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Ge din QASHQAI en unik och personlig 
look – med Nissan Originaltillbehör. Välj 
och vraka bland dina egna favoriter hos 
närmaste Nissan-återförsäljare och få din 
QASHQAI precis som du vill ha den.

1 Dekorlist under stötfångare fram, Ice Chrome(12)

2 Backspegelkåpor, Ice Chrome(13)

3 Dörrhandtagsskydd, Ice Chrome(16)

4 Sidoskyddslister(95)

5 Belysta sidobågar(55)

6 19" lättmetallfälgar «IBISCUS» - Black(35)

7 Backspegelkåpor, Black(66)

8 Hajfensantenn, White(61)

GÖR DEN TILL DIN

NÄSTA GENERATIONS 
NISSAN QASHQAI. 
THE ULTIMATE URBAN 
EXPERIENCE.

1

6

På omslaget:
Red QASHQAI, utrustad med 

tillbehörspaketet Elegance Pack(08), 
Chrome dörrarhandtagsskydd(06), 

Chrome backspegelkåpor(03) och 19" 
lättmetallfälgar IBISCUS diamond 

cut Dark Grey(36).
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ELEGANCE PACK
ETT SMAKFULLT YTTRE
Marry Dark Grey 19" lättmetallfälgar med 
Ice Chrome eller Chrome dekorlister och 
tröskeldekorlister - ger ett rent och elegant 
utseende.
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1 19" lättmetallfälgar «WIND» - diamond cut Dark Grey(33)

ELEGANCE PACK

2 Tröskeldekorlister, Chrome(01) 

3 Dekorlist under stötfångare fram, Chrome(02)

4 Dekorlist på bakluckans nederkant, Chrome(04)

ICE CHROME CHROME
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ICE CHROME CHROME

GE BILEN EN EGEN KARAKTÄR

POLERAD FINISH
För att ge din QASHQAI en egen stil och 
dra blickarna till dig kan du lägga till en 
dekorlist vid bakrutan och en hajfensantenn 
- det syns garanterat.

1 Dekorlist vid bakruta, Chrome(05)

2 Hajfensantenn, Black(59)
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CROSSOVER PACK

EN KLAR VINNARE
Stick ut ännu mer med stylingplattor (fram och 
bak) – och plussa på med svarta, glanspolerade 
lättmetallfälgar.

1 19" lättmetallfälgar «WIND» - Black(32)

CROSSOVER PACK

2 Stylingplatta fram(52)

3 Stylingplatta bak(53)
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SPORT PACK
FULLT UTRUSTAD
Förgyll din vardag med en sportpedalssats 
och coola instegsskydd i aluminium, fram 
och bak. Sport Pack är för dig som inte 
nöjer dig med mindre.

SPORT PACK

1 Ilastskydd, aluminium(28)

2 Sportpedalsats(22)

3 Instegsskydd, aluminium(26)
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7 Textilmattor, standard, Black (sats om 4)(91)

8 Gummimatta med hög kant (sats om 4)(90)

9 Textilmattor, velour, Black (sats om 4)(92)

PROTECTION PACK
Bevara din QASHQA i perfekt kondition med en 
skyddande bagageutrymmesinsats, en kraftig övre 
skyddslist på stötfångaren och instegsskydd.

PROTECTION PACK

4 Mjuk bagageutrymmesinsats(87)

5 Övre skyddslist på stötfångaren(98)

6 Läderklädd växelspaksknopp(27)
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LÄTTMETALLFÄLGAR
Lättmetallfälgarna från Nissan Originaltillbehör 
är designade och utvecklade för QASHQAI. 
De erbjuder högsta säkerhet och en helt 
oslagbar look!

17" lättmetallfälgar(40) 19" lättmetallfälgar(43) 17" lättmetallfälgar, 
Black(29)

17" lättmetallfälgar, 
Silver(31)

17" lättmetallfälgar, 
diamond cut 
Dark Grey(30)

17" lättmetallfälgar, 
Silver(39)

SNOWFLAKE L

Låsbara hjulbultar(47)

19" lättmetallfälgar, 
Black(35)

19" lättmetallfälgar, 
Silver(37)

19"lättmetallfälgar, 
diamond cut Pearl 
White(38)

19" lättmetallfälgar, 
diamond cut 
Dark Grey(36)

IBISCUS

19" lättmetallfälgar, 
Black(32)

19" lättmetallfälgar, 
Silver(34)

19" lättmetallfälgar, 
diamond cut 
Dark grey(33)

WIND

 

Printa    |   Avsluta



1

2

5

3

FÅR DET VARA NÅGOT MER?

Ge din QASHQAI en personlig touch med Nissan 
Originaltillbehör. Gläns lite extra med kromade 
backspegelkåpor och dörrhandtagsskydd, fotsteg 
och välkomnande belysning samt 19" 
lättmetallfälgar, Black.
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1 Backspegelkåpor, Chrome(03)

2 Dörrhandtagsskydd, Chrome(06)

3 Fotsteg, aluminium(57)

4 Välkomnande belysning(64)

5 19" lättmetallfälgar IBISCUS, Black(35)

6 Hajfensantenn, Black(59)

7 Sidobågar(56)
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PÅ DIN VAKT
Förbered dig för alla typer av väder 
med vindavvisare, stänkskydd och 
sidoskyddslister. Undvik repor med 
elektriskt infällbara sidobackspeglar 
och parkeringssensorer både fram 
och bak.

 

1 Vindavvisare för motorhuven(99)

2 Parkeringssensorer fram och bak(67-68)

3 17" lättmetallfälgar SNOWFLAKE diamond cut 
Dark Grey(30)

4 Elektriskt infällbara sidobackspeglar(58) 

5 Vindavvisare med kromade dekorlister, (sats om 4), 
fram och bak(101)

6 Sidoskyddslister Grey(95) (finns även i Black, White Pearl 
och i lackerbar version)

7 Stänkskydd (sats om 4), fram och bak(100)
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BRA ATT HA PÅ RESAN
Ge dig ut på vägarna och ta med det allra 
viktigaste – ett säkerhetspaket, en fungerande 
brandsläckare och ett par Focal högtalare! 

1 Belyst askkopp(76)

2 Säkerhetspaket(140)

3 Focal högtalare(84)

4 Brandsläckare(146)
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EXTRA FÖRMÅNER 
FÖR DIN LIVSSTIL

Lägg till en hållare för din smartphone eller 
surfplatta så blir resan lite bekvämare. Välj även 
en skräddarsydd kylväska för uppiggande pauser 
på vägen. 

1 Kylväska(80)

2 Universalhållare för surfplatta(74)

3 Hållare för smartphone(72)
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1 Bagagerumsmatta(93) och ilastskydd, aluminium(28)

2 Mjuk bagageutrymmesinsats(87), övre skyddslist 
på stötfångaren(98)

3 Bagageindelare(85)

4 Lastnät(89)

5 Hundgaller/avdelare(86)

FUNKTIONELLA 
DETALJER – 
BAGAGEUTRYMME

MER PLATS
Få ut så mycket som möjligt av 
bagageutrymmet med hjälp av den fiffiga 
bagageindelaren, ett lastnät och ett 
hundgaller. Komplettera med en mjuk 
bagageutrymmesinsats som skyddar och 
håller ordning på din last.
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KOMFORT
DET DÄR LILLA EXTRA
Lägg till en Nissan Original-klädhängare 
och solskyddsgardiner bak – små detaljer 
som betyder mycket.

1  Soljalusier bak(78) (finns med 5 soljalusier 
inkl. en för bakrutan, eller med 4 st. för 
sidorna bak)

2 Klädhängare(69) (för baksida av säte)

3 Fällbara bord på framstolarnas baksida(81)
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PRAKTISKA ARTIKLAR

STICK IVÄG ETT SLAG
Rusta din QASHQAI för äventyr – med 
cykelhållare, skidhållare, dragkoppling och 
lastbågar – och lämna stan långt bakom dig.

 

6 7 8

4 5

1 Lastbågar för takrails(106)

2  Cykelhållare på dragkoppling, för 2 cyklar(127) 
(finns som 7- resp. 13-stifts). Cykelhållare på 
dragkoppling, för 3 cyklar (finns som 7-stifts)

3 Cykelhållare ”Luxury”, aluminium(107) (finns också 
som hållare för 1 cykel, endast för lastbågar av stål)

4 Dragkoppling (finns som fast eller avtagbar(119)) 
med elsats (finns i utförande med 7 eller 13 stift)

5 Takbox, Big(116) (finns även som Small och Medium) 
visas här med lastbågar, aluminium, T-Track(104)

6  Skid-/snowboardhållare, för upp till 3 par(110) 
(kompatibel med lastbågar för takrails, stål 
och aluminium T-Track lastbågar)

7  Skid-/snowboardhållare, för upp till 4 par(111) 
(kompatibel med lastbågar för takrails, stål 
och aluminium T-Track lastbågar)

8  Skid-/snowboardhållare, för upp till 6 par(109) 
(kompatibel med lastbågar för takrails, stål 
och aluminium T-Track lastbågar)
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CHROME TOUCH
(01)  Tröskeldekorlister KE760-4E50C

(02)  Dekorlist under stötfångare fram KE610-4E52C

(03)  Backspegelkåpor KE960-4E500

(04)  Dekorlist på bakluckans nederkant KE791-4E52C

(05)  Dekorlist vid bakrutan KE791-4E55C

(06)  Dörrhandtagsskydd (med i-Key), fram och bak KE605-4E250CR

(07) Dörrhandtagsskydd (utan i-Key), fram och bak KE605-4E254CR

(08)  ELEGANCE PACK: dekorlist på bakluckans nederkant, dekorlist under 
stötfångare fram & tröskeldekorlister

KE600-4E03C

(09) PREMIUM PACK: dekorlist under stötfångare fram, dekorlist på 
bakluckans nederkant & dekorlist vid bakrutan

KE600-4E02C

(10) STYLE PACK: tröskeldekorlister & backspegelkåpor KE600-4E020

ICE CHROME TOUCH
(11) Tröskeldekorlister KE760-4E50I

(12)  Dekorlist under stötfångare fram KE610-4E520-IC

(13)  Backspegelkåpor KE960-4E500-IC

(14) Dekorlist på bakluckans nederkant KE791-4E520-IC

(15) Dekorlist vid bakrutan KE791-4E550-IC 

(16)  Dörrhandtagsskydd (med i-Key), fram och bak KE605-4E250-IC

(17) Dörrhandtagsskydd (utan i-Key), fram och bak KE605-4E254-IC

(18) ELEGANCE PACK: dekorlist på bakluckans nederkant, dekorlist under 
stötfångare fram & tröskeldekorlister

KE600-4E03C-IC

(19) PREMIUM PACK: dekorlist under stötfångare fram, dekorlist på 
bakluckans nederkant & dekorlist vid bakrutan

KE600-4E002-IC

(20) STYLE PACK: tröskeldekorlister & backspegelkåpor KE600-4E020-IC

SPORTS TOUCH
(21) SPORT PACK: sportpedaler (Xtronic), instegsskydd, ilastskydd KE460-4ES11

(22)  SPORT PACK: sportpedaler (manuell växellåda), instegsskydd, ilastskydd KE460-4ES01

(23) Sportpedalssats - Xtronic KE460-4E111

(24) Sportpedalssats - manuell växellåda KE460-4E011

(25) Instegsskydd, belysta (endast fram) KE967-4E505

(26)  Instegsskydd, aluminium (fram och bak) KE967-4E100

(27)  Läderklädd växelspaksknopp (för man.) 32865-4EA0A 

(28)  ilastskydd, aluminium KE967-4E531

FÄLGAR
(29)  17" lättmetallfälgarl "SNOW FLAKE" - Black med centrumkåpor KE409-4E200BZ

(30)  17" lättmetallfälgarl "SNOW FLAKE" - diamond cut Dark Grey med 
centrumkåpor 

KE409-4E200DS

(31)  17" lättmetallfälgar "SNOW FLAKE" - Silver med centrumkåpor KE409-4E200

(32)  19" lättmetallfälgar "WIND" - Black med centrumkåpor KE409-4E400BZ

(33)  19" lättmetallfälgar "WIND" - diamond cut Dark Grey med centrumkåpor KE409-4E400DS

(34)  19" lättmetallfälgar "WIND" - Silver med centrumkåpor KE409-4E400

(35)  19" lättmetallfälgar "IBISCUS" - Black med centrumkåpor KE409-4C400BZ

(36)  19" lättmetallfälgar "IBISCUS" - diamond cut Dark Grey med 
centrumkåpor

KE409-4C400DS

(37)  19" lättmetallfälgar "IBISCUS" - Silver med centrumkåpor KE409-4C400

(38)  19" lättmetallfälgar "IBISCUS" - diamond cut Pearl White med 
centrumkåpor

KE409-4C400WP

(39)  17" lättmetallfälgar "LAZER" - Silver med centrumkåpor KE409-4E250

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

(41) 17" OE lättmetallfälgar D0C00-4EA1B

(42) 18" lättmetallfälgar D0C00-4EA8A

(43)  19" lättmetallfälgar D0300-4ES3A

(44) 19" lättmetallfälgar D0C00-4ES3A

(45) Centrumkåpor för 17'' lättmetallfälgar 40342-BR01A

(46) Centrumkåpor för 18" & 19'' lättmetallfälgar 40342-BR02A

(47)  Låsbara hjulbultar KE409-89946

(49) Reservhjul (temporärt) KE410-4E120

STYLINGDETALJER
(50) Crossover pack (stylingplatta fram och bak - för bilar med 

parkeringssensorer) KE600-4E04A

(51) Crossover pack (stylingplatta fram och bak - för bilar utan parkeringssensorer) KE600-4E040

(52)  Stylingplatta fram KE540-4E50S

(53)  Stylingplatta bak (för bilar med parkeringssensorer bak) KE547-4E50A

(54) Stylingplatta bak (för bilar utan parkeringssensorer bak) KE547-4E50S

(55)  Belysta sidobågar KE543-4E530

(56)  Sidobågar KE543-4E510

(57)  Fotsteg i aluminium KE543-4E560

(58)  Elektriskt infällbara sidobackspeglar KE963-4E002

(59)  Hajfensantenn, Black (Z11) KE280-99991

(60) Hajfensantenn, Grey (KAD) KE280-99994

(61)  Hajfensantenn, Pearl White (QAB) KE280-99993

(62) Hajfensantenn, White (326) KE280-99992

(63) Hajfena antenn, Night shade (GAB) KE280-99995

(64)  Välkomnande belysning KE295-4E001

(65) Dimljussats KE622-4E01H

(66)  Backspegelkåpor, Black KE960-4E5BZ

TEKNISKA HJÄLPMEDEL
(67)  Parkeringssensorer fram KE512-99905

(68)  Parkeringssensorer bak KE511-99902

FUNKTIONELLA DETALJER INVÄNDIGT
(69)  Klädhängare (på framstolens baksida) KS872-99900 

(70) Smartphone-hållare, 360 grip (vit) KS289-360WH 

(71) Smartphone-hållare, 360-grip (svart) KS289-360BL 

(72)  Hållare för smartphone, 360 Flex - Black KS289-360FL 

(73) Hållare för smartphone, Push Air NFC KS289-PA0BL 

BESTÄLLNINGS- 
INFORMATION

(74)  Universalhållare för surfplatta (svart) KS289-TH0BL 

(75) Askkopp 96536-00Q0A

(76)  Belyst askkopp F8800-89925

(77) Solskydd bak (bakre sidorutor, 4 jalusier) KE966-4E100

(78)  Solskydd (sidorutor bak + för bagageutrymme, 5 solskydd) KE966-4E101

(79) Telefon- och mugghållare KE930-00300

(80)  Kylväska - 20 lit (12V & 230V) KS930-00080 

(81)  Fällbara bord på framstolarnas baksida (1x) KE870-4E000

(82) Music premium (2 högtalare, 2 diskanthögtalare, subwoofer) KS280-4E12B 

(83) Music live speakers, fram (2 högtalare, 2 diskanthögtalare) KS280-4E11A 

(84)  Music drive (2 högtalare, 3 röster) KS280-4E100 

FUNKTIONELLA DETALJER – BAGAGEUTRYMME
(85)  Bagageindelare KE965-4E0H0

(86)  Hundgaller/bagagerumsavdelare KE964-4E000

(87)  Mjuk bagageutrymmesinsats KE965-4E0S0

(88) Mjuk bagageutrymmesinsats KE965-4E0S5

(89)  Lastnät KE966-74R00

MATTOR
(90)  Gummimatta med hög kant (sats om 4) KE748-4E289

(91)  Textilmattor, standard, Black (sats om 4) KE745-4E221

(92)  Textilmattor, velour, Black (sats om 4) KE745-4E201

(93)  Bagagerumsmatta KE840-4E000

SKYDD UTVÄNDIGT
(94) Sidoskyddslister, lackerbara KE760-4E52H

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

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

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

(98)  Övre skyddslist på stötfångaren (bak) KE967-4E530

(99)  Vindavvisare för motorhuven KE610-4E000

(100)  Stänkskydd (sats om 4), fram och bak KE788-4E080

(101)  Vindavvisare med kromlist (sats om 4) KE800-4E010

(102) Skydd mot undersidan KE541-4EB0A

(103) PROTECTION PACK (bagageutrymmesinsats, instegsskydd, övre 
skyddslist för stötfångare) KE600-4E0PP

LASTBÅGAR OCH FUNKTIONELLA DETALJER
(104)  Lastbågar, aluminium – T-Track KE730-4E510

(105) Lastbågar, stål KE730-4E500

(106)  Lastbågar för takreling – Premium KE732-4E510

(107)  Cykelhållare "Luxury", aluminium KE738-80010

(108)  Cykelhållare för 1 cykel (endast för lastbågar av stål) KE738-80100

(109)  Skid-/snowboardhållare, skjutbar, för upp till 6 par KE738-99996

(110)  Skid-/snowboardhållare, skjutbar, för upp till 3 par KE738-50001

(111)  Skid-/snowboardhållare, för upp till 4 par KE738-50002

(112) T-spårsadapter för skidhållare, aluminium, för 3 och 4 par KE737-99932

(113) Däckbräde KE930-00130

TAKBOXAR

VOLYM / LÄNGD / BREDD / HÖJD / VIKT / MAX.LAST
(114) Takbox Small Black 380L/1600*800*400mm/75kg KE734-380BK

(115) Takbox Medium Black 480L/1900*800*400mm/75kg KE734-480BK

(116)  Takbox Large Black 630L/2100*900*420mm/75kg KE734-630BK

(117) Takbox "Ranger 90", tyg 340L/1100*800*400mm/75kg KE734-RAN90

DRAGKOPPLINGAR OCH TILLBEHÖR
(118) Dragkoppling, fast KE500-4E520

(119)  Dragkoppling, avtagbar KE500-4E530

(120) Säkerhetsbatteriklämma, standard KE500-99935

(121) Elsats 13-stift KE505-4E213

(122) Elsats 7-stift KE505-4E207

(123) Adapter 13 till 7 stift KE505-89951

(124) Elsats adapter lång 13 till 7 stift + 12s KE505-89961

(125) Adapter 7 till 13 stift KE505-89941

(126) Extra eluttag KE505-4E999

(127)  Cykelhållare för dragkoppling, 13-polig (2 cyklar) KE738-70213

(128) Cykelhållare för dragkoppling, 7-polig (2 cyklar) KE738-70207

(129) Cykelhållare för dragkoppling, 7-polig (3 cyklar) KE738-70307

(130) Cykelhållare för dragkoppling, 13-polig (3 cyklar) ihopfällbar, Euroway G2 KS738-71313 

(131) Cykelhållare Hangon (2 cyklar). Xpress 970 KS738-75200 

(132) Cykelhållare Hangon (3 cyklar). Ihopfällbar KS738-75300 

(133) Cykelhållare Hangon (4 cyklar). Ihopfällbar KS738-75400 

(134) Hållare för registreringsskylt, 7-polig, till cykelhållare Hangon KE738-75001 

(135) Ramadapter KS738-75002 

(136) Stöldskydd för cykelhållare Hangon KS738-75003 

SÄKERHET
(137) Första hjälpen-sats (låda i hårdplast) KE930-00021

(138) Första hjälpen-sats (mjuk väska) KE930-00026

(139) Nissan säkerhetsväst KE930-00111

(140)  Säkerhetspaket (första hjälpen-sats, säkerhetsväst, 1 varningstriangel) KE930-00028

(141) Säkerhetspaket (första hjälpen-sats, säkerhetsväst, 2 varningstrianglar) KE930-00029

(142) Varningstriangel KE930-00017

(143) Varningstriangel (sats om 2) KE930-00018

(144) System för däcktrycksövervakning 40700-3VU0A

(145) System för däcktrycksövervakning, isoleringsring 40708-3VA0B

(146)  Brandsläckare KS520-00001

(147) Brandsläckare - konsol KS520-BRJ11

Tala med säljaren om att låta tillbehören ingå i din fi nansieringslösning och få en betalningsplan som 
passar just dig.

Nissan Original-tillbehör
3 år eller 100.000 km om monterade av Nissan-återförsäljare vid köpet av bilen (delar och arbete)
12 månader om monterade av återförsäljaren, 3:e part eller av kunden (endast själva delarna / 
obegränsad körsträcka)

Av Nissan godkända tillbehör
2 år eller 100.000 km om monterade av Nissan-återförsäljare vid köpet av bilen (delar och arbete)
1 år om monterade av återförsäljaren, 3:e part eller av kunden (endast själva delarna / obegränsad körsträcka)
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FÖRLÄNGD GARANTI

Med Nissan 5* Trygghetspaket kan du förlänga garantin för 
din QASHQAI så att den gäller under längre tid eller en 
längre körsträcka.

Bland de många olika alternativ som du kan välja mellan, 
hittar du alltid ett avtal som passar just dig.

Vid en eventuell reparation används endast Nissan 
originaldelar och dessa monteras av mekaniker som 
specialutbildats av Nissan.

Med Nissan 5* Trygghetspaket kan du känna dig lugn och 
även en eventuell ny ägare av din bil, eftersom den 
förlängda garantin följer med bilen vid en försäljning.

I ditt Nissan 5* Trygghetspaket ingår, utan extra kostnad, 
även vägtjänsten Nissan Roadside Assistance under hela 
garantitiden – dygnet runt, årets alla dagar.

 

SERVICEAVTAL

Låt din QASHQAI få den service och omvårdnad den 
behöver och spara pengar i det långa loppet – med 
Nissan Serviceplan!

Våra serviceplaner täcker all ordinarie service för din QASHQAI.

Med våra serviceplaner kan du välja att betala en fast 
kostnad för bilens service under en period på upp till 5 år.

Serviceplanen omfattar samtliga kontroller och byten som 
krävs enligt Nissans ordinarie serviceschema för bilen.

Dra fördel av att våra välutbildade mekaniker uteslutande 
använder Nissan Original-delar för din bil.

En välskött bil har ett högre andrahandsvärde. 

Och om du skulle sälja din Nissan innan Trygghetpaketet 
löper ut, kommer den nya ägaren att få dra fördel av det 
under den återstående avtalstiden.

 

Besök på vår hemsida: www.nissan.se

Vi har gjort vårt yttersta för att informationen i denna broschyr ska vara korrekt vid trycktillfället (September 2015). Denna broschyr innehåller 
bilder på prototypbilar som förevisats på motormässor. I enlighet med företagets policy att ständigt förbättra sina produkter, förbehåller sig 
Nissan Europe rätten att när som helst ändra specifikationerna och de bilar som beskrivs och avbildas i denna broschyr. Nissans återförsäljare 
kommer snarast möjligt att informeras om alla sådana ändringar. Hör med din Nissan-återförsäljare för att få den senaste informationen. 
Av trycktekniska skäl kan de kaross- och klädselfärger som visas i broschyren avvika något från de verkliga. Samtliga rättigheter förbehålles. 
Reproduktion av hela eller delar av denna broschyr är förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd från Nissan Europe.

ÅF-stämpel:

Denna broschyr är tryckt på klorfritt papper – QQ MY15 P&A BROC GEA 9/2015 – Tryckt i EU.
Producerad av CLM BBDO, Frankrike - Tel.: +33 1 41 23 41 23 och tryckt hos eg+ worldwide, Frankrike – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

Följ Nissan QASHQAI på:

 

Printa    |   Avsluta
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