
QASHQAI
ORIĢINĀLIE AKSESUĀR

NISSAN
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Uz vāka – 
QASHQAI Red krāsā ar Elegance 

Pack(08), Chrome sānu durvju 
rokturu uzlikām(06), Chrome sānu 

spoguļu uzlikām(03) un 19" ar 
dimantu slīpētiem vieglmetāla 
diskiem, IBISCUS, Dark Grey (36).

NĀKAMĀS PAAUDZES 
NISSAN QASHQAI – 
NEPĀRSPĒJAMA 
PILSĒTAS PIEREDZE

PADARIET TO PAR SAVU!
Padariet savu QASHQAI oriģinālu un 
neatkārtojamu ar Nissan oriģinālajiem 
aksesuāriem! Izvēlieties savus kārotos 
aksesuārus pie sava Nissan dīlera un 
pielāgojiet savu QASHQAI savai gaumei 
un vajadzībām!

1 Priekšpuses apakšmalas apdare, Ice Chrome.(12)

2 Sānu spoguļu uzlikas, Ice Chrome.(13)

3 Sānu durvju rokturu uzlikas, Ice Chrome.(16)

4 Automobiļa virsbūves sānu moldingi.(95)

5 Apgaismoti sānu stieņi.(55)

6 19" vieglmetāla diski, IBISCUS, Glossy Black.(35)

7 Sānu spoguļu uzlikas, Black.(66)

8 Haizivs spuras tipa antena, White.(61)

Drukāt  |   Aizvērt



4

1

2

3

5

ELEGANCE PACK
GAUMĪGS PIESKĀRIENS. 
Sakombinējiet Dark Grey 19" vieglmetāla 
diskus ar Ice Chrome vai Chrome apdares 
elementu komplektu un sānu durvju 
apakšdaļas uzlikām absolūtai elegancei!

ELEGANCE PACK

1 Sānu durvju apakšdaļas uzlikas, Chrome.(01)

2 Automobiļa priekšpuses apakšmalas apdare, Chrome.(02)

3 Bagāžas nodalījuma apakšmalas apdare, Chrome.(04)

COMPLETE THE LOOK

4 19"ar dimantu slīpēti vieglmetāla diski, WIND,  
Dark Grey.(33)

5 19" ar dimantu slīpēts vieglmetāla disks, IBISCUS, 
Pearl White(38)

ICE CHROME CHROME
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CROSSOVER PACK
UZVARĒTĀJS.
Paaugstiniet respektabilitāti un 
izteiksmīgumu ar stila uzlikām priekšā  
un aizmugurē un mirdzoši melnu  
vieglmetāla disku komplektu!

CROSSOVER PACK

1 Aizmugurējā dekoratīvā uzlika.(53) 

2 Priekšējā dekoratīvā uzlika.(52)

ICE CHROME CHROME
NEVAINOJAMS IZSKAT

3 19" vieglmetāla diski, WIND, Glossy Black.(32)

4 Sānu spoguļu uzlikas(03)

5 19" ar dimantu slīpēts vieglmetāla disks, IBISCUS, 
Pearl White(38)

6 Bagāžas nodalījuma loga apdare(05)

7 Haizivs spuras tipa antena, Black (Z11)(59)
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6 Pārnesumu pārslēga uzgalis ar ādas 
apdari.(27)

7 Tekstila automobiļa salona paklājiņi,  
standarta, Black (komplektā – 4 gab.).(91)

8 Gumijas automobiļa salona paklājiņi ar 
augstām malām (komplektā – 4 gab.).(90)

9 Tekstila automobiļa salona paklājiņi, 
velūra, Black (komplektā – 4 gab.).(92)PROTECTION PACK

Uzturiet savu QASHQAI nevainojamā stāvoklī, 
pateicoties aizsargājošam bagāžas nodalījuma 
paklājam, izturīgajai bampera augšmalas 
aizsarguzlikai un sānu sliekšņu aizsarguzlikām!

PROTECTION PACK

3 Neapgaismotas sliekšņu aizsarguzlikas  
no alumīnija.(26)

4 Mīkstais bagāžas nodalījuma paklājs.(87)

5 Bampera augšmalas aizsarguzlika.(98)

SPORT PACK
PILNĪBĀ APRĪKOTS.
Parādiet savus «muskuļus» ar sporta pedāļu 
komplektu un izturīgajām alumīnija sānu 
sliekšņu aizsarguzlikām priekšā un aizmugurē! 
Sport Pack ir priekš īstiem censoņiem! 

SPORT PACK

1 Bagāžas nodalījuma sliekšņa  
aizsarguzlikas, alumīnija.(28)

2 Sporta pedāļu komplekts.(22)

3 Sānu sliekšņu aizsarguzlikas, 
alumīnija.(26)
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VIEGLMETĀLA DISKI
Šo oriģinālo Nissan vieglmetāla disku dizains 
un konstrukcija ir radīta īpaši QASHQAI, un 
tie nodrošina nepārspējamu stilu un drošību. Slēdzami riteņu uzgriežņi.(47)

17" oriģinālie 
vieglmetāla diski.(40)

19" oriģinālie 
vieglmetāla diski.(43)

17" vieglmetāla 
diski, Glossy 
Black.(29)

17" vieglmetāla  
diski, Silver.(31)

17" ar dimantu  
slīpēti vieglmetāla 
diski, Dark Grey.(30)

19" vieglmetāla  
diski, Glossy 
Black.(35)

19" vieglmetāla  
diski, Silver.(37)

19" ar dimantu  
slīpēti vieglmetāla 
diski, Pearl White.(38)

17" vieglmetāla  
diski, Silver.(39)

19" ar dimantu  
slīpēti vieglmetāla 
diski, Dark Grey.(36)

IBISCUS
19" vieglmetāla  
diski, Glossy 
Black.(32)

19" vieglmetāla  
diski, Silver.(34)

19" ar dimantu  
slīpēti vieglmetāla 
diski, Dark Grey.(33)

WINDSNOWFLAKE LAZER

Drukāt  |   Aizvērt



2

1

3

5

6

7

4

A LA CARTE
Personalizējiet savu QASHQAI ar Nissan 
oriģinālajiem aksesuāriem à la carte! 
Mirdziet ar hromētajām sānu spoguļu 
uzlikām un sānu durvju rokturu uzlikām, 
sānu kāpšļiem, apgaismojumu un spīdīgi 
melnajiem 19" vieglmetāla diskiem!

1 Haizivs spuras tipa antena, Black (Z11)(59)

2 Sānu spoguļu uzlikas – Chrome(03)

3 Priekšējo un aizmugurējo durvju rokturu 
uzlikas (ar IK) – Chrome(06)

4 19" vieglmetāla disks, IBISCUS – Black(35)

5 Sānu kāpšļi, alumīnija(57)

6 Iekāpšanas apgaismojums(64)

7 Sānu stieņi(56)
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1 Dzinēja pārsega deflektors.(99)

2 Priekšējā un aizmugures stāvvietā novietošanas 
sistēma.(67-68)

3 17" ar dimantu slīpēti vieglmetāla diski,  
SNOW FLAKE, Dark Grey.(30)

4 Automātiski pielokāmi sānu spoguļi.(58)

5 5 Vēja deflektori ar hromētu apdari, priekšā un 
aizmugurē.(101)

6 6 Automobiļa virsbūves sānu moldingi, Grey(96) 
(Black, White Pearl un krāsojami).

7 7 Dubļu sargi, priekšā un aizmugurē.(100)

ESIET MODRI!
Esiet gatavi jebkādiem laika 
apstākļiem ar vēja deflektoriem, 
dubļu sargiem un automobiļa 
virsbūves sānu moldingiem un 
izvairieties no skrāpējumiem, 
pateicoties automātiski 
pielokāmajiem sānu spoguļiem 
un priekšējai un aizmugurējai 
stāvvietā novietošanas sistēmai!
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SVARĪGĀKAIS CEĻOJUMIEM

1 Izgaismots pelnutrauks.(75)

2 Automobiļa drošības komplekts.(140)

3 Centrālie skaļruņi.(83)

DZĪVESSTILA KAPRĪZES

Lai brauciens noritētu vēl mierīgāk, 
pievienojiet viedtālruņa vai planšetdatora 
turētāju, bet atsvaidzinošai pauzei 
izvēlieties īpaši QASHQAI paredzētu 
aukstuma kasti!

4 Aukstuma kaste.(79)

5 Universāls planšetdatora turētājs.(73)

6 Viedtālruņa turētājs.(72)
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1 Bagāžas nodalījuma paklājs(93) un bagāžas nodalījuma 
sliekšņa aizsarguzlikas, alumīnija(28).

2 Mīkstais bagāžas nodalījuma paklājs(87) un bampera 
augšpuses aizsarguzlika(98).

3 Bagāžas sadalīšanas sistēma.(84)

4 Horizontālais bagāžas nodalījuma tīkls.(89)

5 Suņu aizsargbarjera/bagāžas nodalījuma sadalītājs.(86)

KOMFORTS
VISAS EKSTRAS.
Mazām niansēm ir liela nozīme. Izvēlieties 
Nissan oriģinālo apģērbu pakaramo un 
aizmugures saulessargus!

6 Aizmugures saulessargi(77) 
(5 saulessargi, ieskaitot bagāžas 
nodalījuma durvīm, vai 4 sānu 
aizmugures saulessargi).

7 Sēdekļa atzveltnes apģērbu 
pakaramais.(69)

8 Bērnu galdiņš.(80)

BAGĀŽAS NODALĪJUMA PRAKTISKUMS
RADIET TELPU!
Izmantojiet bagāžas nodalījumu pilnībā ar atjautīgu bagāžas sadalīšanas sistēmu, 
bagāžas tīklu un suņu aizsargbarjeru/sadalītāju! Ir pieejams arī mīkstais paklājs, 
lai mīkstinātu šo plašo telpu.
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PRAKTISKUMS
DODIETIES CEĻĀ!
Sagatavojiet savu QASHQAI piedzīvojumiem, 
uzstādot velosipēdu turētāju, slēpju turētāju, 
sakabes āķi vai jumta bagāžnieku, un atstājiet 
pilsētu aiz muguras! Jūs to nenožēlosiet.

1 Noņemams sakabes āķis(120)

2 Uz sakabes āķa stiprināms velosipēdu 
turētājs, salokāms, 7 tapu, 3 velosipēdiem(130)

3 Jumta reliņu šķērsstieņi(106)

4 Jumta reliņu šķērsstieņi(117)

5 Luxury velosipēda turētājs, alumīnija(107)

6 Slēpju/sniegadēļu turētājs, bīdāms, līdz  
6 pāriem(109)
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CHROME AKSESUĀRI
(01)  Sānu durvju apakšdaļas uzlikas KE760-4E50C
(02)  Automobiļa priekšpuses apakšmalas apdare KE610-4E52C
(03)  Sānu spoguļu uzlikas KE960-4E500
(04)  Bagāžas nodalījuma apakšmalas apdare KE791-4E52C
(05)  Bagāžas nodalījuma loga apdare KE791-4E55C

(06)  Sānu durvju rokturu uzlikas (ar inteliģento atslēgu), priekšā  
un aizmugurē

KE605-4E250CR

(07) Sānu durvju rokturu uzlikas (bez inteliģentās atslēgas), priekšā  
un aizmugurē

KE605-4E254CR

(08)  ELEGANCE PACK: bagāžas nodalījuma apakšmalas apdare, 
automobiļa priekšpuses apakšmalas apdare, sānu durvju 
apakšdaļas uzlikas

KE600-4E03C

(09) PREMIUM PACK: automobiļa priekšpuses apakšmalas apdare, 
bagāžas nodalījuma apakšmalas apdare, bagāžas nodalījuma  
loga apdare

KE600-4E02C

(10) STYLE PACK: sānu durvju apakšdaļas uzlikas, sānu spoguļu uzlikas KE600-4E020

ICE CHROME AKSESUĀRI
(11) Sānu durvju apakšdaļas uzlikas KE760-4E50I
(12)  Automobiļa priekšpuses apakšmalas apdare KE610-4E520-IC
(13)  Sānu spoguļu uzlikas KE960-4E500-IC
(14) Bagāžas nodalījuma apakšmalas apdare KE791-4E520-IC
(15) Bagāžas nodalījuma loga apdare KE791-4E550-IC 

(16)  Sānu durvju rokturu uzlikas (ar inteliģento atslēgu), priekšā  
un aizmugurē

KE605-4E250-IC

(17) Sānu durvju rokturu uzlikas (bez inteliģentās atslēgas), priekšā  
un aizmugurē

KE605-4E254-IC

(18)  ELEGANCE PACK: bagāžas nodalījuma apakšmalas apdare, 
automobiļa priekšpuses apakšmalas apdare, sānu durvju 
apakšdaļas uzlikas

KE600-4E03C-IC

(19) PREMIUM PACK: automobiļa priekšpuses apakšmalas apdare, 
bagāžas nodalījuma apakšmalas apdare, bagāžas nodalījuma 
loga apdare

KE600-4E002-IC

(20) STYLE PACK: sānu durvju apakšdaļas uzlikas, sānu spoguļu uzlikas KE600-4E020-IC

SPORT AKSESUĀRI
(21) SPORT PACK: sporta pedāļi (A/T), sānu sliekšņu aizsarguzlikas, 

bagāžas nodalījuma aizsarguzlika
KE460-4ES11

(22)  SPORT PACK: sporta pedāļi (manuālajai transmisijai), sānu 
sliekšņu aizsarguzlikas, bagāžas nodalījuma aizsarguzlika

KE460-4ES01

(23) Sporta pedāļu komplekts – automātiskajai transmisijai KE460-4E111
(24) Sporta pedāļu komplekts – manuālajai transmisijai KE460-4E011
(25) Apgaismotas sliekšņu aizsarguzlikas (tikai priekšā) KE967-4E505

(26)  Neapgaismotas sliekšņu aizsarguzlikas no alumīnija  
(priekšā un aizmugurē)

KE967-4E100

(27)  Pārnesumu pārslēgs ar ādas apdari automobilim ar  
manuālo transmisiju

32865-4EA0A 

(28)  Bagāžas nodalījuma aizsarguzlika no alumīnija KE967-4E531

DISKI
(29)  17" vieglmetāla disks, SNOW FLAKE – Black ar diska centrālo uzliku KE409-4E200BZ

(30)  17" ar dimantu slīpēts vieglmetāla disks, SNOW FLAKE – Dark 
Grey ar diska centrālo uzliku 

KE409-4E200DS

(31)  17" vieglmetāla disks, SNOW FLAKE – Silver ar diska centrālo uzliku KE409-4E200
(32)  19" vieglmetāla disks, WIND – Black ar diska centrālo uzliku KE409-4E400BZ

(33)  19" ar dimantu slīpēts vieglmetāla disks, WIND – Dark Grey  
ar diska centrālo uzliku

KE409-4E400DS

(34)  19" vieglmetāla disks, WIND – Silver ar diska centrālo uzliku KE409-4E400
(35)  19" vieglmetāla disks, IBISCUS – Black ar diska centrālo uzliku KE409-4C400BZ

(36)  19" ar dimantu slīpēts vieglmetāla disks, IBISCUS – Dark Grey  
ar diska centrālo uzliku

KE409-4C400DS

(37)  19" vieglmetāla disks, IBISCUS – Silver ar diska centrālo uzliku KE409-4C400

(38)  19" ar dimantu slīpēts vieglmetāla disks, IBISCUS – Pearl White  
ar diska centrālo uzliku

KE409-4C400WP

(39)  17" vieglmetāla disks, LAZER – Silver ar diska centrālo uzliku KE409-4E250
(41) 17" OE vieglmetāla disks D0C00-4EA1B
(42) 18" vieglmetāla disks D0C00-4EA8A
(43)  19" vieglmetāla disks D0300-4ES3A
(44) 19" vieglmetāla disks D0C00-4ES3A
(45) Disku centrālās uzlikas 17'' vieglmetāla diskiem 40342-BR01A
(46) Disku centrālās uzlikas 18" un 19'' vieglmetāla diskiem 40342-BR02A
(47)  Slēdzami riteņu uzgriežņi KE409-89946
(49) Rezerves riteņa komplekts (pagaidu) KE410-4E120

STILA AKCENTI
(50) CROSSOVER PACK: priekšējā un aizmugures dekoratīvā uzlika – 

automobiļiem ar stāvvietā novietošanas sistēmu
KE600-4E04A

(51) CROSSOVER PACK: priekšējā un aizmugures dekoratīvā uzlika – 
automobiļiem bez stāvvietā novietošanas sistēmas

KE600-4E040

(52)  Priekšējā dekoratīvā uzlika KE540-4E50S

(53)  Aizmugurējā dekoratīvā uzlika (automobiļiem ar aizmugurējo 
stāvvietā novietošanas sistēmu)

KE547-4E50A

(54) Aizmugurējā dekoratīvā uzlika (automobiļiem bez aizmugurējās 
stāvvietā novietošanas sistēmas)

KE547-4E50S

(55)  Izgaismoti sānu stieņi KE543-4E530
(56)  Sānu stieņi KE543-4E510
(57)  Sānu kāpšļi, alumīnija KE543-4E560
(58)  Automātiski pielokāmi sānu spoguļi KE963-4E002
(59)  Haizivs spuras tipa antena, Black (Z11) KE280-99991
(60) Haizivs spuras tipa antena, Grey (KAD) KE280-99994
(61)  Haizivs spuras tipa antena, Pearl White (QAB) KE280-99993
(62) Haizivs spuras tipa antena, White (326) KE280-99992
(63) Haizivs spuras tipa antena, Nightshade (GAB) KE280-99995
(64)  Iekāpšanas apgaismojums KE295-4E001
(65) Miglas lukturu komplekts KE622-4E01H
(66)  Sānu spoguļu uzlikas, Black KE960-4E5BZ

TEHNOLOĢIJU ATBALSTS
(67)  Priekšējā stāvvietā novietošanas sistēma KE512-99905
(68)  Aizmugurējā stāvvietā novietošanas sistēma KE511-99902

AUTOMOBIĻA SALONA PRAKTISKUMS
(69)  Apģērbu pakaramais sēdekļa atzveltnes aizmugurē KS872-99900 
(70) Viedtālruņa turētājs ar 360 grādu satvērienu (White) KS289-360WH 
(71) Viedtālruņa turētājs ar 360 grādu satvērienu (Black) KS289-360BL 

(72)  Viedtālruņa turētājs "Magnetic" KS289-AVMBL 
(73)  Universālais planšetdatora turētājs (Black) KS289-TH0BL 
(74) Pelnutrauks 96536-00Q0A
(75)  Izgaismots pelnutrauks F8800-89925
(76) Aizmugurējie saulessargi (aizmugures logiem, 4 saulessargi) KE966-4E100

(77)  Aizmugurējie saulessargi (aizmugurējiem sānu logiem un 
aizmugurējam logam, kopā 5 saulessargi).

KE966-4E101

(78) Tālruņa/glāžu turētājs KE930-00300
(79)  Aukstuma kaste – 20 l (12 V & 230 V) KS930-00080 
(80)  Bērnu galdiņš (1 gab.) KE870-4E000
(81) Music Premium (2 skaļruņi, 2 augstfrekvenču skaļruņi, subvūfers) KS280-4E12B 
(82) Music Live skaļruņi, priekšā (2 skaļruņi, 2 augstfrekvenču skaļruņi) KS280-4E11A 
(83)  Music Drive (2 skaļruņi, 3 balsis) KS280-4E100 

BAGĀŽAS NODALĪJUMA PRAKTISKUMS
(84)  Bagāžas sadalīšanas sistēma KE965-4E0H0
(86)  Suņu aizsargbarjera/bagāžas nodalījuma sadalītājs KE964-4E000
(87)  Mīkstais bagāžas nodalījuma paklājs KE965-4E0S0
(88) Mīkstais bagāžas nodalījuma paklājs (VISIA aprīkojuma līmenim) KE965-4E0S5
(89)  Horizontāls bagāžas nodalījuma tīkls KE966-74R00

AUTOMOBIĻA SALONA PAKLĀJIŅI
(90)  Gumijas automobiļa salona paklājiņi ar augstām malām 

(komplektā - 4 gab.)
KE748-4E289

(91)  Tekstila automobiļa salona paklājiņi, standarta, Black 
(komplektā - 4 gab.)

KE745-4E221

(92)  Tekstila automobiļa salona paklājiņi, velūra, Black  
(komplektā - 4 gab.)

KE745-4E201

(93)  Bagāžas nodalījuma paklājs KE840-4E000

AUTOMOBIĻA VIRSBŪVES AIZSARDZĪBA
(94) Krāsojami automobiļa virsbūves sānu moldingi KE760-4E52H
(95)  Automobiļa virsbūves sānu moldingi, Black (Z11) KE760-4E52B
(96)  Automobiļa virsbūves sānu moldingi, Grey (KAD) KE760-4E52G
(97) Automobiļa virsbūves sānu moldingi, White Pearl (QAB) KE760-4E52Q
(98)  Aizmugurējā bampera augšpuses aizsarguzlikas KE967-4E530
(99)  Dzinēja pārsega deflektors KE610-4E000

(100)  Priekšējie un aizmugurējie dubļu sargi (komplektā - 4 gab.) KE788-4E080
(101)  Vēja deflektori ar hromētu apdari (komplektā - 4 gab.) KE800-4E010
(102) Apakšējā aizsarguzlika KE541-4EB0A

(103) PROTECTION PACK: bagāžas nodalījuma paklājs, sliekšņa 
aizsarguzlika, bampera augšmalas aizsarguzlikas

KE600-4E0PP

BAGĀŽAS PĀRVADĀŠANA UN FUNKCIONALITĀTE
(104)  Jumta bagāžnieks no alumīnija, T-Track KE730-4E510
(105) Jumta bagāžnieks no tērauda KE730-4E500
(106)  Jumta reliņu šķērsstieņi - Premium KE732-4E510
(107)  Luxury velosipēda turētājs, alumīnija KE738-80010
(108) Turētājs vienam velosipēdam, tikai tērauda stieņiem KE738-80100
(109)  Slēpju/sniegadēļu turētājs, bīdāms, līdz 6 pāriem KE738-99996
(110)  Slēpju/sniegadēļu turētājs, līdz 3 pāriem KE738-50001
(111)  Slēpju/sniegadēļu turētājs, līdz 4 pāriem KE738-50002
(112) T-Track alumīnija adapteris slēpju turētājiem, 3 un 4 pāriem KE737-99932
(113) T-Track adapteris standarta velosipēdu turētājam KE737-99933
(114) Riepas kāpslis KE930-00130

JUMTA BAGĀŽAS KASTES
IETILPĪBA/GARUMS/PLATUMS/AUGSTUMS/MAKSIMĀLĀ KRAVNESĪBA

(115) Jumta bagāžas kaste, Small Black, 380 l /1600*800*400 mm/75 kg KE734-380BK
(116) Jumta bagāžas kaste, Medium Black, 480 l/1900*800*400 mm/75 kg KE734-480BK
(117)  Jumta bagāžas kaste, Large Black, 630 l/2100*900*420 mm/75 kg KE734-630BK

(118) Jumta bagāžas kaste, Ranger 90, auduma, 340 l/1100*800* 
400 mm /75 kg

KE734-RAN90

VILKŠANA
(119) Fiksēts sakabes āķis KE500-4E520
(120)  Noņemams sakabes āķis KE500-4E530
(121) Drošības skava KE500-99935
(122) TEK 13 tapas KE505-4E213
(123) TEK 7 tapas KE505-4E207
(124) TEK adapteris no 13 uz 7 tapām KE505-89951
(125) TEK adapteris no 13 uz 7 tapām un 12s, garais variants KE505-89961
(126) TEK adapteris no 7 uz 13 tapām KE505-89941
(127) Papildu barošanas avots KE505-4E999
(128)  Sakabes āķa velosipēdu turētājs (2 velosipēdiem) – 13 tapu KE738-70213
(129) Sakabes āķa velosipēdu turētājs (2 velosipēdiem) – 7 tapu KE738-70207

(130) Uz sakabes āķa stiprināms velosipēdu turētājs, salokāms, 7 tapu,  
3 velosipēdiem (Euroride)

KE738-70307

(131) Uz sakabes āķa nostiprināms velosipēdu turētājs, 13 tapu  
(3 velosipēdiem), salokāms, Euroway G2

KS738-71313 

(132) Piekarināms velosipēdu turētājs (2 velosipēdiem), Xpress 970 KS738-75200 
(133) Piekarināms velosipēdu turētājs (3 velosipēdiem), salokāms KS738-75300 

(134) Reģistrācijas numura zīmes turētājs, 7 tapu, piekarināmajam 
velosipēdu turētājam

KE738-75001 

(135) Rāmja adapters KS738-75002 

(136) Velosipēdu turētāju Hangon papildaprīkojums:  
Thule 957 pretzagļu slēdzene 

KS738-75003 

DROŠĪBA/AIZSARDZĪBA
(137) Pirmās palīdzības komplekts (kaste) KE930-00021
(138) Pirmās palīdzības komplekts (soma) KE930-00007
(139) Nissan atstarojošā drošības veste KE930-00111

(140)  Automobiļa drošības komplekts (pirmās palīdzības komplekts, 
atstarojoša drošības veste un 1 avārijas trīsstūris)

KE930-00028

(141) Automobiļa drošības komplekts (pirmās palīdzības komplekts, 
atstarojoša drošības veste un 2 avārijas trīsstūri)

KE930-00029

(142) Automobiļa drošības komplekts (pirmās palīdzības komplekts,  
2 atstarojoša drošības veste un avārijas trīsstūri)

KE930-00024

(143) Avārijas trīsstūris KE930-00011
(144) Avārijas trīsstūri (komplektā - 2 gab.) KE930-00018
(145) Riepu gaisa spiediena kontroles sistēma 40700-3VU0A
(146) Riepu gaisa spiediena kontroles sistēma, gredzens 40708-3VA0B
(147) Ugunsdzēšamais aparāts – kronšteins KS520-BRJ11

INFORM CIJA
PASŪTĪŠANAI

 Nissan apstiprinātie aksesuāri. 
2 gadu / 100 000 km garantija, ja uzstādīšanu pirmspiegādes pārbaudē veic oficiālais 
Nissan dīleris (detaļas un darbs). 12 mēnešu garantija, ja uzstādīšanu veic trešā puse 
vai klients pats (tikai detaļas / neierobežots nobraukums).
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PAGARINĀTĀ GARANTIJA

Nissan 5� pagarinātā garantija ļauj Jums pagarināt Jūsu QASHQAI 
garantiju lielākam nobraukumam. Pieejamo līgumu klāsts ļaus Jums 
izvēlēties to, kas vislabāk atbilst Jūsu vajadzībām.

Remonta gadījumā tiks izmantotas un uzstādītas tikai Nissan 
oriģinālās rezerves daļas, un remontu veiks Nissan apmācīti 
mehāniķi.

Nissan 5� pagarinātā garantija dāvā sirdsmieru Jums un ikvienam 
automobiļa īpašniekam pēc Jums, jo tā ir nododama tālāk,  
ja izvēlēsieties automobili pārdot.

Jūsu Nissan 5� pagarinātā garantija ietver arī Nissan tehniskās 
palīdzības dienesta pakalpojumus - Nissan Assistance visā līguma 
darbības laikā, nodrošinot pakalpojumus visā Eiropā 24 stundas 
diennaktī, 365 dienas gadā.

SERVISA UN TEHNISKĀS 
APKOPES LĪGUMS

Nissan 5� pagarinātā garantija ļauj Jums pagarināt Jūsu 
QASHQAI garantiju lielākam nobraukumam. Pieejamo 
līgumu klāsts ļaus Jums izvēlēties to, kas vislabāk atbilst 
Jūsu vajadzībām.

Remonta gadījumā tiks izmantotas un uzstādītas tikai 
Nissan oriģinālās rezerves daļas, un remontu veiks Nissan 
apmācīti mehāniķi.

Nissan 5� pagarinātā garantija dāvā sirdsmieru Jums un 
ikvienam automobiļa īpašniekam pēc Jums, jo tā ir nododama 
tālāk, ja izvēlēsieties automobili pārdot.

Jūsu Nissan 5� pagarinātā garantija ietver arī Nissan tehniskās 
palīdzības dienesta pakalpojumus - Nissan Assistance visā 
līguma darbības laikā, nodrošinot pakalpojumus visā Eiropā 
24 stundas diennaktī, 365 dienas gadā.

Apmeklējiet mūsu mājas lapu: www.nissan.lv

Ir ieguldītas visas iespējamās pūles, lai šīs brošūras saturs būtu maksimāli precīzs tās publicēšanas brīdī (2016 gada october). 
Šajā brošūrā ir attēloti automobiļu modeļu prototipi, kas ir demonstrēti automobiļu izstādēs. Saskaņā ar uzņēmuma nostāju 
attiecībā uz produktu pilnveidošanu Nissan Europe patur tiesības jebkurā laikā izmainīt šajā materiālā aprakstītās specifikācijas 
un automobiļus. Nissan dīleri tiks informēti par šīm izmaiņām, cik vien ātri iespējams. Lai saņemtu visjaunāko informāciju, lūdzu, 
vērsieties pie sava Nissan dīlera! Drukāšanas tehnoloģiju ierobežojumu dēļ šajā brošūrā redzamās krāsas var nedaudz atšķirties 
no faktiskajām automobiļu virsbūves un salona apdares krāsām. Autortiesības aizsargātas. Šīs brošūras pilnīga vai daļēja 
pārpublicēšana bez rakstiskas Nissan Europe atļaujas ir aizliegta.

Dīlera zīmogs:

Šīs brošūras izgatavošanā izmantots papīrs, kas nav balināts ar hloru – QQ MY16 P&A BROC GEA 10/2016 – Drukāts ES.
Autors: „DESIGNORY”, Francija – Tālr.: +33 1 41 23 41 23; izgatavotājs: „eg+ worldwide”, Francija – Tālr.: +33 1 49 09 25 35.

Sekojiet Nissan QASHQAI:
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https://www.nissan.lv/
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