
QASHQAI
NISSAN

ORIGINALT TILBEHØR
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Giv din QASHQAI en skarp, individuel 
kant med Nissan Originalt Tilbehør. Vælg 
dine favoritter hos din nærmeste Nissan 
forhandler, og tilpas din QASHQAI, så 
den passer til dig.

1 Frontspoilerkant, Ice Chrome(12)

2 Sidespejlskapper, Ice Chrome(13)

3 Dørhåndtag, Ice Chrome(16)

4 Sidelister(95)

5 Belyste indstigningslister(55)

6 19" IBISCUS Glossy Black alufælge(35)

7 Sidespejlskapper, Black(66)

8 Hajfinneantenne, White(61)

GØR DEN TIL DIN EGEN

DEN NYE 
GENERATION QASHQAI. 
THE ULTIMATE URBAN 
EXPERIENCE

1

6

På forsiden:
QASHQAI, Red, udstyret med 
Elegance Pack(08), Forkromede 

dørhåndtag(06), forkromede 
sidespejlskapper(03) og 19" alufælge 

IBISCUS, diamond, Dark Grey(36)
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ELEGANCE PACK
ET ELEGANT TOUCH
WIND Dark Grey 19" alufælge kombineret 
med indlæg og sidelister i Ice Chrome eller 
krom – rendyrket elegance.
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1 19" WIND Dark Grey alufælge i diamantfinish(33)

ELEGANCE PACK

2 Forkromede sidelister(01) 

3 Forkromet frontspoilerkant(02)

4 Forkromet bagklapsliste nederst(04)

ICE CHROME CHROME
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ICE CHROME CHROME

FULDEND LOOKET
EN POLERET FINISH
Med tilføjelse af bagrudelister og en stilfuld 
hajfinneantenne får bilen en banebrydende stil og 
endnu mere gennemslagskraft. Imponerende. 

1 Forkromet bagrudeliste(05)

2 Hajfinneantenne, Black(59)
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1
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CROSSOVER PACK
EN KLAR VINDER
Hæv profilen med et sæt stylingplader for og 
bag, og for et endnu mere markant look kan du 
vælge et sæt alufælge i glossy black.

1 19" WIND Glossy Black alufælge(32)

CROSSOVER PACK

2 Stylingplade for(52)

3 Stylingplade bag(53)
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SPORT PACK
FULDT UDSTYRET
Gør bilen mere muskuløs med sportspedaler og 
rå indstigningslister i aluminium for og bag. Sport 
Pack er for de proaktive.

SPORT PACK

1 Indlæg til bagklap, aluminium(28)

2 Sportspedalsæt(22)

3 Indstigningslister, aluminium(26)
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6 Lædergearknop(27)

7 Stofmåtter, standard, Black (sæt med 4)(91)

8 Gummimåtte med høj kant (sæt med 4)(90)

9 Stofmåtter, velour, Black (sæt med 4)(92)

PROTECTION PACK
Hold din QASHQAI i topform med en 
beskyttende bagagerumsbakke, en stærk liste til 
øverste del af kofangeren bag og 
indstigningslister.

PROTECTION PACK

4 Bagagerumsbakke i blød plast(87)

5 Beskyttelse til øverste del af kofanger(98)
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ALUFÆLGE
Disse originale Nissan alufælge er designet 
og konstrueret specielt til QASHQAI og 
byder på stil og sikkerhed i topklasse.

17" Originale 
alufælge(40)

19" Originale 
alufælge(43)

17" alufælg, 
Glossy Black(29)

17" Silver 
alufælg(31)

17" alufælg, 
diamond, 
Dark Grey(30)

17" alufælg, 
Silver(39)

SNOWFLAKE LAZER

Låsebolte(47)

19" alufælg, 
Glossy Black(35)

19" alufælg, 
Silver(37)

19" alufælg, 
diamond, 
Pearl White(38)

19" alufælg, 
diamond, 
Dark Grey(36)

IBISCUS

19" alufælg, 
Glossy Black(32)

19" alufælg, 
Silver(34)

19" alufælg, 
diamond, 
Dark Grey(33)

WIND
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A LA CARTE
Gør din QASHQAI personlig med originalt 
Nissan tilbehør à la carte. Vis din stil med 
forkromede sidespejlskapper og forkromede 
dørhåndtag, sidetrin og indstigningslys samt 
19" alufælge, Black.
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1 Forkromede sidespejlskapper(03)

2 Forkromede dørhåndtag(06)

3 Sidetrin, aluminium(57)

4 Indstigningslys(64)

5 19" alufælg IBISCUS, Glossy Black(35)

6 Hajfinneantenne, Black(59)

7 Side bar(56)
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PÅ VAGT 
Bliv klar til al slags vejr med 
vindafvisere, stænklapper og 
sidelister, og undgå ridser med 
automatisk indklappelige sidespejle 
og parkeringssensorer for og bag.

 

1 Stenslagsbeskyttelse(99)

2 Parkeringssensorer for og bag(67, 68)

3 17" alufælg SNOWFLAKE, diamond, Dark Grey(30)

4 Automatisk indklappelige sidespejle(58) 

5 Vindafvisere med kromfinish (sæt med 4), for og bag(101)

6 Grå sidelister(95) (fås også i Black, 
White Pearl og klar til lakering)

7 Stænklapper (sæt med 4), for og bag(100)
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REJSEKLAR

Kør af sted med alt det vigtigste – en Safety 
pack, monteret ildslukker og et uundværligt sæt 
Focal-højttalere!

1 Askebæger med lys(76)

2 Safety pack(140)

3 Focal-højttalere(84)

4 Ildslukker(146)
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BONUS TIL DIN LIVSSTIL

Tilføj en smartphone- eller tabletholder til at 
gøre din kørsel mere behagelig, og vælg en 
skræddersyet køleboks, så du har kolde 
forfriskninger til pauserne.

1 Køleboks(80)

2 Universal-tabletholder(74)

3 Smartphoneholder(72)
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1 Bagagerumsmåtte(93) og indlæg til bagklap, aluminium(28)

2 Bagagerumsbeklædning i blødt materiale(87) 
og beskyttelse til øverste del af kofanger(98)

3 Organizer til bagagerum(85)

4 Bagagerumsnet, vandret(89)

5 Hundegitter/adskillelsesgitter(86)

PRAKTISK UDSTYR 
TIL BAGAGERUMMET

GØR PLADS
Få mest muligt ud af bagagerumspladsen 
med en smart organizer til bagagerummet, 
et bagagerumsnet og et hunde-/
adskillelsesgitter – og tilføj en blød 
bagagerumsindsats som beskyttelse.
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3

KOMFORT
ALT DET EKSTRA
Vælg en original Nissan tøjbøjle og solskærme 
bagi – små detaljer med stor virkning.

1 Solskærme bagi(78) (fås med 5 solskærme 
inklusiv bagrude eller med 4 solskærme 
til de bageste sideruder)

2 Tøjbøjle – ryglæn(69)

3 Børnebord(81)
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PRAKTISK UDSTYR
SÅ ER DER AFGANG
Gør din QASHQAI klar til eventyret med 
cykelholder, skiholder, anhængertræk og 
tagbagagebærer, og kør langt væk fra 
storbyen. Du vil ikke fortryde det.

 

6 7 8

4 5

1 Tværbøjler til tagræling(106)

2 Cykelholder til anhængertræk, 2 cykler(127) 
(fås som 7- eller 13-bens), cykelholder til 
anhængertræk, 3 cykler (fås som 7-bens)

3 Tagbøjler, stål(107) (fås også i aluminium T-track) 
og luksuscykelholder i aluminium (fås også som 
enkelt cykelholder kun til tagbøjler i stål)

4 Anhængertræk (tilgængeligt som fast eller 
aftageligt træk(119) ) med el-sæt (tilgængeligt 
som 7- og 13-bens)

5 Tagboks, stor(116) (også tilgængelig i small 
og medium) vist med tagbøjler i aluminium, 
T-Track(104)

6 Tagbøjler, sort stål og ski-/snowboardholder, op til 
3 par(110) (kompatibel med tagbøjler til tagrælinger, 
stål og aluminium samt T-Track)

7 Tagbøjler, sort stål og ski-/snowboardholder, op til 
4 par(111) (kompatibel med tagbøjler til tagrælinger, 
stål og aluminium samt T-Track)

8 Tagbøjler, sort stål og forskydelig ski-/
snowboardholder, op til 6 par(109) (kompatibel 
med tagbøjler til tagrælinger, stål og aluminium 
samt T-Track)
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ET TOUCH AF KROM
(01)  Sidelister KE760-4E50C

(02)  Forkromet frontspoilerkant KE610-4E52C

(03)  Forkromede spejlkapper KE960-4E500

(04)  Forkromet liste til bagklap KE791-4E52C

(05)  Forkromet bagrudeliste KE791-4E55C

(06)  Finish til dørhåndtag (med nøglefri betjening), for og bag KE605-4E250CR

(07) Finish til dørhåndtag (uden nøglefri betjening), for og bag KE605-4E254CR

(08)  ELEGANCE PACK: bagklapsliste nederst, frontspoilerkant, sidelister KE600-4E03C

(09) PREMIUM PACK: frontspoilerkant, bagklapsliste nederst, bagrudeliste KE600-4E02C

(10) STYLE PACK: sidelister, sidespejlskapper KE600-4E020

ET TOUCH AF ICE CHROME
(11) Sidelister KE760-4E50I

(12)  Frontspoilerkant KE610-4E520-IC

(13)  Spejlkapper KE960-4E500-IC

(14) Liste til bagklap KE791-4E520-IC

(15) Bagrudeliste KE791-4E550-IC 

(16)  Beklædning til dørhåndtag (med nøglefri betjening), for og bag KE605-4E250-IC

(17) Beklædning til dørhåndtag (uden nøglefri betjening), for og bag KE605-4E254-IC

(18) ELEGANCE PACK: bagklapsliste nederst, frontspoilerkant, sidelister KE600-4E03C-IC

(19) PREMIUM PACK: frontspoilerkant, bagklapsliste nederst, bagrudeliste KE600-4E002-IC

(20) STYLE PACK: sidelister, sidespejlskapper KE600-4E020-IC

ET TOUCH AF SPORT
(21) SPORTS PACK: sportspedaler til biler med automatisk gearkasse, 

indstigningslister, indlæg til bagklap KE460-4ES11

(22)  SPORTS PACK: sportspedaler til biler med manuel gearkasse, 
indstigningslister, indlæg til bagklap

KE460-4ES01

(23) Sportspedalsæt – biler med automatisk gearkasse KE460-4E111

(24) Sportspedalsæt – biler med manuel gearkasse KE460-4E011

(25) Indstigningslister, oplyste (kun for) KE967-4E505

(26)  Indstigningslister, uden lys, aluminium, for og bag KE967-4E100

(27)  Lædergearknop, manuel gearkasse 32865-4EA0A 

(28)  Indlæg til bagklap, aluminium KE967-4E531

FÆLGE
(29)  17" alufælg "SNOW FLAKE" - Black, med centerkapsel KE409-4E200BZ

(30)  17" alufælg "SNOW FLAKE" - diamond, Dark Grey, med centerkapsel KE409-4E200DS

(31)  17" alufælg "SNOW FLAKE" - Silver, med centerkapsel KE409-4E200

(32)  19" alufælg "WIND" - Black, med centerkapsel KE409-4E400BZ

(33)  19" alufælg "WIND" - diamond, Dark Grey, med centerkapsel KE409-4E400DS

(34)  19" alufælg "WIND" - Silver, med centerkapsel KE409-4E400

(35)  19" alufælg "IBISCUS" - Black, med centerkapsel KE409-4C400BZ

(36)  19" alufælg "IBISCUS" - diamond, Dark Grey, med centerkapsel KE409-4C400DS

(37)  19" alufælg "IBISCUS" - Silver, med centerkapsel KE409-4C400

(38)  19" alufælg "IBISCUS" - diamond, Pearl White, med centerkapsel KE409-4C400WP

(39)  17" alufælg "LAZER" - Silver, med centerkapsel KE409-4E250

(40)  17" alufælg - gummiventil D0300-4EA1B

(41) 17" OE alufælg D0C00-4EA1B

(42) 18" alufælg D0C00-4EA8A

(43)  19" alufælg D0300-4ES3A

(44) 19" alufælg D0C00-4ES3A

(45) Centerkapsler til 17" alufælge 40342-BR01A

(46) Centerkapsler til 18" og 19" alufælge 40342-BR02A

(47)  Låsebolte KE409-89946

(49) Spare wheel kit (temporary wheel) KE410-4E120

STYLING
(50) Cross over pack (stylingplade for & bag – til biler med parkeringssensorer) KE600-4E04A

(51) Cross over pack (stylingplade for & bag – til biler uden 
parkeringssensorer)

KE600-4E040

(52)  Stylingplade for KE540-4E50S

(53)  Stylingplade bag (til biler med parkeringssensorer) KE547-4E50A

(54) Stylingplade bag (til biler uden parkeringssensorer) KE547-4E50S

(55)  Side bars med lys KE543-4E530

(56)  Side bars KE543-4E510

(57)  Sidetrin, aluminium KE543-4E560

(58)  Automatiske sammenklappelige sidespejle KE963-4E002

(59)  Hajfi nneantenne, Black (Z11) KE280-99991

(60) Hajfi nneantenne, Grey (KAD) KE280-99994

(61)  Hajfi nneantenne, Pearl White (QAB) KE280-99993

(62) Hajfi nneantenne, White (326) KE280-99992

(63) Hajfi nneantenne, Nightshade (GAB) KE280-99995

(64)  Indstigningslys KE295-4E001

(65) Tågelygtekit KE622-4E01H

(66)  Sidespejlskapper, Black KE960-4E5BZ

TEKNOLOGISKE ASSISTENTSYSTEMER
(67)  Parkeringshjælp for KE512-99905

(68)  Parkeringshjælp bag KE511-99902

PRAKTISK UDSTYR INDVENDIGT
(69)  Tøjbøjle – ryglæn KS872-99900 

(70) Smartphone-holder 360-graders greb (White) KS289-360WH 

(71) Smartphone-holder 360-graders greb (Black) KS289-360BL 

(72)  Smartphoneholder 360 Flex – Black KS289-360FL 

(73) Smartphoneholder Push Air NFC KS289-PA0BL 

(74)  Universal tablet-holder (Black) KS289-TH0BL 

BESTILLING 
INFORMATION

(75) Askebæger 96536-00Q0A

(76)  Askebæger med lys F8800-89925

(77) Solskærme bag (bagruder, 4 stk.) KE966-4E100

(78)  Solskærme bag (bagruder, 5 stk.) KE966-4E101

(79) Telefonholder til kopholder KE930-00300

(80)  Køleboks - 20 l (12V & 230V) KS930-00080 

(81)  Børnebord (1x) KE870-4E000

(82) Music premium (2 højttalere, 2 diskanthøjttalere, subwoofer) KS280-4E12B 

(83) Music live-højttalere for (2 højttalere, 2 diskanthøjttalere) KS280-4E11A 

(84)  Music drive (2 højttalere, 3 stemmer) KS280-4E100 

PRAKTISK UDSTYR TIL BAGAGERUMMET
(85)  Lastkasse til bagagerum KE965-4E0H0

(86)  Hundegitter/adskillelsesgitter KE964-4E000

(87)  Blød bagagerumsindsats KE965-4E0S0

(88) Bagagerumsbeklædning i blød plast (VISIA) KE965-4E0S5

(89)  Bagagerumsnet, vandret KE966-74R00

MÅTTER
(90)  Gummimåtte med høj kant (sæt med 4) KE748-4E289

(91)  Stofmåtter, standard, sorte (sæt med 4) KE745-4E221

(92)  Stofmåtter, velour, sorte (sæt med 4) KE745-4E201

(93)  Måtte til bagagerummet KE840-4E000

UDVENDIG BESKYTTELSE
(94) Lakerbare sidebeskyttelseslister KE760-4E52H

(95)  Sidebeskyttelseslister, Black (Z11) KE760-4E52B

(96)  Sidebeskyttelseslister, Grey (KAD) KE760-4E52G

(97) Sidebeskyttelseslister, White Pearl (QAB) KE760-4E52Q

(98)  Beskyttelse til øverste del af kofanger (bag) KE967-4E530

(99)  Stenslagsbeskyttelse KE610-4E000

(100)  Stænklapper (sæt med 4), for og bag KE788-4E080

(101)  Vindafvisere med kromfi nish (sæt med 4) KE800-4E010

(102) Bundskjold KE541-4EB0A

(103) PROTECTION PACK (bagagerumsbakke, indstigningslister, liste til 
kofanger øverst)

KE600-4E0PP

TAGBØJLESÆT OG ANVENDELIGHED
(104)  Tagbøjler, aluminium, T-stykke KE730-4E510

(105) Tagbøjler, stål KE730-4E500

(106)  Tværbøjler til tagbøjler – Premium KE732-4E510

(107)  Luksuscykelholder, aluminium KE738-80010

(108) Cykelholder til en enkelt cykel, kun til stålbøjler KE738-80100

(109)  Forskydelig ski-/snowboardholder til op til 6 par KE738-99996

(110)  Ski-/snowboardholder til op til 3 par KE738-50001

(111)  Ski-/snowboardholder til op til 4 par KE738-50002

(112) T-stykkeadapter i aluminium til skiholder, 3 og 4 par KE737-99932

(113) Dæktrin KE930-00130

TAGBOKSE

KAPACITET/LÆNGDE/BREDDE/HØJDE/MAKS. LAST
(114) Tagboks, lille, Black, 380 l/1.600*800*400 mm/75 kg KE734-380BK

(115) Tagboks, medium, Black, 480 l/1.900*800*400 mm/75 kg KE734-480BK

(116)  Tagboks, stor, Black, 630 l/2.100*900*420 mm/75 kg KE734-630BK

(117) Tagboks, Ranger 90, stof 340 l/1.100*800*400 mm/75 kg KE734-RAN90

ANHÆNGERTRÆK
(118)  Fast anhængertræk KE500-4E520

(119)  Aftageligt anhængertræk KE500-4E530

(120) Standard sikkerhedsspændbøjle KE500-99935

(121) Elstik, 13-bens KE505-4E213

(122) Elstik, 7-bens KE505-4E207

(123) Adapter til elstik, 7- til 13-bens KE505-89951

(124) Adapter til elstik, 7- til 13-bens og 12s, lang version KE505-89961

(125) Adapter til elstik, 7- til 13-bens KE505-89941

(126) Ekstra elstik KE505-4E999

(127)  Cykelholder til anhængertræk, 13-bens (2 cykler) KE738-70213

(128) Cykelholder – til anhængertræk, 7-bens – 2 cykler KE738-70207

(129) Cykelholder til anhængertræk, 7-bens (3 cykler) KE738-70307

(130) Cykelholder til anhængertræk, 13-bens (3 cykler), sammenklappelig, Euroway G2 KS738-71313 

(131) Hangon-cykelholder (2 cykler), Xpress 970 KS738-75200 

(132) Hangon-cykelholder (3 cykler), sammenklappelig KS738-75300 

(133) Hangon-cykelholder (4 cykler), sammenklappelig KS738-75400 

(134) Nummerpladeholder, 7-bens til hangon-cykelholder KE738-75001 

(135) Rammeadapter KS738-75002 

(136) Tyverisikring til hangon-cykelholder KS738-75003 

SIKKERHED/BESKYTTELSE
(137) Førstehjælpssæt (i hård plastikboks) KE930-00021

(138) Førstehjælpssæt (i blød taske) KE930-00026

(139) Nissan sikkerhedsvest KE930-00111

(140)  Sikkerhedspakke (førstehjælpssæt, sikkerhedsvest 
og 1 advarselstrekant)

KE930-00028

(141) Sikkerhedspakke (førstehjælpssæt, sikkerhedsvest 
og 2 advarselstrekanter)

KE930-00029

(142) Advarselstrekant KE930-00017

(143) Advarselstrekanter (sæt med 2) KE930-00018

(144) Dæktryksovervågning 40700-3VU0A

(145) Dæktryksovervågningsøje 40708-3VA0B

(146)  Ildslukker KS520-00001

(147) Beslag til ildslukker KS520-BRJ11

Du kan spørge din Nissan sælger om mulighederne for at inkludere tilbehør i din Nissan fi nansieringsaftale, 
så du kan få glæde af en fi nansiering, der passer dig.

Nissan Original Tilbehør
3 år eller 100.000 km, hvis udstyret monteres før inspektion før udlevering af bilen af en Nissan forhandler 
(dele og arbejde).
12 måneder, hvis udstyret monteres af tredjepart eller af kunden selv (kun dele/ubegrænset kilometertal).

Tilbehør godkendt af Nissan
2 år eller 100.000 km, hvis udstyret monteres før inspektion før udlevering af bilen af en Nissan forhandler 
(dele og arbejde).
12 måneder, hvis udstyret monteres af tredjepart eller af kunden selv (kun dele/ubegrænset kilometertal).
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UDVIDET TRYGHED

Nissan Udvidet Tryghed giver dig mulighed for at nyde 
godt af garantien på din QASHQAI i en længere periode 
eller flere kilometer.

Udvalget af mulige aftaler gør, at du kan vælge den, der 
passer bedst til dine behov.

I tilfælde af en reparation anvendes der originale Nissan dele, 
som monteres af mekanikere, der er uddannet af Nissan.

NISSAN Udvidet Tryghed giver dig og eventuelle 
efterfølgende ejere af bilen ro i sjælen, fordi aftalen kan 
overdrages, hvis du sælger din bil privat.

Din Nissan Udvidet Tryghed omfatter også gratis Nissan 
vejhjælp i aftalens periode, så du har adgang til Nissan 
Pan Europe vejhjælp 24 timer i døgnet, 365 dage om året.

 

ASSISTANCE

Ud at køre med Nissan!

Du elsker din Nissan, og vi her hos Nissan tænker på dig. 
Vi ønsker, at du skal nyde at køre bil med ro i sindet.

Hvis du mod forventning skulle komme ud for et havari eller 
en ulykke, er Nissan Assistance altid klar til at hjælpe dig.

Så ring til os først, uanset hvad der sker, så vil vi gøre 
vores yderste for at hjælpe dig og din bil tilbage på vejen 
så hurtigt og problemfrit som muligt – 24 timer i døgnet, 
7 dage om ugen... Gratis!

Hvis du vil have flere oplysninger, kan du besøge vores 
hjemmeside: www.nissan.dk

Nissan Assistance
Tel. (+45) 70 14 01 47 

Besøg vores hjemmeside på: nissan.dk

Vi har gjort vores bedste for at sikre, at indholdet i denne brochure er korrekt på tidspunktet for trykningen (September 2015). Denne brochure er 
fremstillet ud fra prototyper, der er blevet vist på biludstillinger. I overensstemmelse med firmaets politik om kontinuerlig produktudvikling forbeholder 
Nissan Europe sig ret til uden varsel at foretage ændringer i forhold til specifikationerne og de viste biler i denne brochure. Nissan forhandlerne vil 
hurtigst muligt blive informeret om sådanne ændringer. Kontakt din lokale Nissan forhandler, hvis du ønsker de sidste nye informationer. På grund af 
begrænsningerne i forbindelse med trykningen kan farverne i denne brochure afvige en smule fra de faktiske farver på lak og interiør. Alle rettigheder 
forbeholdes. Det er ikke tilladt at gengive denne brochure i sin helhed eller i uddrag uden skriftlig tilladelse fra Nissan Europe.

Forhandlerens stempel:

Denne brochure er trykt på klorfrit papir – QQ MY15 P&A BROC GEA 09/2015 – Trykt i EU.
Udarbejdet af CLM BBDO, Frankrig – Tlf.: +33 1 41 23 41 23 og fremstillet af eg+ worldwide, Frankrig – Tlf.: +33 1 49 09 25 35.

Følg Nissan QASHQAI på:
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