
QASHQAI
ORIGINAALLISATARVIKUD

NISSAN
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6 Kaanel:
Punane QASHQAI, 

lisavarustusena pakett 
Elegance(08), kroomitud 

ukselingid(06), kroomitud 
küljepeeglite katted(03) ja 

19-tollised teemantteraga 
väljalõigatud valuveljed IBISCUS 

(tumehallid)(36)

NISSAN QASHQAI.
ÜLIM LINNASÕIDU 
KOGEMUS

MUUTKE SEE OMANÄOLISEKS
Lisage oma QASHQAILE selge isikupärane 
joon Nissani originaallisatarvikute abil. 
Valige ja sobitage oma lemmikuid lähimas 
Nissani esinduses ja kohandage oma 
QASHQAID enda soovide järgi.

1 Esiosa iluliist, mattkroom (Ice Chrome)(12)

2 Peeglikatted, mattkroom (Ice Chrome)(13)

3 Ukselingid, mattkroom (Ice Chrome)(16)

4 Küljeliistud(95)

5 Valgustatud külgmised astmelauad(55)

6 19-tolline valuvelg IBISCUS, läikivmust 
(Glossy Black)(35)

7 Peeglikatted (must)(66)

8 Haiuimekujuline antenn, valge(61)
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PAKETT ELEGANCE
MAITSEKAS VALIK
Valige tumehallide 19-tolliste valuvelgede 
juurde kroomitud (mattkroom või kroom) 
iluliistud ja lävepakuliistud – tulemus on 
ülimalt elegantne.

PAKETT ELEGANCE

1 Lävepakuliistud, kroomitud(01)

2 Eesmine iluliist, kroomitud(02)

3 Tagaluugi alumise paneeli iluliist, kroomitud(04)

TÄIUSTAGE VÄLIMUST

4 19-tollised teemantlõike viimistlusega valuvelgjed 
WIND, tumehall (Dark Grey)(33)

5 19-tollised teemantlõike viimistlusega valuvelgjed 
IBISCUS (Pearl White)(38)

ICE CHROME CHROME
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PAKETT CROSSOVER
KINDEL VÕITJA
Parandage oma nähtavust esi- ja 
tagakaitseraua katete komplektiga ning 
omanäolisuse suurendamiseks valige 
läikivmustade valuvelgede komplekt.

PAKETT CROSSOVER

1 Tagakaitseraua kate(53)

2 Esikaitseraua kate(52)

ICE CHROME CHROMETÄIUSTAGE VÄLIMUST

3 19-tollised valuveljed WIND, 
läikivmust (Glossy Black)(32)

4 Peeglikatted(03)

5 19-tollised teemantlõike viimistlusega 
valuvelgjed IBISCUS (Pearl White)(38) 

6 Tagaklaasi iluliist(05)

7 Haiuimekujuline antenn, must (Z11)(59)
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6 Nahkkattega käigukanginupp(27)

7 Tekstiilmatid, standardsed, mustad 
(neljane komplekt)(91)

8 Kummimatid, tõstetud servad 
(neljane komplekt)(90)

9 Tekstiilmatid, veluur, mustad 
(neljane komplekt)(92)

KAITSEPAKETT PROTECTION
Pakiruumi põrandakate, põrkeraua tugev ülemine 
kaitseliist ja lävepakuliist aitavad teil säilitada oma 
QASHQAI laitmatut välimust.

KAITSEPAKETT PROTECTION

3 Uste lävepakukatted, valgustuseta, 
eesmised ja tagumised(26)

4 Pakiruumi pehme põrandakate(87)

5 Põrkeraua ülemine kaitseliist(98)

PAKETT SPORT
TÄISVARUSTUSEGA
Sportpedaalide komplekt ja tugevad alumiiniumist 
lävepakuliistud nii ees kui ka taga muudavad 
sõiduki välimuse jõulisemaks. Pakett Sport sobib 
suurepäraselt aktiivsetele inimestele.

PAKETT SPORT

1 Tagastange kaitseliist, 
alumiiniumist(28)

2 Sportpedaalide komplekt(22)

3 Lävepakuliistud, alumiinium(26)
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VALUVELJED
Need Nissani originaalvaluveljed 
on spetsiaalselt QASHQAI jaoks disainitud 
ja projekteeritud; need on kordumatult 
stiilsed ja turvalised.

Lukustatavad rattapoldid(47)

17-tolline 
originaalvaluvelg(40)

19-tolline 
originaalvaluvelg(43)

17-tollised 
valuveljed, 
läikivmustad(29)

17-tollised 
valuveljed, 
hõbedased(31)

17-tollised 
teemantteraga 
väljalõigatud 
valuveljed, 
tumehallid(30)

19-tollised 
valuveljed, 
läikivmustad(35)

19-tollised 
valuveljed, 
hõbedased(37)

19-tollised 
teemantteraga 
väljalõigatud 
valuveljed, 
pärlmuttervalged(38)

17-tollised 
valuveljed, 
hõbedased(39)

19-tollised 
teemantteraga 
väljalõigatud 
valuveljed, 
tumehallid(36)

IBISCUS
19-tollised 
valuveljed, 
läikivmustad(32)

19-tollised 
valuveljed, 
hõbedased(34)

19-tollised 
teemantteraga 
väljalõigatud 
valuveljed, 
tumehallid(33)

WINDSNOWFLAKE LAZER
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A LA CARTE
Muutke oma QASHQAI Nissani 
originaallisavarustuse abil veelgi 
isikupärasemaks. Pange oma sõiduk 
kroomitud küljepeeglite katete ja 
ukselinkide, astmelaudade, 
tervitusvalgustuse ja 19-tolliste 
läikivmustade valuvelgede abil 
tõeliselt särama.

1 Haiuimekujuline antenn, must (Z11)(59)

2 Peeglikatted(03)

3 Uksekäepidemete katted (intelligentse 
võtmega), ees ja taga(06)

4 19-tollised teemantlõike viimistlusega 
valuvelgjed IBISCUS, must(38)(35)

5 Alumiiniumist astmelauad(57)

6 Tervitusvalgustus(64)

7 Küljerauad(56)
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1 Kapoti tuulesuunaja(99)

2 Eesmised ja tagumised parkimisandurid(67, 68)

3 17-tollised teemantteraga väljalõigatud valuveljed 
SNOW FLAKE, tumehallid(30)

4 Automaatselt kokkuklapitavad peeglid(58)

5 Tuulesuunajad, kroomitud, ees ja taga(101)

6 Kere küljeliistud, hallid(95) (saadaval mustad, 
pärlmuttervalged ja ülev.rvitavad liistud)

7 Porikaitsmed, ees ja taga(100)

OOTAMATUSTEKS
VALMIS

Tuulesuunajad, porikaitsmed ja kere küljeliistud 
valmistavad teid ette igaks ilmaks ning 
automaatselt kokkuklapitavad küljepeeglid ja 
eesmised ja tagumised parkimisandurid 
aitavad edukalt kriimustusi vältida.
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REISITARVIKUD
1 Valgustusega tuhatoos(75)

2 Ohutuspakett(140)

3 Focali kõlarid(83)

ELUSTIILITARVIKUD
Nutitelefoni või tahvelarvuti hoidik 
muudab reisi palju mugavamaks ning 
värskendavate jookide ja suupistete jaoks 
on valikus spetsiaalne jahutuskast.

4 Jahutuskast(79)

5 Universaalne tahvelarvuti hoidik(73)

6 Nutitelefoni hoidik(72)
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1 Pakiruumimatt(93) ja pakiruumi lävepakukate, 
alumiiniumist(28)

2 Pakiruumi pehme põhjakate(87) ja põrkeraua  
ülemine kaitseliist(98)

3 Kaubaeraldaja(84)

4 Kaubavõrk pakiruumis, horisontaalne(89)

5 Koeravõre/pakiruumieraldi(86)

MUGAVUS
KÕIK LISATARVIKUD
Lisage Nissani originaalriidepuu ja tagumised 
päikesekatted: piisab väikestest detailidest.

6 Tagumised päikesekatted(77) (saadaval 
5 katet, sh luugile, või 4 tagumist 
küljekatet)

7 Riidepuu – istme seljatoe küljes(69)

8 Lastelaud(80)

PAKIRUUMITARVIKUD
TEHKE RUUMI
Kasutage oma pakiruum maksimaalselt ära nutika 
kaubaeraldaja, kaubavõrgu ja koeratõkke/
pakiruumieraldi abil ning lisage pehme põhjakate, 
et kogu kupatust pehmendada.
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KOORMATARVIKUD
START
Valmistage oma QASHQAI ette seikluseks 
jalgrattahoidja, suusaraami, veokonksu ja 
pakiraamiga ning jätke linn endast kaugele 
maha. Te ei kahetse seda.

1 Veokonks, eemaldatav(120)

2 Veokonksule kinnitatav jalgrattahoidik 
(kolmekohaline), 7 klemmi (Euroride)(130)

3 Risttalad katusekaarte jaoks(106)

4 Katuseboks, suur, must(117)

5 Luksuslik jalgrattahoidik, alumiinium(107)

6 Suusahoidik, kuni 6 paari, liigutatav(109)
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KROOMVIIMISTLUS
(01)  Lävepakuliistud KE760-4E50C

(02)  Esiosa iluliist KE610-4E52C

(03)  Peeglikatted KE960-4E500

(04)  Pakiruumi alumine katteliist KE791-4E52C

(05)  Tagaklaasi iluliist KE791-4E55C

(06)  Uksekäepidemete katted (intelligentse võtmega), ees ja taga KE605-4E250CR

(07) Uksekäepidemete katted (intelligentse võtmeta), ees ja taga KE605-4E254CR

(08)  Pakett ELEGANCE: tagaluugi alumise paneeli iluliist, eesmine 
iluliist, lävepakuliistud

KE600-4E03C

(09) Pakett PREMIUM: eesmine iluliist, tagaluugi alumise paneeli 
iluliist, tagaklaasi iluliist

KE600-4E02C

(10) Pakett STYLE: lävepakuliistud, küljepeeglite katted KE600-4E020

VIIMISTLUSE VÄRV MATTKROOM
(11) Lävepakuliistud KE760-4E50I

(12)  Esiosa iluliist KE610-4E520-IC

(13)  Peeglikatted KE960-4E500-IC

(14) Pakiruumi alumine katteliist KE791-4E520-IC

(15) Tagaklaasi iluliist KE791-4E550-IC 

(16)  Uksekäepidemete katted (intelligentse võtmega), ees ja taga KE605-4E250-IC

(17) Uksekäepidemete katted (intelligentse võtmeta), ees ja taga KE605-4E254-IC

(18) Pakett ELEGANCE: tagaluugi alumise paneeli iluliist, eesmine 
iluliist, lävepakuliistud

KE600-4E03C-IC

(19) Pakett PREMIUM: eesmine iluliist, tagaluugi alumise paneeli 
iluliist, tagaklaasi iluliist

KE600-4E002-IC

(20) Pakett STYLE: lävepakuliistud, küljepeeglite katted KE600-4E020-IC

SPORTVIIMISTLUS
(21) PAKETT SPORT: sportpedaalid (automaatkäigukast), 

lävepakuliistud, pakiruumi lävepaku kaitseliist
KE460-4ES11

(22)  PAKETT SPORT: sportpedaalid (käsikäigukast), lävepakuliistud, 
pakiruumi lävepaku kaitseliist

KE460-4ES01

(23) Sportpedaalide komplekt – automaatkäigukast KE460-4E111

(24) Sportpedaalide komplekt – käsikäigukast KE460-4E011

(25) Uste lävepakukatted, valgustusega, eesmised KE967-4E505

(26)  Uste lävepakukatted, valgustuseta, eesmised ja tagumised KE967-4E100

(27)  Käigukanginupp, nahk MT 32865-4EA0A 

(28)  Pakiruumi kaitseliist, alumiiniumist KE967-4E531

VELJED
(29)  17-tollised valuveljed SNOW FLAKE, mustad, veljekapsliga KE409-4E200BZ

(30)  17-tollised valuveljed SNOW FLAKE, tumehallid, teemantteraga 
väljalõigatud, veljekapsliga

KE409-4E200DS

(31)  17-tollised valuveljed SNOW FLAKE, hõbedased, veljekapsliga KE409-4E200

(32)  19-tollised valuveljed WIND, mustad, veljekapsliga KE409-4E400BZ

(33)  19-tollised valuveljed WIND, tumehallid, teemantteraga 
väljalõigatud, veljekapsliga

KE409-4E400DS

(34)  19-tollised valuveljed WIND, hõbedased, veljekapsliga KE409-4E400

(35)  19-tollised valuveljed IBISCUS, mustad, veljekapsliga KE409-4C400BZ

(36)  19-tollised valuveljed IBISCUS, tumehallid, teemantteraga 
väljalõigatud, veljekapsliga

KE409-4C400DS

(37)  19-tollised valuveljed IBISCUS, hõbedased, veljekapsliga KE409-4C400

(38)  19-tollised valuveljed IBISCUS, pärlmuttervalged, 
teemantteraga väljalõigatud, veljekapsliga

KE409-4C400WP

(39)  17-tollised valuveljed LAZER, hõbedased, veljekapsliga KE409-4E250

(40)  17-tollised valuveljed, kummist ventiil D0300-4EA1B

(41) 17-tollised standardvarustuse valuveljed D0C00-4EA1B

(42) 18-tollised valuveljed D0C00-4EA8A

(43)  19-tollised valuveljed D0300-4ES3A

(44) 19-tollised valuveljed D0C00-4ES3A

(45) Veljekapslid 17-tollistele valuvelgedele 40342-BR01A

(46) Veljekapslid 18- ja 19-tollistele valuvelgedele 40342-BR02A

(47)  Lukustatavad veljemutrid KE409-89946

(48) Tagavararatta komplekt (ajutine ratas) KE410-4E120

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

STIILIELEMENDID
(50) Crossover’i pakett (eesmine ja tagumine kaitseplaat – 

parkimissüsteemiga sõidukitele)
KE600-4E04A

(51) Crossover’i pakett (eesmine ja tagumine kaitseplaat – 
parkimissüsteemita sõidukitele)

KE600-4E040

(52)  Iluplaat, ees KE540-4E50S

(53)  Tagumine kaitseplaat (tagumise parkimissüsteemiga sõidukitele) KE547-4E50A

(54) Tagumine kaitseplaat (tagumise parkimissüsteemita sõidukitele) KE547-4E50S

(55)  Valgustusega külgmised astmelauad KE543-4E530

(56)  Küljerauad KE543-4E510

(57)  Alumiiniumist astmelauad KE543-4E560

(58)  Automaatselt kokkuklapitavad peeglid KE963-4E002

(59)  Haiuimekujuline antenn, must (Z11) KE280-99991

(60) Haiuimekujuline antenn, hall (KAD) KE280-99994

(61)  Haiuimekujuline antenn, pärlmuttervalge (QAB) KE280-99993

(62) Haiuimekujuline antenn, valge (326) KE280-99992

(63) Haiuimekujuline antenn, Nightshade (GAB) KE280-99995

(64)  Tervitusvalgustus KE295-4E001

(65) Udutulede komplekt KE622-4E01H

(66)  Küljepeeglite korpused, mustad KE960-4E5BZ

TEHNOLOOGILISED ABISÜSTEEMID
(67)  Eesmine parkimissüsteem KE512-99905

(68)  Tagumine parkimissüsteem KE511-99902

SALONGITARVIKUD
(69)  Riidenagi istme seljatoel KS872-99900 

(70) Nutitelefoni hoidik, 360-haare (valge) KS289-360WH 

(71) Nutitelefoni hoidik, 360-haare (must) KS289-360BL 

(72)  Nutitelefoni hoidik, "Magnetic" KS289-AVMBL

(73)  Universaalne tahvelarvutihoidik (must) KS289-TH0BL 

(74) Tuhatoos 96536-00Q0A

(75)  Valgustusega tuhatoos F8800-89925

(76) Tagumised päikesekatted (tagaakendel, 4 tk) KE966-4E100

(77)  Tagumised päikesevarjud (tagumised küljeaknad + tagaluuk, 
5 varju)

KE966-4E101

(78) Telefonihoidik KE930-00300

(79)  Jahutuskast, 20 l (12 V ja 230 V) KS930-00080 

(80)  Lastelaud (1 tk) KE870-4E000

(81) Helisüsteem (2 kõlarit, 2 kõrgsageduskõlarit, bassikõlar) KS280-4E12B 

(82) Helisüsteem, eesmine (2 kõlarit, 2 kõrgsageduskõlarit) KS280-4E11A 

(83)  Helisüsteem (2 kõlarit, 3 häält) KS280-4E100 

PAKIRUUMITARVIKUD
(84)  Kaubahaldur KE965-4E0H0

(86)  Koeravõre/pakiruumieraldi KE964-4E000

(87)  Pakiruumi pehme põhjakate KE965-4E0S0

(88) Pakiruumi pehme põrandakate (VISIA versioon) KE965-4E0S5

(89)  Pakiruumi võrk, horisontaalne KE966-74R00

MATID
(90)  Kummimatid, tõstetud servad (neljane komplekt) KE748-4E289

(91)  Tekstiilmatid, standardsed, mustad (neljane komplekt) KE745-4E221

(92)  Tekstiilmatid, veluur, mustad (neljane komplekt) KE745-4E201

(93)  Pakiruumimatt KE840-4E000

VÄLINE KAITSE
(94) Küljeliistud, ülevärvitavad KE760-4E52H

(95)  Kere küljeliistud, mustad (Z11) KE760-4E52B

(96)  Kere küljeliistud, hallid (KAD) KE760-4E52G

(97) Kere küljeliistud, pärlmuttervalged (QAB) KE760-4E52Q

(98)  Põrkeraua ülemine kaitseliist (taga) KE967-4E530

(99)  Kapoti tuulesuunaja KE610-4E000

(100)  Porikaitsmed (4 tk), ees ja taga KE788-4E080

(101)  Kroomviimistlusega tuulesuunajad (4 tk) KE800-4E010

(102) Kerealune kaitsekiht KE541-4EB0A

(103) KAITSEPAKETT (pakiruumi põrandamatt, lävepaku kaitseliist, 
põrkeraua ülemine kaitseliist)

KE600-4E0PP

KOORMATALAD JA -TARVIKUD
(104)  Koormatalad, alumiiniumist, T-raam KE730-4E510

(105) Koormatalad, terasest KE730-4E500

(106)  Risttalad katusekaarte jaoks – Premium KE732-4E510

(107)  Luksuslik jalgrattahoidik, alumiinium KE738-80010

(108) Ühekohaline jalgrattahoidik, ainult terastaladele paigaldamiseks KE738-80100

(109)  Suusa-/lumelauahoidik, libisev, kuuekohaline KE738-99996

(110)  Suusa-/lumelauahoidik, kolmekohaline KE738-50001

(111)  Suusa-/lumelauahoidik, neljakohaline KE738-50002

(112) T-raami alumiiniumadapter kolme- või neljakohalise 
suusahoidiku jaoks

KE737-99932

(113) T-track adapter standardse jalgrattahoidiku jaoks KE737-99933

(114) Rattaaste KE930-00130

KATUSEBOKSID
MAHT / PIKKUS × LAIUS × KÕRGUS / MAX KANDEVÕIME

(115) Katuseboks, väike, must, 380 l / 1600 × 800 × 400 mm / 75 kg KE734-380BK

(116) Katuseboks, keskmine, must, 480 l / 1900 × 800 × 400 mm / 75 kg KE734-480BK

(117)  Katuseboks, suur, must, 630 l / 2100 × 900 × 420 mm / 75 kg KE734-630BK

(118) Katuseboks Ranger 90, kangas, 340 l / 1100 × 800 × 400 mm / 75 kg KE734-RAN90

PUKSEERIMINE
(119) Fikseeritud veokonks KE500-4E520

(120)  Eemaldatav veokonks KE500-4E530

(121) Standardne turvaklamber KE500-99935

(122) TEK 13 klemmiga KE505-4E213

(123) TEK 7 klemmiga KE505-4E207

(124) TEK adapter 7–13 klemmiga KE505-89951

(125) TEK adapter 7–13 klemmiga ja 12s, pikk versioon KE505-89961

(126) TEK adapter 7–13 klemmiga KE505-89941

(127) Lisatoiteallikas KE505-4E999

(128)  Veokonksule kinnitatav jalgrattahoidik (kahekohaline), 13 klemmiga KE738-70213

(129) Veokonksule kinnitatav jalgrattahoidik (kahekohaline), 7 klemmiga KE738-70207

(130) Veokonksule kinnitatav jalgrattahoidik (kolmekohaline), 7 klemmi 
(Euroride)

KE738-70307

(131) Veokonksu jalgrattahoidik, 13-harulise pistikuga (3 ratast), 
kokkuvolditav, Euroway G2

KS738-71313 

(132) Riputatav jalgrattahoidik (2 ratast), Xpress 970 KS738-75200 

(133) Riputatav jalgrattahoidik (3 ratast), kokkuvolditav KS738-75300 

(134) Numbrimärgihoidik, 7-harulise pistikuga, riputatavale jalgrattahoidikule KS738-75001 

(135) Raami adapter KS738-75002 

(136) Jalgrattahoidiku Hangon lisa: Thule lukk 957 (varguskindel) KS738-75003 

OHUTUS/TURVALISUS
(137) Esmaabikomplekt (karp) KE930-00008

(138) Esmaabikomplekt (kott) KE930-00007

(139) Nissani turvavest KE930-00061

(140)  Ohutuspakett (esmaabikomplekt, turvavest ja 1 kolmnurk) KE930-00022

(141) Ohutuspakett (esmaabikomplekt, turvavest ja 2 kolmnurka) KE930-00023

(142) Ohutuspakett (esmaabikomplekt, 2 turvavest ja kolmnurka) KE930-00024

(143) Ohukolmnurk KE930-00011

(144) Ohukolmnurk (2 tk) KE930-00012

(145) Rehvirõhu jälgimise süsteem 40700-3VU0A

(146) Rehvirõhu jälgimise süsteemi kaitsekrae 40708-3VA0B

(147) Tulekustuti klamber KS520-BRJ11

TELLIMIS-
TEAVE

Küsige oma müügiesindajalt, millised lisatarvikud kuuluvad teie Nissani 
finantstehingusse, ja kasutage ära endale sobiva finantseerimiskava eelised.

Nissani originaallisatarvikud
3 aastat või läbisõit 100 000 km, kui auto ostmisel paigaldab lisavarustuse 
Nissani esindus (varuosad ja hooldus)
12 kuud, kui lisavarustuse paigaldab kolmas isik või klient 
(ainult varuosad / piiramatu läbisõit)

 Nissani heakskiidetud lisatarvikud
2 aastat või läbisõit 100 000 km, kui auto ostmisel paigaldab lisavarustuse 
Nissani esindus (varuosad ja hooldus)
12 kuud, kui lisavarustuse paigaldab kolmas isik või klient 
(ainult varuosad / piiramatu läbisõit)
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5* PIKENDATUD GARANTII

Nissani pikendatud garantii võimaldab teil kasutada oma 
QASHQAI garantii eeliseid kauem või suurema läbisõiduni või 
pikema aja vältel.

Pakutavate lepingute hulgast saate valida ühe, mis vastab 
kõige paremini teie vajadustele.

Remontimisel kasutatakse ainult Nissani originaalvaruosi ja 
töid teevad Nissani eriväljaõppe saanud mehaanikud.

Nissani pikendatud garantii annab teile ja sõiduki uutele 
omanikele meelerahu, sest seda saab sõiduki eraviisilisel 
müümisel üle kanda.

Teie Nissani pikendatud garantii sisaldab ka täiendavat 
Nissan Assistance maanteeabi teenust poliisi 
kehtivusperioodil, pakkudes teile üleeuroopalist abi ööpäev 
läbi 365 päeva aastas.

HOOLDUSLEPINGUD

Tagage Nissan+ Hoolduslepingute abil oma QASHQAIle 
vääriline hooldus ja säästke raha. Meie hoolduslepingud 
hõlmavad kõiki QASHQAI tavapäraseid hooldusnõudeid.

Meie hoolduskava annab teile võimaluse fikseerida 
hoolduskulud kuni 5 hoolduseks Nissan+ Hooldusleping 
katab kõik Nissani hooldusgraafikus nõutavad kontrollid, 
vahetused ja toimingud.

Saage osa eelistest, mis kaasnevad meie väljaõppinud 
mehaanikute paigaldatud Nissani originaalvaruosade 
kasutamisega.

Hästi hooldatud sõidukil on suurem järelturuväärtus.

Kui müüte Nissani enne poliisi kehtivuse lõppu, saab uus 
omanik kasu järelejäänud lepingust.

Külastage meie veebilehte www.nissan.ee

Oleme teinud kõik selleks, et trükise sisu oleks avaldamise ajal (October 2016) õige. Trükise koostamisel oleme tuginenud 
autonäitustel esitletud prototüüpautode andmetele. Seoses toodete pideva täiustamisega on Nissan Europe’il õigus trükises 
kirjeldatud ja esitletud sõidukite andmeid igal ajal muuta. Nissani edasimüüjaid teavitatakse neist muudatustest esimesel 
võimalusel. Küsige Nissani edasimüüjalt kõige värskemat teavet. Trükitehnika piirangute tõttu võivad fotodel olevad kere ja 
sisepolstri värvitoonid tegelikkusest mõnevõrra erineda. Kõik õigused kaitstud. Käesoleva trükise või selle osade paljundamine 
Nissan Europe’i kirjaliku loata on keelatud.

Edasimüüja:

Brošüür on trükitud kloorivabale paberile. QQ MY15 P&A BROC GEA 10/2016. Trükitud Euroopa Liidus.
Autor: DESIGNORY, Prantsusmaa, tel +33 14 123 4123. Tootja: eg+ worldwide, Prantsusmaa, tel +33 14 909 2535.

Jälgige Nissan QASHQAI tegemisi:
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