
QASHQAI“
„NISSAN 

ORIGINALŪS AKSESUARAI
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Suteikite savo QASHQAI individualumo, 
papuoškite jį originaliais „Nissan“ 
aksesuarais. Išsirinkite Jums labiausiai 
patinkančius aksesuarus artimiausioje 
„Nissan“ atstovybėje ir papuoškite savo 
QASHQAI.

1 Priekinio bamperio apdaila, „Ice Chrome“(12)

2 Veidrodėlių gaubtai, „Ice Chrome“(13)

3 Durų rankenėlės, „Ice Chrome“(16)

4 Šoninės apdailos juostos(95)

5 Šoninės sijos su apšvietimu(55)

6 19 colių „Ibiscus Glossy Black“ lengvojo 
lydinio ratlankiai(35)

7 Veidrodėlių gaubtai, juodi(66)

8 Peleko formos antena, balta(61)

PADARYKITE JĮ SAVU

NAUJOS KARTOS 
„NISSAN QASHQAI“. 
ATRASKITE MIESTĄ 
IŠ NAUJO.

1

6
Viršelyje:

raudonos spalvos QASHQAI 
su aksesuarų komplektu 

„Elegance“(8), chromuotomis 
durelių rankenėlėmis(6), 

chromuotais veidrodėlių 
gaubtais(3) ir 19 colių diamond 

cut dizaino tamsiai pilkais 
lengvojo lydinio ratlankiais 

IBISCUS(36)

 

Sapusdinti    |    Išeiti



4

1

2

KOMPLEKTAS „ELEGANCE“

SKONINGA IŠVAIZDA
Papuoštas tamsiai pilkais 19 colių lengvojo 
lydinio ratlankiais ir Ice Chrome aksesuarais. 
Automobilis atrodys ypač elegantiškai su 
chromuotomis šoninės apdailos juostomis. 

 

2

3

1 19 colių tamsiai pilki lengvojo lydinio ratlankiai WIND(33)

KOMPLEKTAS „ELEGANCE“

2 Šoninės apdailos juostos, chromuotos(1) 

3 Priekinės dalies apdaila, chromuota(2)

4 Bagažinės dangčio apatinės dalies apdaila, chromuota(4)

„ICE CHROME“ CHROMAS
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„ICE CHROME“ CHROMAS

IŠBAIGTAS VAIZDAS
POLIRUOTA APDAILA
Efektinga galinio stiklo apdaila ir stilinga peleko 
formos antena sustiprins įvaizdį. Įspūdinga!

1 Galinio lango apdaila, chromuota(5)

2 Peleko formos antena, juoda(59)
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1
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„CROSSOVER“
NEABEJOTINAS LYDERIS
Pabrėžkite savo stilių su priekinio ir galinio 
bamperio apdaila bei rinkitės žvilgančios 
juodos spalvos lengvojo lydinio ratlankiais.

1 19 colių juodi lengvojo lydinio 
ratlankiai WIND(32)

PAKETAS „CROSSOVER“

2 Bamperio apdaila, priekinė(52)

3 Bamperio apdaila, galinė(53)
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PAKETAS „SPORT“
PILNAI PARENGTAS
Sportiniai pedalai suteiks automobiliui 
gyvybingumo, o aliumininės slenksčių 
apsaugos priekyje bei gale – tvirtumo. 
Komplektas „Sport“ skirtas energija 
trykštantiems vairuotojams

PAKETAS „SPORT“

1 Bagažinės slenksčio apsauga, 
aliumininė(28)

2 Sportinių pedalų komplektas(22)

3 Aliumininės slenksčių apsaugos(26)

8

7

5
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6 Odinis pavarų perjungimo svirties 
antgalis(27)

7 Juodi standartiniai tekstiliniai 
kilimėliai (4 vnt.)(91)

8 Guminiai kilimėliai aukštais 
kraštais (4 vnt.)(90)

9 Juodi veliūriniai kilimėliai (4 vnt.)(92)„PROTECTION“
Pasirūpinkite, kad Jūsų QASHQAI visuomet 
atrodytų kaip naujas! Apsauginis bagažinės 
įklotas, tvirta viršutinės bamperio dalies 
apsauga ir bagažinės durų slenksčio apsauga 
padės išvengti paviršiaus pažeidimų.

KOMPLEKTAS „PROTECTION“

4 Minkštas bagažinės įklotas(87)

5 Bamperio viršutinės dalies apsauga(98)
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RATLANKIAI
Šie originalūs „Nissan“ lengvojo lydinio 
ratlankiai yra specialiai sukurti ir 
suprojektuoti QASHQAI, todėl suteikia 
nepranokstamą stilių ir saugumą.

17 colių gamykliniai 
lengvojo lydinio 
ratlankiai(40)

19 colių gamykliniai 
lengvojo lydinio 
ratlankiai(43)

17 colių lengvojo 
lydinio ratlankiai, 
Glossy Black(29)

17 colių lengvojo 
lydinio ratlankiai, 
Silver(31)

17 colių diamond 
cut dizaino lengvojo 
lydinio ratlankiai, 
Dark Grey(30)

17 colių lengvojo 
lydinio ratlankiai, 
Silver(39)

„SNOWFLAKE“ „LAZER“

Ratų veržlės-užraktai(47)

19 colių lengvojo 
lydinio ratlankiai, 
Glossy Black(35)

19 colių lengvojo 
lydinio ratlankiai, 
Silver(37)

19 colių diamond 
cut dizaino lengvojo 
lydinio ratlankiai, 
Pearl White(38)

19 colių diamond 
cut dizaino lengvojo 
lydinio ratlankiai, 
Dark Grey(36)

„IBISCUS“

19 colių lengvojo 
lydinio ratlankiai, 
Glossy Black(32)

19 colių lengvojo 
lydinio ratlankiai, 
Silver(34)

19 colių diamond 
cut dizaino lengvojo 
lydinio ratlankiai, 
Dark Grey(33)

„WIND“
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PAGAL UŽSAKYMĄ
Suteikite savo QASHQAI individualumo, 
papuoški jį specialiais originaliais „Nissan“ 
aksesuarais. Chromuoti veidrodėlių gaubtai 
ir durų rankenėlės, šoninės sijos bei salono 
apšvietimas ir 19 colių juodi lengvojo 
lydinio ratlankiai suteiks jūsų automobiliui 
papildomo švytėjimo.
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1 Chromuoti veidrodėlių gaubtai(3)

2 Chromuotos durų rankenėlės(6)

3 Aliumininės šoninės sijos(57)

4 Salono apšvietimas(64)

5 19 colių juodi lengvojo lydinio ratlankiai IBISCUS(35)

6 Peleko formos antena, juoda(59)

7 Šoninės sijos(56)
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APSAUGA
Vėjo deflektoriai, purvasaugiai ir 
šoninės kėbulo apsaugos juostos 
patikimai apsaugos nuo įvairių oro 
sąlygų, o automatiškai nulenkiami 
veidrodėliai ir priekinių bei galinių 
automobilio statymo jutiklių sistema 
padės išvengti bet kokių įbrėžimų.

 

1 Variklio dangčio deflektorius(99)

2 Priekinių ir galinių automobilio statymo jutiklių 
sistema(67-68)

3 17 colių pilki diamond cut dizaino lengvojo lydinio 
ratlankiai SNOWFLAKE(30)

4 Automatiškai nulenkiami veidrodėliai(58) 

5 Priekiniai ir galiniai vėjo deflektoriai su chromuota 
apdaila (4 vnt.)(101)

6 Pilkos šoninės kėbulo apsaugos juostos(95) 
(taip pat siūlomos juodos, White Pearl spalvos arba 
dažomos versijos)

7 Priekiniai ir galiniai purvasaugiai (4 vnt.)(100)
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BŪTINI REIKMENYS
Pasirūpinkite, kad keliaujant automobilyje 
visuomet būtų saugos priemonių komplektas, 
gesintuvas ir papildoma garsiakalbių pora! 

1 Peleninė sau apšvietimu(76)

2 Saugos priemonių komplektas(140)

3 Garsiakalbiai(84)

4 Gesintuvas(146)
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SMULKMENOS
Kelionėje labai pravers išmaniojo telefono 
ar planšetės laikiklis, o atokvėpio minutę 
galėsite maloniai atsigaivinti užkandžiais iš 
specialaus šaltkrepšio.

1 Šaltkrepšis(80)

2 Universalus planšetės laikiklis(74)

3 Išmaniojo telefono laikiklis(72)
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1 Bagažinės kilimėlis(93) ir bagažinės slenksčio 
apsauga, aliumininė(28)

2 Minkštas bagažinės įklotas(87) ir viršutinės 
bamperio dalies apsauga(98)

3 Bagažo organizavimo priemonė(85)

4 Bagažinės tinklelis, horizontalus(89)

5 Pertvara naminiams gyvūnams(86)

REIKMENYS
PADARYKITE VIETOS
Išnaudokite savo bagažinę kuo geriau 
su dailia bagažo organizavimo priemone, 
bagažinės tinkleliu ir pertvara naminiams 
gyvūnams bei įtieskite minkštą įklotą.
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3

PATOGUMAS
VISOS DETALĖS
Rinkitės originalią „Nissan“ pakabą ir galines 
užuolaidėles nuo saulės – dėmesys detalėms 
daug reiškia.

1 Galinės užuolaidėlės nuo saulės(78) 
(5 užuolaidėlės (įskaitant bagažinės 
dangtį), arba 4 šoninės užuolaidėlės)

2 Pakaba(69)

3 Vaikiškas staliukas(81)
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PRAKTIŠKOS SMULKMENOS

Į KELIONĘ
Pasitelkite į pagalbą QASHQAI dviračių laikiklį, 
slidžių laikiklį, vilkimo kablį bei stogo bagažinę ir 
dumkite iš miesto. Tikrai nesigailėsite.

 

6 7 8

4 5

1 Stogo bagažinės skersiniai(106)

2 Ant kablio tvirtinamas dviračių laikiklis 2-iems 
dviračiams(127) (7 arba 13 kontaktų), ant kablio 
tvirtinamas dviračių laikiklis 3-ims dviračiams 
(7 kontaktų)

3 Aliumininis „Luxury“ dviračių laikiklis(107) (taip pat 
yra vieno dviračio laikiklis, tvirtinamas prie 
plieninių skesinių)

4 Vilkimo kablys (fiksuotas arba nuimamas)(119) su 
elektros įrangos komplektu (7 arba 13 kontaktų)

5 Didelė stogo bagažinė(116) (taip pat siūloma maža 
ir vidutinio dydžio), pritvirtinta prie aliumininių 
„T-Track“ laikiklių(104)

6 Slidžių / snieglenčių laikiklis iki 3 porų(110) (gali būti 
naudojama su skersiniais, pritaikytais stogo bėgeliams, 
su plieniniais ir aliumininiais „T-Track“ laikikliais)

7 Slidžių / snieglenčių laikiklis iki 4 porų(111) (gali būti 
naudojama su skersiniais, pritaikytais stogo bėgeliams, 
su plieniniais ir aliumininiais „T-Track“ laikikliais)

8 Slidžių / snieglenčių laikiklis, slankiojamas, iki 6 porų(109) 
(gali būti naudojama su skersiniais, pritaikytais stogo 
bėgeliams, su plieniniais ir aliumininiais „T-Track“ laikikliais)
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CHROMO AKSESUARAI
(01)  Šoninės apdailos juostos KE760-4E50C

(02)  Priekinio bamperio apdaila KE610-4E52C

(03)  Veidrodėlių gaubtai KE960-4E500

(04)  Bagažinės dangčio apačios apdaila KE791-4E52C

(05)  Galinio stiklo apdaila KE791-4E55C

(06)  Priekinių ir galinių durų rankenėlių apdaila (modeliams su elektroniniu raktu) KE605-4E250CR

(07) Priekinių ir galinių durų rankenėlių apdaila (modeliams be elektroninio rakto) KE605-4E254CR

(08)  KOMPLEKTAS „ELEGANCE“: bagažinės durų apatinės dalies apdaila, 
priekinės dalies apdaila, šoninės apdailos juostos

KE600-4E03C

(09) KOMPLEKTAS „PREMIUM“: priekinės dalies apdaila, bagažinės durų 
apatinės dalies apdaila, galinio lango apdaila

KE600-4E02C

(10) KOMPLEKTAS „STYLE“: šoninės apdailos juostos, veidrodėlių gaubtai KE600-4E020

„ICE CHROME“ AKSESUARAI
(11) Šoninės apdailos juostos KE760-4E50I

(12)  Priekinio bamperio apdaila KE610-4E520-IC

(13)  Veidrodėlių gaubtai KE960-4E500-IC

(14) Bagažinės dangčio apačios apdaila KE791-4E520-IC

(15) Galinio stiklo apdaila KE791-4E550-IC 

(16)  Priekinių ir galinių durų rankenėlių apdaila (modeliams su elektroniniu raktu) KE605-4E250-IC

(17) Priekinių ir galinių durų rankenėlių apdaila (modeliams be elektroninio rakto) KE605-4E254-IC

(18) KOMPLEKTAS „ELEGANCE“: bagažinės durų apatinės dalies apdaila, 
priekinės dalies apdaila, šoninės apdailos juostos

KE600-4E03C-IC

(19) KOMPLEKTAS „PREMIUM“: priekinės dalies apdaila, bagažinės durų 
apatinės dalies apdaila, galinio lango apdaila

KE600-4E002-IC

(20) KOMPLEKTAS „STYLE“: šoninės apdailos juostos, veidrodėlių gaubtai KE600-4E020-IC

„SPORTS TOUCH“
(21) KOMPLEKTAS „SPORTS“: sportiniai pedalai (modeliams su automatine 

transmisija), šoninių durų slenksčių apsaugos, bagažinės slenksčio apsauga KE460-4ES11

(22)  KOMPLEKTAS „SPORTS“: sportiniai pedalai (modeliams su mechanine 
transmisija), šoninių durų slenksčių apsaugos, bagažinės slenksčio apsauga

KE460-4ES01

(23) Sportinių pedalų komplektas (modeliams su automatine transmisija) KE460-4E111

(24) Sportinių pedalų komplektas (modeliams su mechanine transmisija) KE460-4E011

(25) Priekinių durų slenksčių apsaugos su apšvietimu KE967-4E505

(26)  Slenksčių apdaila be apšvietimo, priekinė ir galinė KE967-4E100

(27)  Odinė pavarų perjungimo svirties apdaila (M/T) 32865-4EA0A 

(28)  Bagažinės slenksčio apdaila, aliumininė KE967-4E531

RATLANKIAI
(29)  17 colių lengvojo lydinio ratlankiai su centriniu dangteliu „SNOW FLAKE“ (Black) KE409-4E200BZ

(30)  17 colių diamond cut dizaino lengvojo lydinio ratlankiai su centriniu 
dangteliu „SNOW FLAKE“ (Dark Grey) 

KE409-4E200DS

(31)  17 colių lengvojo lydinio ratlankiai su centriniu dangteliu „SNOW FLAKE“ (Silver) KE409-4E200

(32)  19 colių lengvojo lydinio ratlankiai su centriniu dangteliu „WIND“ (Black) KE409-4E400BZ

(33)  19 colių diamond cut dizaino lengvojo lydinio ratlankiai su centriniu 
dangteliu „WIND“ (Dark Grey)

KE409-4E400DS

(34)  19 colių lengvojo lydinio ratlankiai su centriniu dangteliu „WIND“ (Silver) KE409-4E400

(35)  19 colių lengvojo lydinio ratlankiai su centriniu dangteliu „IBISCUS“ (Black) KE409-4C400BZ

(36)  19 colių diamond cut dizaino lengvojo lydinio ratlankiai su centriniu 
dangteliu „IBISCUS“ (Dark Grey)

KE409-4C400DS

(37)  19 colių lengvojo lydinio ratlankiai su centriniu dangteliu „IBISCUS“ (Silver) KE409-4C400

(38)  19 colių diamond cut dizaino lengvojo lydinio ratlankiai su centriniu 
dangteliu „IBISCUS“ (Pearl White)

KE409-4C400WP

(39)  17 colių lengvojo lydinio ratlankiai su centriniu dangteliu „LAZER“ (Silver) KE409-4E250

(40)  17 colių lengvojo lydinio ratlankiai (su guminiais vetiliais) D0300-4EA1B

(41) 17 colių OE lengvojo lydinio ratlankiai D0C00-4EA1B

(42) 18 colių lengvojo lydinio ratlankiai D0C00-4EA8A

(43)  19 colių lengvojo lydinio ratlankiai D0300-4ES3A

(44) 19 colių lengvojo lydinio ratlankiai D0C00-4ES3A

(45) 17 colių lengvojo lydinio ratlankių centriniai dangteliai 40342-BR01A

(46) 18 ir 19 colių lengvojo lydinio ratlankių centriniai dangteliai 40342-BR02A

(47)  Fiksuojami ratų varžtai KE409-89946

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

STILIZAVIMO AKCENTAI
(50) Komplektas Crossover (priekinės ir galinės apdailos plokštelės modeliams su 

automobilio statymo sistema) KE600-4E04A

(51) Komplektas Crossover (priekinės ir galinės apdailos plokštelės modeliams 
be automobilio statymo sistemos)

KE600-4E040

(52)  Priekinio bamperio apdaila KE540-4E50S

(53)  Galinė apdailos plokštelė (modeliams su galine automobilio statymo 
sistema)

KE547-4E50A

(54) Galinė apdailos plokštelė (modeliams be galinės automobilio statymo sistemos) KE547-4E50S

(55)  Šoninės isjos su apšvietimu KE543-4E530

(56)  Šoninės apdailos juostos KE543-4E510

(57)  Aliumininiai šoniniai laipteliai KE543-4E560

(58)  Automatiškai užlenkiami veidrodėliai KE963-4E002

(59)  Peleko formos antena (Black Z11) KE280-99991

(60) Peleko formos antena (Grey KAD) KE280-99994

(61)  Peleko formos antena (Pearl White QAB) KE280-99993

(62) Peleko formos antena (White 326) KE280-99992

(63) Peleko formos antena (Nightshade GAB) KE280-99995

(64)  Salono apšvietimas įlipant KE295-4E001

(65) Rūko žibintų komplektas KE622-4E01H

(66)  Juodi veidrodėlių gaubtai KE960-4E5BZ

TECHNOLOGIJŲ PAGALBA
(67)  Statymo jutikliai, priekiniai KE512-99905

(68)  Statymo jutikliai, galiniai KE511-99902

PAGALBINĖS PRIEMONĖS SALONE
(69)  Švarko pakaba KS872-99900 

(70) Išmaniojo telefono laikiklis su 360 laipsnių spaustuvu (baltas) KS289-360WH 

(71) Išmaniojo telefono laikiklis, su 360 laipsnių spaustuvu (juodas) KS289-360BL 

(72)  Išmaniojo telefono laikiklis „360 Flex“ (juodas) KS289-360FL 

AKSESUARAI
UŽSAKYMUI

(73) Išmaniojo telefono laikiklis „Push air“ (NFC) KS289-PA0BL 

(74)  Universalus planšetinių kompiuterių laikiklis (juodas) KS289-TH0BL 

(75) Peleninė 96536-00Q0A

(76)  Peleninė su apšvietimu F8800-89925

(77) Galinės užuolaidos (galiniams langams, 4 užuolaidos) KE966-4E100

(78)  Galinių langų užuolaidėlės (galiniai šoniniai ir bagažinės langas, 5 užuolaidėlės KE966-4E101

(79) Telefono laikiklis, montuojama į puodelių laikiklį KE930-00300

(80)  20 l talpos šaltkrepšis (12 V ir 230 V) KS930-00080 

(81)  Vaikiškas staliukas (1) KE870-4E000

(82) „Music premium“ (2 garsiakalbiai, 2 aukštadažniai, 1 žemadažnis) KS280-4E12B 

(83) „Music live“ priekiniai garsiakalbiai (2 garsiakalbiai, 2 aukštadažniai) KS280-4E11A 

(84)  „Music drive“ (2 garsiakalbiai, 3 balsai) KS280-4E100 

BAGAŽINĖS REIKMENYS
(85)  Krovinių skyrius KE965-4E0H0

(86)  Bagažinės skyriaus petvara KE964-4E000

(87)  Minkštas bagažinės įklotas KE965-4E0S0

(88) Minkštas bagažinės įklotas („VISIA“ versija) KE965-4E0S5

(89)  Bagažinės tinklelis KE966-74R00

KILIMĖLIAI
(90)  Guminiai kilimėliai aukštais kraštais (4 vnt.) KE748-4E289

(91)  Juodi standartiniai tekstiliniai kilimėliai (4 vnt.) KE745-4E221

(92)  Juodi veliūriniai kilimėliai (4 vnt.) KE745-4E201

(93)  Bagažinės kilimėlis KE840-4E000

IŠORĖS APSAUGA
(94) Durelių apdailos juostos, dažomos KE760-4E52H

(95)  Šoninės kėbulo apsaugos juostos (Black Z11) KE760-4E52B

(96)  Šoninės kėbulo juostos (Grey KAD) KE760-4E52G

(97) Šoninės kėbulo juostos (White Pearl QAB) KE760-4E52Q

(98)  Viršutinė bamperio apsauga (gale) KE967-4E530

(99)  Variklio gaubto defl ektorius KE610-4E000

(100)  Purvasargiai (4 vnt. komplektas), priekyje ir gale KE788-4E080

(101)  Vėjo defl ektoriai su chromuotos apdailos detalėmis (4 vnt. komplektas) KE800-4E010

(102) Kėbulo dugno apsauga KE541-4EB0A

(103) KOMPLEKTAS „PROTECTION“ (bagažinės įklotas, bagažinės slenksčio 
apsauga, bamperio viršutinės dalies apsauga) KE600-4E0PP

KROVINIŲ LAIKIKLIAI IR REIKMENYS
(104)  Krovinių laikiklis, aliumininis, „T-Track“ KE730-4E510

(105) Krovinių laikiklis, plieninis KE730-4E500

(106)  Stogo bagažinės skersiniai, „Premium“ KE732-4E510

(107)  Dviračių laikiklis „Luxury“ (aliumininis) KE738-80010

(108) Vieno dviračio laikiklis, tik plieniniams skersiniams KE738-80100

(109)  Slidžių / snieglenčių laikiklis, iki 6 porų KE738-99996

(110)  Slidžių / snieglenčių laikiklis, iki 3 porų KE738-50001

(111)  Slidžių / snieglenčių laikiklis, iki 4 porų KE738-50002

(112) „T-track“ aliumininis adapteris slidžių laikikliui, 3 ir 4 poroms KE737-99932

(113) Laiptelis KE930-00130

STOGO BAGAŽINĖS
TALPA (L) / ILGIS (MM) / PLOTIS (MM) / AUKŠTIS (MM) / DIDŽIAUSIA APKROVA (KG)

(114) Maža juoda stogo bagažinė, 380 l, 1600 x 800 x 400 mm, 75 kg KE734-380BK

(115) Vidutinio dydžio juoda stogo bagažinė, 480 l, 1900 x 800 x 400 mm, 75 kg KE734-480BK

(116)  Didelė juoda stogo bagažinė, 630 l, 2100 x 900 x 420 mm, 75 kg KE734-630BK

(117) Stogo bagažinė „Ranger 90“ ( medžiaginė), 340 l, 1100 x 800 x 400 mm, 75 kg KE734-RAN90

VILKIMAS
(118) Pritvirtintas vilkimo kablys KE500-4E520

(119)  Nuimamas vilkimo kablys KE500-4E530

(120) Standartinis saugos užraktas KE500-99935

(121) TEK 13 kontaktų KE505-4E213

(122) TEK 7 kontaktų KE505-4E207

(123) TEK adapteris nuo 13 iki 7 kontaktų KE505-89951

(124) TEK adapteris nuo 13 iki 7 kontaktų ir 12, ilgas variantas KE505-89961

(125) TEK adapteris nuo 7 iki 13 kontaktų KE505-89941

(126) Papildomas maitinimo šaltinis KE505-4E999

(127)  Dviračių laikiklis tvirtinamas ant vilkimo kablio, 13 kontaktų (2 dviračiai) KE738-70213

(128) Dviračių laikiklis tvirtinamas ant vilkimo kablio, 7 kontaktų, 2 dviračiai KE738-70207

(129) Dviračių laikiklis tvirtinamas ant vilkimo kablio, 7 kontaktų, 3 dviračiai KE738-70307

(130) Nulenkiamas trijų dviračių laikiklis tvirtinamas ant kablio „Euroway G2“ 
(13 kontaktų jungtis)

KS738-71313 

(131) Dviejų dviračių laikiklis Hangon („Xpress 970“) KS738-75200 

(132) Trijų dviračių nulenkiamas laikiklis Hangon KS738-75300 

(133) Keturių dviračių nulenkiamas laikiklis Hangon KS738-75400 

(134) Numerio lentelės laikiklis, skirtas Hangon dviračių laikikliui (7 kontaktų jungtis) KE738-75001 

(135) Rėmo adapteris KS738-75002 

(136) Hangon dviračių laikiklio apsauga nuo vagystės KS738-75003 

SAUGUMAS
(137) Pirmosios pagalbos rinkinys (kieta plastikinė dėžutė) KE930-00021

(138) Pirmosios pagalbos rinkinys (minkštas krepšys) KE930-00026

(139) „Nissan“ saugos liemenė KE930-00111

(140)  Saugos paketas (pirmosios pagalbos rinkinys, liemenė ir 1 trikampis) KE930-00028

(141) Saugos paketas (pirmosios pagalbos rinkinys, liemenė ir 2 trikampiai) KE930-00029

(142) Avarinis trikampis KE930-00017

(143) Avariniai trikampiai (2 vnt. komplektas) KE930-00018

(144) Padangų slėgio kontrolės sistema 40700-3VU0A

(145) Padangų slėgio kontrolės sistema – sandarinimo žiedas 40708-3VA0B

(146)  Gesintuvas KS520-00001

(147) Gesintuvas – laikiklis KS520-BRJ11

Jums pageidaujant, aksesuarus įtrauksime į automobilio fi nansavimo sutartį. 

Originalūs „Nissan“ aksesuarai
Naujam automobiliui „Nissan“ atstovybėje įrengtiems aksesuarams taikoma 3 metų arba 100 000 km 
ridos garantija (galioja dalims ir darbams).
Trečiosios šalies ar pačių klientų įrengtiems priedams taikoma 12 mėnesių garantija (galioja tik dalims 
be ridos apribojimo).

„Nissan“ patvirtinti aksesuarai
Naujam automobiliui „Nissan“ atstovybėje įrengtiems priedams taikoma 2 metų arba 100 000 km 
ridos garantija (galioja dalims ir darbams).
Trečiosios šalies ar pačių klientų įrengtiems priedams taikoma 12 mėnesių garantija (galioja tik dalims 
be ridos apribojimo).
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PRATĘSTA GARANTIJA

„Nissan“ pratęsta garantija leidžia ilgesnį laiką arba iki didesnės 
ridos naudotis QASHQAI suteikta garantija.

Iš siūlomų kelių sutarčių variantų galite išsirinkti labiausiai 
atitinkantį Jūsų poreikius.

Remontuojant automobilį, naudojamos tik originalios „Nissan“ 
dalys. Remonto darbus atlieka kvalifikuoti „Nissan“ meistrai.

NISSAN pratęsta garantija padės išvengti rūpesčių tiek Jums, 
tiek kitam savininkui, nes garantija gali būti perduota parduodant 
automobilį privačiai.

Į „Nissan“ pratęstą garantiją taip pat įtrauktos „Nissan“ 
pagalbos kelyje paslaugos, teikiamos visoje Europoje ištisą 
parą 365 dienas per metus.

 

SERVISO SUTARTIS

Tinkamai pasirūpinkite savo QASHQAI automobiliu, 
nes jis to nusipelno. Rinkitės „Nissan“ aptarnavimo planą 
ir sutaupykite pinigų.

Mūsų automobilio aptarnavimo planuose numatytos 
visos įprastos Jūsų QASHQAI automobilio techninės 
priežiūros sąlygos.

Šie planai leidžia numatyti fiksuotas techninės priežiūros 
išlaidas iki penkerių metų.

Serviso planas apima visas patikras ir dalių keitimo 
darbus, kuriuos reikia atlikti pagal „Nissan“ individualią 
techninės priežiūros programą.

Darbus atlieka mūsų kvalifikuoti meistrai naudodami tik 
originalias „Nissan“ dalis.

Tinkamai prižiūrint automobilį, užtikrinama didesnė jo 
išliekamoji vertė.

Be to, parduodant „Nissan“ automobilį, kai dar nėra 
pasibaigęs sutarties galiojimo terminas, sutartis lieka galioti 
toliau automobiliu naudojantis naujajam savininkui.
 

apsilankykite mūsų svetainėje adresu: www.nissan.lt

Buvo stengiamasi visapusiškai užtikrinti, kad šio leidinio turinys jo atidavimo spaudai metu (2015 M. RUGSĖJO MĖN.) būtų teisingas. Šis leidinys 
paruoštas pagal pagamintus prototipinius automobilius, pristatytus automobilių parodose. Vadovaudamasi nuolatinio gaminių tobulinimo politika, 
„Nissan Europe“ pasilieka sau teisę bet kuriuo metu modifikuoti specifikaciją ir šiame leidinyje aprašytus bei pavaizduotus automobilius. „Nissan“ 
prekybos atstovybės apie tokius pakeitimus bus informuotos kuo greičiau. Norėdami gauti naujausios informacijos, kreipkitės į vietinę „Nissan“ 
prekybos atstovybę. Dėl spausdinimo proceso ribotumų šioje brošiūroje parodytos spalvos gali šiek tiek skirtis nuo tikrosios dažų ir interjero 
apdailos medžiagų spalvos. Visos teisės saugomos. Viso arba dalies šio leidinio atgaminimas be „Nissan Europe“ raštiško leidimo yra draudžiamas.

Atstovybės antspaudas:

Šis leidinys išspausdintas ant bechlorio popieriaus – QQ MY15 P&A BROC GEA 09/2015 – Spausdinta ES.
Sukūrė CLM BBDO, Prancūzija – tel.: +33 1 41 23 41 23 ir pagamino eg+ worldwide, Prancūzija – tel.: +33 1 49 09 25 35.

Sekite „Nissan QASHQAI“ čia:
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