WIND (27).
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PREMIUM PACK
GLANS EN GLITTER
Geef uw QASHQAI nog wat extra licht en 
glans met dit pakket van 3 blinkende 
fi nishers in Chrome of Ice Chrome.

1

4

ICE CHROME CHROME

1  19" diamantgeslepen alu velgen in Dark Grey - 
WIND (27)

PREMIUM PACK (13)

2  Achterruitfinisher, Ice Chrome (12)

3  Kofferdrempelfinisher, Ice Chrome (11)

4  Voorbumperfinisher, Ice Chrome (09)
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STYLE PACK
EERSTE KLAS
Laat zien wie u bent, met een pack dat 
bestaat uit spiegelkapjes en 
deurdrempelstrips in Chrome of Ice 
Chrome en voeg daar nog een stralend 
contrast aan toe met glanzende, 
zilverkleurige alu velgen.

1  19" alu velgen in Silver - IBISCUS (31)

2  Shark antenne, Red (51)

STYLE PACK (07)

3  Spiegelkapjes, Chrome (03)

4  Deurdrempelstrips, Chrome (01)

ICE CHROME CHROME

3

1
2

1

CROSS OVER PACK
EEN GEBOREN WINNAAR
Zet uw profi el extra in de verf met een set 
stylingpanelen vooraan en achteraan en geef uw 
wagen nog meer expressiviteit met een set 
glanzendzwarte alu velgen.

1  19" alu velg in Glossy Black - Wind (26)

CROSS OVER PACK (39)

2  Stylingpaneel vooraan (41)

3  Stylingpaneel achteraan (42)
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17" Originele alu 
velg (32)

19" Originele alu 
velg (34)

17" Alu velg in Glossy 
Black (23)

17" Alu velg in Silver (25) 17" Diamantgeslepen alu 
velg in Dark Grey (24)

Antidiefstal bouten (38)

SNOWFLAKE

ALU VELGEN
Deze originele Nissan-velgen in alu werden 
speciaal voor de QASHQAI ontworpen en 
afgewerkt zodat ze een unieke stijl hebben en 
perfect veilig zijn.

19" Alu velg in Glossy 
Black (29)

19" Alu velg in 
Glossy Black (26)

19" diamantgeslepen 
alu velg in Dark Grey (30)

19" diamantgeslepen 
alu velg in Dark Grey (27)

19" alu velg in Silver (31) 19" alu velg in Silver (28)

IBISCUS WIND
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1  Motorkapdeflector (76)

2  Parkeersensoren vooraan en achteraan (52/53)

3  17" diamantgeslepen alu velg in Dark Grey - 
SNOWFLAKE (24)

4  Automatisch inklappende spiegels (45)

5  Windschermen met finisher in Chrome (set van 4), 
vooraan en achteraan (78)

6  Flankstrips in Grey (73) (ook verkrijgbaar in Black, 
White Pearl en een versie die gespoten kan worden)

7  Spatlappen (set van 4), vooraan en achteraan (77)

BESCHERMING
Bescherm uw QASHQAI tegen zware, 
lastige omstandigheden op de weg met een 
volledig stel windschermen, automatisch 
inklappende spiegels en fl ankstrips. En 
vergeet ook de parkeersensoren vooraan en 
achteraan niet, altijd handig!
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SPORT PACK
COMPLEET UITGERUST
Klaar om er tegenaan te gaan met een set 
sportpedalen en drempelplaten die deel 
uitmaken van het SPORTS PACK en kies 
voor extraatjes van topkwaliteit met een 
lederen pookknop, stevige tapijten en een 
smartphonehouder.

4  Drempelplaten, verlicht, enkel vooraan (19)

5  Tapijten in textiel, velours, zwart 
(set van 4) (69) Tapijten in textiel, standaard, 
zwart (set van 4) (68) Rubberen matten met 
hoge boord (set van 4) (67)

6  Lederen pookknop (21)

7  Smartphonehouder, 360-greep, wit (55) 
(ook verkrijgbaar in zwart)

8  Smartphonehouder, U-greep, zwart (57)

9  Universele tablethouder, zwart (58)

SPORT PACK (15)

1  Kofferdrempelplaat, aluminium (22)

2  Drempelplaten, zonder verlichting, 
aluminium, vooraan en achteraan (20)

3  Kit sportpedalen (18)

7 98

5
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IRES VOOR DE KOFFER
MAAK PLAATS
Haal het maximum uit de ruimte in uw koffer met dit 
handige bagagesorteersysteem, een bagagenet en 
een hondenscherm/ kofferverdeelscherm – en voeg 
er nog een soepele trunkliner aan toe om alles 
goed te beschermen.

1  Koffermat (70) en kofferdrempelplaat 
in aluminium (22)

2  Soepele trunkliner (65) en 
bumperbeschermplaat (achteraan) (75)

3  Bagegesorteersysteem (63)

4  Horizontaal bagagenet (66)

5  Hondenscherm/ kofferverdeelscherm (64)

PRAKTISCHE ACCESSO

1

2

3

1  Eerste hulp kit (zakje) (110)

2  Kleerhanger - zetelrug (54)

3  Zonneschermen achteraan met 5 blinden inclusief 
de achterklep (61) (ook verkrijgbaar met 4 blinden 
exclusief de achterklep)

COMFORT
EEN HELE REEKS EXTRA’S
Wat dacht u van een originele Nissan-
kleerhanger en zonneschermen 
achteraan: kleine details, die toch een 
groot verschil kunnen maken.
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PRAKTISCHE ACCESSOIRES

VERTREKKENSKLAAR
Maak uw QASHQAI klaar om eropuit te 
trekken, met een fi etsdrager, een skihouder, 
een trekhaak, een bagagerek... en zeg maar 
“tot ziens” tegen de stad. U zult er geen 
spijt van krijgen.

6 7 8

4 5

1  Dwarsleggers voor dakrails (81)

2  Fietsdrager op de trekhaak, 2 fietsen (106) 
verkrijgbaar in 7- en 13-pinsversie 
(fietsdrager op de trekhaak, 3 fietsen, 
verkrijgbaar in 7-pinsversie)

3  Luxe-fietsdrager (85), afgebeeld met 
dwarsleggers voor dakrails (bestaat ook in 
fietsdrager voor één fiets, enkel voor stalen 
dwarsleggers)

4  Trekhaak (verkrijgbaar als vaste of 
afneembare trekhaak (98)) met kabelset 
(beschikbaar in 7- en 13-pinsversie)

5  Medium-dakkoffer (95) 
(ook verkrijgbaar in Small)

6  Ski-/snowboarddrager, voor maximum 
3 paar (90) en dwarsleggers voor dakrails 
(compatibel met dwarsleggers voor dakrails, 
stalen en aluminium allesdragers)

7  Ski-/snowboarddrager, voor maximum 
4 paar (91) (compatibel met dwarsleggers voor 
dakrails, stalen en aluminium allesdragers)

8  Ski-/snowboarddrager met schuifsysteem, 
voor maximum 6 paar (89) (compatibel 
met dwarsleggers voor dakrails, stalen en 
aluminium allesdragers)
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DE CHROME TOUCH
(01)  Chrome deurdrempelstrips KE760-4E50C

(02)  Chrome voorbumperfi nisher KE610-4E52C

(03)  Chrome spiegelkapjes KE960-4E500

(04) Chrome kofferdrempelfi nisher KE791-4E52C

(05) Chrome achterruitfi nisher KE791-4E55C

(06) Chrome Premium pack: voorbumperfi nisher, kofferdrempelfi nisher, 
achterruitfi nisher KE600-4E02C

(07)  Chrome Style pack: deurdrempelstrips, spiegelkapjes KE600-4E020

DE ICE CHROME TOUCH
(08) Ice Chrome deurdrempelstrips KE760-4E50i 

(09)  Ice Chrome voorbumperfi nisher KE610-4E520-iC

(10)  Ice Chrome spiegelkapjes KE960-4E500-IC

(11)  Ice Chrome kofferdrempelfi nisher KE791-4E520-iC

(12)  Ice Chrome achterruitfi nisher KE791-4E550-iC

(13)  Ice Chrome Premium pack: voorbumperfi nisher, kofferdrempelfi nisher, 
achterruitfi nisher KE600-4E002-iC

(14) Ice Chrome Style pack: deurdrempelstrips, spiegelkapjes KE600-4E020-iC

SPORT TOUCH
(15)  SPORTS PACK: sportpedalen AT LHD, drempelplaten, 

kofferdrempelplaat KE460-4ES11

(16) SPORTS PACK: sportpedalen MTM LHD, drempelplaten, 
kofferdrempelplaat KE460-4ES01

(17) Sportpedalenkit - automaat, LHD KE460-4E111

(18)  Sportpedalenkit - manuele versnellingsbak, LHD KE460-4E011

(19)  Drempelplaten, met verlichting, enkel vooraan KE967-4E505

(20)  Drempelplaten, zonder verlichting, aluminium, vooraan en achteraan KE967-4E100

(21)  Lederen pookknop, manuele versnellingsbak 34910-4EA0A

(22)  Kofferdrempelplaat, aluminium KE967-4E531

VELGEN
(23)  17" SNOW FLAKE alu velg met sierdekseltje (Glossy Black Z11) KE409-4E200BZ

(24)  17" SNOW FLAKE alu velg met sierdekseltje (diamond cut Dark Grey KAD) KE409-4E200DS

(25)  17" SNOW FLAKE alu velg met sierdekseltje (Silver G081-2) KE409-4E200

(26)  19" WIND alu velg met sierdekseltje (Glossy Black Z11) KE409-4E400BZ

(27)  19" WIND alu velg met sierdekseltje (diamond cut Dark Grey KAD) KE409-4E400DS

(28)  19" WIND alu velg met sierdekseltje (Silver G081-2) KE409-4E400

(29)  19" IBISCUS alu velg met sierdekseltje (Glossy Black Z11) KE409-4C400BZ

(30)  19" IBISCUS alu velg met sierdekseltje (diamond cut Dark Grey KAD) KE409-4C400DS

(31)  19" IBISCUS alu velg met sierdekseltje (Silver G081-2) KE409-4C400

(32)  17" originele alu velg - rubberen ventiel D0300-4EA1B

(33) 17" originele alu velg - TPMS (tyre pressure monitoring system - 
bandendrukcontrolesysteem) D0C00-4EA1B

(34)  19" originele alu velg - rubberen ventiel D0300-4ES3A

(35) 19" originele alu velg - TPMS (tyre pressure monitoring system - 
bandendrukcontrolesysteem) D0C00-4ES3A

(36) Origineel Centerkapje voor originele alu velgen 17" 40342-BR01A

(37) Origineel Centerkapje voor originele alu velgen 19" 40342-BR02A

(38)  Antidiefstal bouten KE409-89946

STYLINGACCESSOIRES
(39)  Cross over pack: stylingpanelen vooraan en achteraan (voor 

voertuigen met originele parkeersensoren achteraan) KE600-4E04A

(40) Cross over pack: stylingpanelen vooraan en achteraan (voor voertuigen 
zonder originele parkeersensoren achteraan) KE600-4E040

(41)  Stylingpaneel vooraan KE540-4E50S

(42)  Stylingpaneel achteraan (voor voertuigen met originele 
parkeersensoren achteraan) KE547-4E50A

(43) Stylingpaneel achteraan (voor voertuigen zonder originele 
parkeersensoren achteraan) KE547-4E50S

(44)  Sidebars met verlichting KE543-4E530

(45)  Zelfi nklappende spiegels KE963-4E001

(46) Shark antenne Black (Z11) KE280-99991

(47) Shark antenne Grey (KAD) KE280-99994

(48)  Shark antenne Pearl White (QAB) KE280-99993

(49) Shark antenne White (326) KE280-99992

(50) Shark antenne Nightshade (GAB) KE280-99995

(51)  Shark antenne Red (NAH) KE280-99996

HULPSYSTEMEN
(52)  Parkeersensor vooraan KE512-99905

(53)  Parkeersensor achteraan KE511-99902

PRAKTISCHE ACCESSOIRES - INTERIEUR
(54)  Kleerhanger - achterzetel KS872-99900 

(55)  Smartphonehouder 360-greep (wit) KS289-360WH 

(56) Smartphonehouder 360-greep (zwart) KS289-360BL 

(57)  Smartphonehouder U-greep (zwart) KS289-UG0BL 

(58)  Universele tablethouder (zwart) KS289-TH0BL 

(59) Wegneembare asbak F8800-89925

(60) Zonneschermen achteraan (achterruiten, 4 schermen) KE966-4E101

(61)  Zonneschermen achteraan (achterruiten + achterklep, 5 schermen) KE966-4E100

(62) Telefoon-/bekerhouder KE930-00300

BESTEL
INFORMATIE

PRAKTISCHE ACCESSOIRES - KOFFER
(63)  Bagagesorteersysteem KE965-4E0H0

(64)  Hondenscherm / kofferverdeelscherm KE964-4E000

(65)  Soepele trunkliner (kofferbeschermbak) KE965-4E0S0

(66)  Horizontaal bagagenet KE966-75R00

TAPIJTEN
(67)  Rubberen matten met hoge boord (set van 4) LHD KE748-4E289

(68)  Tapijten in textiel, standaard, zwart (set van 4) LHD KE745-4E221

(69)  Tapijten in textiel, velours, zwart (set van 4) LHD KE745-4E201

(70)  Koffermat KE840-4E000

BESCHERMING BUITENKANT
(71) Flankstrips - kunnen gespoten worden KE760-4E52H

(72) Flankstrips - Black Z11 KE760-4E52B

(73)  Flankstrips - Grey KAD KE760-4E52G

(74)  Flankstrips - White Pearl QAB KE760-4E52Q

(75)  Bumperbeschermplaat (achteraan) KE967-4E530

(76)  Motorkapscherm KE610-4E000

(77)  Spatlappen (set van 4), vooraan en achteraan KE788-4E080

(78)  Windschermen met chrome fi nisher (set van 4) KE800-4E010

BAGAGEDRAGERS EN PRAKTISCHE ACCESSOIRES
(79)  Allesdrager, aluminium, T-Track KE732-4E510

(80) Allesdrager, staal KE730-4E500

(81)  Dwarsleggers voor dakrails - Premium KE732-4E510

(82) Bagagerek, zwart staal (80 x 100 cm) KE738-99922

(83) Ladingsteunen (set van 4), enkel voor stalen dwarsleggers KE734-99990

(84) Spanband (400 cm) KE738-99906

(85)  Luxe-fi etsdrager, aluminium KE738-80100

(86) Fietsdrager voor één fi ets, enkel op stalen dwarsleggers KE738-8000

(87) T-track-adapter voor fi etsdrager KE737-99931

(88) Skihouder (enkel voor stalen dwarsleggers) KE734-99986

(89)  Ski-/snowboardhouder, schuifsysteem, max 6 paar KE738-99996

(90)  Ski-/snowboardhouder, max 3 paar KE738-50001

(91)  Ski-/snowboardhouder, max 4 paar KE738-50002

(92) T-track-adapter in aluminium voor de skihouders 3 en 4 paar KE737-99932

(93) Bandentrapje KE930-00130

DAKKOFFERS

VOLUME / LENGTE / BREEDTE / HOOGTE / MAX. LAADVERMOGEN

(94) Dakkoffer Small 380 L / 1600*800*400 mm / 75 kg KE734-10000

(95)  Dakkoffer Medium 480 L / 1900*800*400 mm / 75 kg KE734-20000

(96) Dakkoffer Ranger 90, in textiel, 340 L / 1100*800*400 mm / 75 kg KE734-RAN90

TREKHAKEN
(97) Vaste trekhaak KE500-4E500

(98)  Afneembare trekhaak KE500-4E510

(99) Standaard veiligheidsklem KE500-99935

(100)  Kabelset, 13-pins KE505-4E213

(101) Kabelset, 7-pins KE505-4E207

(102) Kabelsetadapter 13- naar 7-pins KE505-89951

(103) Kabelsetadapter 13- naar 7-pins en 12s, lange versie KE505-89961

(104) Kabelsetadapter 7- naar 13-pins KE505-89941

(105) Bijkomende stroomvoorziening KE505-4E999

(106)  Fietsdrager voor op de trekhaak, 13-pins (2 fi etsen) KE738-70213

(107) Fietsdrager voor op de trekhaak, 7-pins (2 fi etsen) KE738-70207

(108) Fietsdrager voor op de trekhaak, 7-pins (3 fi etsen) KE738-70307

VEILIGHEID EN BESCHERMING
(109) Kit eerste hulp (plasic doos) KE930-00021

(110)  Kit eerste hulp (zakje) KE930-00026

(111) Nissan-veiligheidsvest KE930-00111

(112) Veiligheidspack (kit eerste hulp, vestje en 1 gevarendriehoek) KE930-00028

(113) Veiligheidspack (kit eerste hulp, vestje en 2 gevarendriehoeken) KE930-00029

(114) Gevarendriehoek KE930-00017

(115) Dubbele gevarendriehoek (set van 2) KE930-00018

Vraag uw verdeler om accessoires te integreren in uw Nissan Finance overeenkomst en geniet 
van een fi nancieringsplan dat u past.

Nissan Accessoires
3 jaar of 100.000 KM indien geplaatst bij afl evering van de wagen door een Nissan verdeler 
(Onderdelen en werkuren). 12 maanden indien geplaatst door een 3de partij of de klant 
(Enkel onderdelen / onbeperkte kilometerstand)

 Nissan Goedgekeurde Accessoires
2 jaar of 100.000 KM indien geplaatst bij afl evering van de wagen door een Nissan verdeler 
(Onderdelen en werkuren). 12 maanden indien geplaatst door een 3de partij of de klant 
(Enkel onderdelen / onbeperkte kilometerstand)
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Dankzij Nissan 5* Verlengde Waarborg geniet uw QASHQAI 
een langere waarborg (in tijd of in kilometers).

U kiest uit het aanbod beschikbare contracten datgene dat 
het best aan uw behoeften beantwoordt.

Indien het gaat om de herstelling van een gedekt onderdeel 
worden uitsluitend originele Nissan-onderdelen gebruikt 
en uw wagen wordt toevertrouwd aan onze goed opgeleide 
technici, die uw wagen beter kennen dan wie dan ook. 

Dit plan zorgt ervoor dat u in alle gemoedsrust met uw Nissan 
kunt rondrijden en dat geldt ook voor de volgende eigenaar 
van de wagen, aangezien de Nissan 5* Verlengde Waarborg 
verbonden is met de wagen en dus in geval van verkoop 
overdraagbaar is aan de nieuwe eigenaar.

Nissan 5* omvat ook de Nissan Roadside Assistance, die 
24u/7 dagen per week beschikbaar is met Europese dekking. 
Dat betekent dat u op ieder moment kunt rekenen op de 
best mogelijke service om u te helpen in geval van nood.

VERLENGDE WAARBORG

Een Nissan Promo Routine Onderhoudscontract is de 
eenvoudigste manier om uw Nissan QASHQAI het 
onderhoud te geven dat hij verdient, terwijl u op lange 
termijn geld bespaart.

Een Nissan Promo Routine Onderhoudscontract is een 
eenvoudig onderhoudsproduct dat alle routine-
onderhoudsonderdelen en -diensten omvat, waarbij uw 
wagen wordt beschermd volgens het offi ciële, complete 
Onderhoudsplan.

Door dit product te kiezen voor uw Nissan geniet u 3 tot 
5 jaar routine-onderhoud inbegrepen bij uw wagen.

Als u uw wagen bij uw verdeler binnenbrengt wordt uw olie, 
oliefi lter, luchtfi lter, koelvloeistof, enz, vervangen volgens ons 
Promo Routine Onderhoudscontract.

Dat is een geruststellende gedachte: uw wagen wordt 
met de beste zorgen omringd, met onze originele 
Nissan-onderdelen die worden geplaatst door onze goed 
opgeleide Nissan-technici.

Een wagen die behoorlijk onderhouden is heeft een hogere 
doorverkoopwaarde. En als u uw Nissan verkoopt voordat 
de dekking verloopt geniet de nieuwe eigenaar de voordelen 
van het resterende contract.

PROMO ROUTINE 
ONDERHOUDSCONTRACTEN

Bezoek ook onze website op: www.nissan.be

Deze brochure is met de grootste zorg samengesteld, om ervoor te zorgen dat de inhoud correct was op het ogenblik dat ze werd gedrukt 
(juli 2014). Voor de productie ervan is onder meer gebruik gemaakt van prototypes die op autosalons werden tentoongesteld. Aangezien 
Nissan ernaar streeft zijn producten voortdurend te verbeteren, behoudt Nissan Europe zich het recht voor de specificaties van de producten 
en voertuigen die in deze publicatie beschreven en afgebeeld zijn, te allen tijde te veranderen. De Nissan-verdelers worden zo snel mogelijk 
van dergelijke wijzigingen op de hoogte gebracht. Raadpleeg uw plaatselijke verdeler voor de recentste informatie. Rekening houdend met de 
beperkingen van de gebruikte drukprocédés is het mogelijk dat de kleuren in deze brochure lichtjes afwijken van de eigenlijke kleuren van de 
carrosserie en de binnenbekleding. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke reproductie van deze brochure is verboden zonder 
de schriftelijke toestemming van Nissan Europe.

Stempel Verdeler:

Deze brochure is gedrukt op chloorvrij papier – QQ MY14 P&A BROC BENL 07/2014 – Gedrukt in de EU.
Creatie: NEW BBDO, Frankrijk – Tel.: +33 1 40 62 37 37 - productie: eg+ worldwide, Frankrijk – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

Volg de Nissan QASHQAI op:
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