
QASHQAI
NISSAN

ОРИГІНАЛЬНІ АКСЕСУАРИ
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НАСТУПНЕ 
ПОКОЛІННЯ NISSAN 
QASHQAI. 
НЕЙМОВІРНІ 
УРБАНІСТИЧНІ 
ВРАЖЕННЯ 

ЗРОБІТЬ ЙОГО
ВИНЯТКОВИМ

Зробіть Ваш QASHQAI стильним 
і неповторним, обравши Оригінальні 
аксесуари від Nissan. Втілити 
в автомобілі всі свої вподобання 
Ви можете, звернувшись 
до найближчого офіційного 
дилерського центру Nissan. 
Ваш QASHQAI пасуватиме 
до Вашого стилю.

1 Накладка на передній бампер, Айс Хром(12)

2 Корпуси дзеркал, Айс Хром(13)

3 Ручки дверей, Айс Хром(16)

4 Бокові молдинги(95)

5 Захисна бокова дуга з підсвічуванням(55)

6 Легкосплавні диски IBISCUS 19" 
глянцево-чорні(35) 

7 Корпуси дзеркал, чорні(66)

8 Антена «акулячий плавник», біла(61)
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На обкладинці:

Модель QASHQAI червоного 
кольору, оснащена пакетом 
аксесуарів «Елегантний» (08), 

хромованими ручками дверей (06), 
хромованими корпусами 

дзеркал (03) та темно-сірими 
легкосплавними дисками 

IBISCUS 19" з діамантовим 
грануванням (36). 
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ПАКЕТ «ЕЛЕГАНТНИЙ»
БЕЗДОГАННИЙ СМАК 
Поєднання темно-сірих легкосплавних 
дисків 19" з комплектом оздоблення 
і накладками на нижній край бокових дверей 
у версіях Хром та Айс Хром дозволяє створити 
дійсно вишуканий образ автомобіля.
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1 Темно-сірі легкосплавні диски WIND 19" 
з діамантовим грануванням(33)

ПАКЕТ «ЕЛЕГАНТНИЙ»

2 Накладки на нижній край бокових дверей, Хром(01)

3 Накладка на передній бампер, Хром(02)

4 Накладка на нижній край кришки багажника, 
Хром(04)

АЙС ХРОМ ХРОМ
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АЙС ХРОМ ХРОМ

ДОВЕРШЕНИЙ ОБРАЗ
ЕФЕКТНІ АКЦЕНТИ
Щоб зробити ультрасучасний образ автомобіля 
ще більш виразним, додайте оздоблення 
заднього скла та стильну антену «акулячий 
плавник». Неймовірне враження. 

1 Оздоблення заднього скла, Хром(05)

2 Антена «акулячий плавник», Чорна(59)
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ПАКЕТ «КРОСОВЕР»
АБСОЛЮТНИЙ ПЕРЕМОЖЕЦЬ
Додайте престижу Вашому QASHQAI, обравши 
комплект передньої та задньої декоративних 
панелей. А зупинивши вибір на комплекті 
глянцево-чорних легкосплавних дисків, 
Ви зробите автомобіль ще більш ефектним.

1 Легкосплавні диски WIND 19", 
глянцево-чорні(32)

ПАКЕТ «КРОСОВЕР»

2 Передня декоративна панель(52)

3 Задня декоративна панель(53)
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ПАКЕТ «СПОРТ»
ПОВНЕ ЕКІПІРУВАННЯ
Підготуйтеся до ривка з комплектом спортивних 
накладок на педалі та надійними алюмінієвими 
накладками на пороги передніх і задніх дверей. 
Пакет «Спорт» – для тих, хто прагне успіху.

ПАКЕТ «СПОРТ»

1 Накладка на поріг багажника, 
алюмінієва(28)

2 Комплект спортивних накладок 
на педалі(22)

3 Накладки на пороги дверей, 
алюмінієві(26)
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6 Рукоятка важеля перемикання передач 
зі шкіряним оздобленням(27)

7 Текстильні килимки, стандартні, чорні 
(комплект із 4 шт.)(91) 

8 Гумові килимки з високими бортиками 
(комплект із 4 шт.)(90) 

9 Текстильні килимки, велюрові, чорні 
(комплект із 4 шт.)(92)ПАКЕТ «ЗАХИСТ»

Ваш QASHQAI залишатиметься в ідеальному 
стані завдяки захисному піддону для багажника, 
міцній верхній захисній накладці на задній 
бампер та накладкам на пороги дверей.

ПАКЕТ «ЗАХИСТ»

3 Накладки на пороги дверей, алюмінієві(26)

4 Гнучкий піддон у багажник(87)

5 Верхня захисна накладка на задній 
бампер(98)



ЛЕГКОСПЛАВНІ 
ДИСКИ

Ці оригінальні легкосплавні диски Nissan, 
розроблені та спроектовані спеціально 
для автомобіля QASHQAI, підкреслюють 
його неперевершений стиль та надійність.

Легкосплавні 
диски 17"(40)

Легкосплавні 
диски 19"(43) 

Легкосплавні 
диски 17", 
глянцево-
чорні(29)

Легкосплавні 
диски 17", 
сріблясті(31)

Легкосплавні 
диски 17" 
з діамантовим 
грануванням, 
темно-сірі(30)

Легкосплавні 
диски 17", 
сріблясті(39)

SNOWFLAKE LAZER



«Секретні» колісні гайки (47)

Легкосплавні 
диски 19", 
глянцево-
чорні(35)

Легкосплавні 
диски 19", 
сріблясті(37)

Легкосплавні 
диски 19" 
з діамантовим 
грануванням, 
перламутрово-
білі(38)

Легкосплавні 
диски 19" 
з діамантовим 
грануванням, 
темно-сірі(36)

IBISCUS

Легкосплавні 
диски 19", 
глянцево-
чорні(32)

Легкосплавні 
диски 19", 
сріблясті(34)

Легкосплавні 
диски 19" 
з діамантовим 
грануванням, 
темно-сірі(33)

WIND
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СВОБОДА ВИБОРУ
Зробіть свій QASHQAI унікальним, 
доповнивши його Оригінальними аксесуарами 
Nissan на Ваш смак. Виділяйтеся з-поміж 
інших за допомогою хромованих корпусів 
дзеркал, ручок дверей та бокових підніжок, 
а також функції підсвічування під час посадки/
висадки та глянцево-чорних легкосплавних 
дисків 19".
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1 Корпуси дзеркал, хромовані(03)

2 Ручки дверей, хромовані(06)

3 Бокові підніжки, алюмінієві(57)

4 Функція підсвічування під час посадки/
висадки(64)

5 Легкосплавні диски IBISCUS 19", 
глянцево-чорні(35)

6 Антена «акулячий плавник», чорна(59)

7 Захисна бокова дуга(56)
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1 Дефлектор капота(99)

2 Передня і задня паркувальні системи(67, 68)

3  Легкосплавні диски SNOWFLAKE 17" з діамантовим 
грануванням, темно-сірі(30)

4 Дзеркала з функцією автоматичного складання(58)

5 Дефлектори на вікна з хромованим покриттям 
(комплект із 4 шт.), передні і задні(101)

6 Бокові молдинги, сірі(95) (також доступні в чорній 
та перламутрово-білій версіях, а також під фарбування)

7 Бризковики (комплект із 4 шт.), передні і задні(100)

НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ 
Захистіть Ваш QASHQAI від будь-якої 
негоди та дорожніх несподіванок 
за допомогою дефлекторів, бризковиків 
та бокових молдингів. Керуйте ним 
без жодних подряпин завдяки дзеркалам 
з функцією автоматичного складання, 
а також передній і задній паркувальним 
системам.
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НАЙНЕОБХІДНІШЕ 
В ДОРОЗІ

Вирушаючи в подорож, не забудьте 
про найголовніше – аварійний комплект включно 
із вогнегасником та пару незамінних фокальних 
динаміків!

1 Попільниця із підсвічуванням(76)

2 Аварійний комплект(140)

3 Фокальні динаміки(84)

4 Вогнегасник(146)
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СТИЛЬ ЖИТТЯ — 
В ПРІОРИТЕТІ

Встановіть тримач для смартфона 
чи планшета, щоб не нудьгувати в дорозі, 
а маючи «на борту» спеціальний 
автомобільний холодильник, Ви зможете 
підкріпитися під час поїздки.

1 Автомобільний холодильник(80)

2 Універсальний тримач для планшета(74)

3 Тримач для смартфона(72)
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1 Килимок для багажника(93) та накладка 
на поріг багажника, алюмінієва(28)

2 Гнучкий піддон для багажника(87) 
та верхня захисна накладка на задній 
бампер(98)

3 Багажний органайзер(85)

4 Сітка для кріплення багажу, горизонтальна(89)

5 Розділова решітка/Перегородка 
для перевезення собак(86)

ЗРУЧНИЙ БАГАЖНИК
СТВОРІТЬ ПРОСТІР
Перетворіть багажник Вашого QASHQAI 
на практичне, впорядковане відділення 
за допомогою багажного органайзера, сіток 
для кріплення багажу, розділової решітки/
перегородки для перевезення собак, а також 
гнучкого піддона, щоб розмістити все й 
одразу.
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КОМФОРТ
ДОДАТКОВІ ЗРУЧНОСТІ
Скористайтеся оригінальними плічками 
для одягу Nissan та встановіть задні 
сонцезахисні шторки: маленькі деталі 
мають величезне значення.

1 Комплект із 5 задніх сонцезахисних 
шторок, включно зі шторкою 
дверцят багажного відділення(78) 
(також доступний комплект 
із 4 шторок, без шторки дверцят 
багажного відділення)

2 Плічка для одягу – на спинці 
сидіння(69)

3 Відкидний дитячий столик(81)
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ФУНКЦІОНАЛЬНІ 
ЕЛЕМЕНТИ

НАЗУСТРІЧ ПРИГОДАМ!
Екіпіруйте Ваш QASHQAI для пригод, 
встановивши тримач для велосипеда, 
для лиж, зчіпний пристрій та каркасний 
багажник, і сміливо прямуйте якнайдалі 
від міста. Ви не пошкодуєте про це!
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1 Поперечини для рейлінгів на даху(106)

2 Тримач велосипедів на тягово-зчіпному 
пристрої, для 2 велосипедів(127), 7- або 
13-штирковий роз’єм (Тримач велосипедів 
на тягово-зчіпному пристрої, для 3 велосипедів, 
7-штирковий роз’єм)

3 Тримач велосипеда Luxury(107), на фото – 
із поперечинами для рейлінгів на даху 
(можливий також варіант тримача для одного 
велосипеда тільки для сталевих планок)

4 Тягово-зчіпний пристрій (доступні стаціонарний 
та знімний пристрої)(118, 119) з електрокомплектом 
(7- або 13-штирковий роз’єм)

5 Багажний бокс, великий(116) (також доступні 
багажні бокси малий та середній), на фото – 
з алюмінієвим тримачем багажу T-Track(104)

6 Тримач лиж/сноубордів, до 3 пар(110) 
та поперечини для рейлінгів на даху (сумісний 
із поперечинами для рейлінгів на даху, а також 
сталевим та алюмінієвим тримачами T-Track)

7 Тримач лиж/сноубордів, до 4 пар(111) 
та поперечини для рейлінгів на даху (сумісний 
із поперечинами для рейлінгів на даху, а також 
сталевим та алюмінієвим тримачами T-Track)

8 Тримач лиж/сноубордів, зсувний, до 6 пар(109) 
та поперечини для рейлінгів на даху (сумісний 
із поперечинами для рейлінгів на даху, а також 
сталевим та алюмінієвим тримачами T-Track)



ХРОМ
(01)  Накладки на нижній край бокових дверей

(02)  Накладка на передній бампер

(03)  Корпуси дзеркал

(04)  Накладка на нижній край кришки багажника

(05)  Оздоблення заднього скла

(06)  Накладки на ручки дверей з системою i-key, передні та задні

(07) Накладки на ручки дверей без системи i-key, передні та задні

(08)  Пакет «ЕЛЕГАНТ»: накладка на нижній край кришки багажника, накладка на передній 
бампер, накладки на нижній край бокових дверей

(09) Пакет «ПРЕМІУМ»: накладка на передній бампер, накладка на нижній край кришки 
багажника, оздоблення заднього скла

(10) Пакет «СТИЛЬ»: накладки на нижній край бокових дверей, корпуси дзеркал

АЙС ХРОМ
(11) Накладки на нижній край бокових дверей

(12)  Накладка на передній бампер

(13)  Корпуси дзеркал

(14)  Накладка на нижній край кришки багажника

(15) Оздоблення заднього скла 

(16)  Накладки на ручки дверей з системою i-key, передні та задні

(17) Накладки на ручки дверей без системи i-key, передні та задні

(18) Пакет «ЕЛЕГАНТ»: накладка на нижній край кришки багажника, накладка на передній 
бампер, накладки на нижній край бокових дверей

(19) Пакет «ПРЕМІУМ»: накладка на передній бампер, накладка на нижній край кришки 
багажника, оздоблення заднього скла

(20) Пакет «СТИЛЬ»: накладки на нижній край бокових дверей, корпуси дзеркал

СПОРТИВНІ АКСЕСУАРИ

(21) Пакет «СПОРТ»: спортивні накладки на педалі (автомобілі з АТ з лівостороннім 
керуванням), накладки на пороги бокових дверей, накладка на поріг багажника

(22)  Пакет «СПОРТ»: спортивні накладки на педалі (автомобілі з МТ з лівостороннім 
керуванням), накладки на пороги бокових дверей, накладка на поріг багажника

(23) Комплект спортивних накладок на педалі – автомобілі з АТ з лівостороннім керуванням

(24) Комплект спортивних накладок на педалі – автомобілі з МТ з лівостороннім керуванням

(25) Накладки на пороги дверей із підсвічуванням, тільки передні

(26)  Накладки на пороги без підсвічування, алюмінієві, передні та задні

(27)  Рукоятка важеля перемикання передач МТ зі шкіряним оздобленням 

(28)  Накладка на поріг багажника, алюмінієва

КОЛІСНІ ДИСКИ
(29)  Легкосплавні диски SNOW FLAKE 17" з ковпаками, чорні

(30)  Легкосплавні диски SNOW FLAKE 17" з ковпаками, темно-сірі з діамантовим 
грануванням

(31)  Легкосплавні диски SNOW FLAKE 17" з ковпаками, сріблясті

(32)  Легкосплавні диски WIND 19" з ковпаками, чорні

(33)  Легкосплавні диски WIND 19" з ковпаками, темно-сірі з діамантовим грануванням

(34)  Легкосплавні диски WIND 19" з ковпаками, сріблясті

(35)  Легкосплавні диски IBISCUS 19" з ковпаками, чорні

(36)  Легкосплавні диски IBISCUS 19" з ковпаками, темно-сірі з діамантовим грануванням

(37)  Легкосплавні диски IBISCUS 19" з ковпаками, сріблясті

(38)  Легкосплавні диски IBISCUS 19" з ковпаками, перламутрово-білі з діамантовим 
грануванням

(39)  Легкосплавні диски LAZER 17" з ковпаками, сріблясті

(40)  Легкосплавні диски OE 17" – гумовий вентиль 

(41) Легкосплавні диски OE 17" – TPMS

(42) Легкосплавні диски OE 18"  – TPMS

(43)  Легкосплавні диски OE 19"  – гумовий вентиль

(44) Легкосплавні диски OE 19" – TPMS

(45) Ковпаки OE для легкосплавних дисків OE 17’’

(46) Ковпаки OE для легкосплавних дисків OE 18’’ та 19’’

(47)  «Секретні» колісні гайки

(48) «Секретні» колісні гайки (версія для Росії)

(49) Комплект малорозмірного запасного колеса (тимчасове колесо)

СТИЛЬНІ АКЦЕНТИ

(50) Пакет «Кросовер» (передні та задні декоративні панелі – для автомобілів з OE/
допоміжною паркувальною системою)

(51) Пакет «Кросовер» (передні та задні декоративні панелі – для автомобілів без OE/
допоміжної паркувальної системи)

(52)   Передня декоративна панель

(53)  Задня декоративна панель (для автомобілів із задньою паркувальною системою OE)

(54) Задня декоративна панель (для автомобілів без задньої паркувальної системи OE)

(55)  Захисні бокові дуги із підсвічуванням

(56)  Захисні бокові дуги

(57)  Алюмінієві бокові підніжки

(58)  Дзеркала із функцією автоматичного складання 

(59)  Антена «акулячий плавник», чорна (Z11) 

(60) Антена «акулячий плавник», сіра (KAD)

(61)  Антена «акулячий плавник», перламутрово-біла (QAB)

(62) Антена «акулячий плавник», біла (326)

(63) Антена «акулячий плавник», колір Nightshade (GAB)

(64)  Функція підсвічування під час посадки/висадки

(65) Комплект протитуманних фар

(66)  Корпуси дзеркал, чорні 

ДОПОМІЖНІ СИСТЕМИ
(67)  Передня паркувальна система

(68)  Задня паркувальна система

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ ДЛЯ САЛОНУ
(69)  Плічка для одягу – на спинці сидіння

(70) Тримач для смартфона, кут повороту 360° (білий)

ПЕРЕЛІК
АКСЕСУАРІВ



(71) Тримач для смартфона, кут повороту 360° (чорний)

(72)  Тримач для смартфона 360 Flex – чорний 

(73) Тримач для смартфона Push Air NFC

(74)  Універсальний тримач для планшета (чорний)

(75) Попільниця

(76)  Попільниця із підсвічуванням

(77) Задні сонцезахисні шторки (задні бокові вікна, 4 шт.)

(78)   Задні сонцезахисні шторки (задні бокові вікна + дверцята багажного відділення, 5 шт.) 

(79) Тримач для телефону у формі склянки

(80)  Автохолодильник, 20 л

(81)  Відкидний дитячий столик

(82) Акустична система Music premium (2 динаміки, 2 високочастотні динаміки, сабвуфер)

(83) Акустична система Music live, передня (2 динаміки, 2 високочастотні динаміки)

(84)  Акустична система Music drive (2 динаміки, 3 канали)

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ
(85)  Багажний органайзер

(86)  Розділова решітка/Перегородка для перевезення собак

(87)  Гнучкий піддон для багажника

(88) Гнучкий піддон для багажника (версія VISIA)

(89)  Багажна сітка, горизонтальна

КИЛИМКИ

(90)  Гумові килимки із високими бортиками (комплект із 4 шт.) для автомобілів 
із лівостороннім керуванням

(91)  Текстильні килимки, стандартні, чорні (комплект із 4 шт.) для автомобілів 
із лівостороннім керуванням

(92)  Текстильні килимки, велюрові, чорні (комплект із 4 шт.) для автомобілів 
із лівостороннім керуванням

(93)  Килимок для багажного відділення

ЗАХИСТ ЕКСТЕР’ЄРУ
(94) Бокові молдинги під фарбування

(95)  Бокові молдинги, чорні (Z11)

(96)  Бокові молдинги, сірі (KAD)

(97) Бокові молдинги,  перламутрово-білі (QAB)

(98)  Верхня захисна накладка на задній бампер

(99)  Дефлектор капота

(100)  Бризковики (комплект із 4 шт.), передні і задні

(101)  Дефлектори на вікна з хромованим покриттям (комплект із 4 шт.)

(102) Захисна накладка на днище 

(103) Пакет «ЗАХИСТ» (Піддон для багажника, накладка на поріг багажника, верхня захисна 
накладка на задній бампер) 

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ БАГАЖУ
(104)  Тримач багажу, алюмінієвий, T-Track

(105) Тримач багажу, сталевий

(106)  Поперечини для рейлінгів на даху – Premium

(107)  Тримач велосипеда Luxury, алюмінієвий

(108) Тримач для одного велосипеда тільки для сталевих планок

(109)  Тримач для лиж/сноубордів, зсувний, до 6 пар

(110)  Тримач для лиж/сноубордів, до 3 пар

(111)  Тримач для лиж/сноубордів, до 4 пар 

(112) Алюмінієвий адаптер T-track для тримача лиж, для 3 та 4 пар

(113) Підніжка на колесо

БАГАЖНІ БОКСИ

ОБ’ЄМ/ДОВЖИНА/ШИРИНА/ВИСОТА/МАКСИМАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ

(114) Багажний бокс малий, чорний: 380 л/1600*800*400 мм/75 кг

(115) Багажний бокс середній, чорний: 480 л/1900*800*400 мм/75 кг

(116)  Багажний бокс великий, чорний: 630 л/2100*900*420 мм/75 кг

(117) Багажний бокс Ranger 90, тканинний: 340 л/1100*800*400 мм/75 кг

ТЯГОВО-ЗЧІПНІ ПРИСТРОЇ
(118) Тягово-зчіпний пристрій, стаціонарний

(119)  Тягово-зчіпний пристрій, знімний

(120) Стандартний запобіжний затискач

(121) TEK 13-штирковий роз’єм 

(122) TEK 7-штирковий роз’єм

(123) TEK адаптер з 13- на 7-штирковий роз’єм

(124) TEK адаптер з 13- на 7-штирковий роз’єм і 12s, довгий

(125) TEK адаптер з 7- на 13-штирковий роз’єм

(126) Додаткове джерело живлення

(127)  Тримач велосипедів на тягово-зчіпному пристрої, 13-штирковий роз’єм (2 велосипеди)

(128) Тримач велосипедів на тягово-зчіпному пристрої, 7-штирковий роз’єм (2 велосипеди)

(129) Тримач велосипедів на тягово-зчіпному пристрої, 7-штирковий роз’єм (3 велосипеди)

(130) Тримач велосипедів на тягово-зчіпному пристрої, 13-штирковий роз’єм (3 велосипеди), 
складаний, Euroway G2

(131) Тримач велосипедів Hangon (2 велосипеди), Xpress 970

(132) Тримач велосипедів Hangon (3 велосипеди), складаний

(133) Тримач велосипедів Hangon (4 велосипеди), складаний  

(134) Тримач для велосипедів Hangon зі 7-штирковим роз’ємом та додатковим тримачем 
для номерного знака

(135) Адаптер для рами

(136) Пристрій для запобігання викраденню тримачів велосипедів Hangon

БЕЗПЕКА
(137) Аптечка (жорсткий пластиковий контейнер) 

(138) Аптечка (м’яка сумка)

(139) Сигнальний жилет Nissan

(140)  Аварійний комплект (аптечка, жилет та 1 знак аварійної зупинки)

(141) Аварійний комплект (аптечка, жилет та 2 знаки аварійної зупинки) 

(142) Знак аварійної зупинки

(143) Знаки аварійної зупинки (комплект із 2 шт.)

(144) Система контролю тиску повітря в шинах

(145) Система контролю тиску повітря в шинах, втулка кріплення

(146)  Вогнегасник

(147) Вогнегасник – кронштейн



Відвідайте наш сайт: www.nissan.ua

Печатка дилера:
Інформація, яка міститься у цій брошурі, має виключно ознайомчий характер і відповідала дійсності на 
момент передачі брошури до друку. Зовнішній вигляд та інші характеристики автомобілів і аксесуарів 
можуть відрізнятися від характеристик автомобілів і аксесуарів, що реалізуються на території України, 
більш докладну і актуальну інформацію можна отримати у дилерів Nissan. Відтворення матеріалів без 
письмового дозволу компанії Nissan заборонено.

* Інновації, що захоплюють.


