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NOUL NISSAN QASHQAI  
ACCESORII

Accesoriile Nissan sunt proiectate pentru a răspunde preferințelor și 
stilului personal, pentru a îmbunătăți confortul în utilizarea zilnică a 
vehiculului, respectând în același timp cele mai înalte standarde de 
performanță și fiabilitate. Nissan oferă accesorii pentru a-ți satisface 
așteptările și îți propune o gamă extinsă de produse utile și inovatoare: 
Accesorii de origine și Accesorii agreate Nissan.

ACCESORII DE ORIGINE

Dezvoltate și proiectate special pentru autovehiculele noastre, accesoriile 
de origine Nissan sunt concepute de inginerii noștri pentru a respecta 
standardele Nissan. Acestea sunt acoperite de garanția vehiculului nou, 
de 3 ani / 100.000 km (limita care este atinsă prima), până la finalul 
garanției vehiculului nou sau pentru 12 luni, oricare dintre aceste 
perioade este mai lungă.

ACCESORII AGREATE DE NISSAN

Nissan a selectat o gamă de produse aftermarket de la furnizori de 
încredere, pentru a vă lărgi oferta de produse oferite și pentru a-ți 
garanta satisfacția. Acoperirea de garanție depinde de furnizorul fiecărui 
produs. Pentru mai multe detalii, te rugăm să contactezi Distribuitorul 
sau Reparatorul Autorizat Nissan.

Accesoriile originale Nissan trebuie să fie montate de un partener autorizat Nissan sau de un reparator 
Nissan. Accesoriile originale Nissan montate în afara perioadei de garanție a vehiculului nou sau de către 
o terță parte sau de către client sunt acoperite numai de garanția pieselor și accesoriilor originale Nissan 
timp de 12 luni / kilometraj nelimitat.
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Aceste accesorii sunt testate în cele mai exigente condiții de temperatură din Europa pentru a asigura longevitatea formei și a montării.

Stil exterior
Arată-ți stilul. Pachetele de stil exterior accentuează liniile îndrăznețe ale noului Qashqai pentru a 
face o impresie puternică ce va atrage privirea tuturor.

PACHET ELEGANCE
A - ORNAMENT FAȚĂ, CHROME - KE6106U0CR
B - ORNAMENT SPATE, CHROME - KE7916U0CR
C - ORNAMENT LATERAL, CHROME - KE7606U0CR
Adăugați o notă sofisticată.

PACHET ACTIVE
D - ORNAMENT GRILĂ FAȚĂ, SILVER - KE6106U10S
E - ORNAMENT GRILĂ SPATE, SILVER - KE7916U10S*
Personalizeaza-ți Qashqai cu noul pachet Active 
pentru a da un aspect dinamic mașinii tale.
*Acoperire spate fără bară tractare.Vă rugăm să consultați pagina 
de comandă pentru opțiunile de tractare.

F - CAPACE DE OGLINDĂ SILVER
Silver - KE9606U0CR
Capace oglinzi elegante, de calitate. 

G - BARĂ SPATE
Protecție Bară Spate - KE6206U000 
Împiedica zgârieturile și alte daune produse la 
introducerea încărcăturii în portbagaj.
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JANTE DIN ALIAJ
Jantele noastre ușoare din aliaj pentru iarnă sunt 
special construite pentru noul Qashqai pentru a vă 
oferi combinația perfectă de durabilitate, precizie, 
performanță și stil.

JANTE DIN ALIAJ

A - JANTĂ 17" ALIAJ WRW 
Silver - KB4096U200

B - JANTĂ 17" ALIAJ WRW 
Negru - KB4096U200BZ

Jante din aliaj ideale din punct de vedere al costurilor 
pentru Qashqai. Recomandat pentru sezonul de iarnă, 
deoarece sunt create pentru a face față condițiilor 
meteorologice reci* dar și a impactului de sare, substanțe 
chimice și nisip
*A se echipa cu anvelope de iarnă, dacă este necesar, conform reglementărilor locale.

C - KIT PNEUMATIC CU ACȚIONARE ELECTRICĂ
Kit pneumatic cu acționare electrică - 573506UA0A
Modul rapid și ușor de a te asigura că anvelopele sunt 
întotdeauna la presiunea corectă pentru performanțe și 
economie ideale.

D - PIULIȚĂ ANTIFURT
Piuliță antifurt - KE40989947
Acest kit de protecție simplu, dar eficient oferă o protecție 
suplimentară și siguranță.
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Transport
Dacă ai nevoie de spațiu suplimentar pentru a transporta 
bagaje sau echipamente sportive, îți oferim soluția. Barele 
noastre transversale și suporturile de încărcare cresc capacitatea 
de încărcare a noului Qashqai fără a compromite siguranța.

A - BARE TRANSVERSALE
cu sistem Easyfix – KE7326U510* 

B - SUPORT PORTBAGAJ
cu sistem Easyfix – KE7306U510* 

Aceste bare transversale și suporturi 
de încărcare din aluminiu de înaltă 
calitate oferă durabilitate și rezistență 
pentru sarcini de până la 75 kg. 
Tehnologia Easyfix îți permite 
montajul în doar 10 minute, fără  
a fi necesare unelte.

*Pentru nivelurile de echipare care dispun de bare 
longitudinale.

C - SUPORT SCHIURI
4 până la 6 perechi
4 perechi - KS73850002
6 perechi - KE73899996
Poți transporta până la 6 perechi 
de schiuri în siguranță și convenabil.

D - SUPORT BICICLETĂ
OȚEL - KE73880100
ALUMINIU - KB73880010T
Poți transporta până la 4 biciclete 
pe plafonul noului tău Qashqai.

E - CUTIE PORTBAGAJ
Fixare rapidă
Mică - KE734380BK 
Medie - KE734480BK
Mare - KE734630BK
Poți transporta bagajele în 
siguranță și cu cutiile noastre  
de portbagaj aerodinamice. 
Dispun de sistem QuickFix  
pentru o utilizare ușoară.
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CÂRLIGE DE REMORCARE 
ŞI SUPORTURI
Fie că tractezi o rulotă sau o remorcă, fie că 
trebuie doar să atașezi câteva biciclete, îți 
propunem cârlig de remorcare, suporturi și 
TEK-uri special concepute pentru Qashqai 
pentru o compatibilitate, funcționalitate și 
siguranță maximă.

CÂRLIGE DE REMORCARE ŞI SUPORTURI
A - Detașabil - KE5KT6U510
B - Fix - KE5KT6U500 
Cârligele de remorcare și suporturile de origine 
Nissan sunt construite și testate cu noul tău 
Qashqai pentru a se potrivi cu capacitatea sa de 
remorcare de 1800 kg și pentru a respecta toate 
standardele europene.

C - TEK PINS
7 pini - KE5056U002
13 pini - KE5056U012
Proiectat pentru a fi 100% compatibil cu sistemele 
electrice ale noului Qashqai, asigură performanțe 
sigure în condiții de încărcare electrică maximă și 
chiar în cele mai dificile condiții meteorologice.

D - SUPORT BICICLETĂ ELECTRICĂ
Suport Bicicletă -  KB73871313*
Suportul pentru bicicleta electrică este conceput 
pentru a transporta combinația de biciclete 
electrice și biciclete normale.
*3 biciclete până la o greutate de 60 kg cu o bicicletă cu greutatea 
maximă de 30 kg.
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B - PRAGURI INTRARE ILUMINATE
cu LOGO Qashqai - KE9676U542 
Se instalează în doar 10 minute, aceste praguri 
de intrare iluminate protejează de urme, 
oferind în același timp un sentiment cu 
adevărat premium.

C - PRAGURI DE INTRARE NEILUMINATE
Aluminiu, cu Logo Qashqai - KE9676U100 
Ușor de curățat, te ajută să îți protejezi mașina 
de zgârieturi și alte uzuri.

D - FILM PROTECȚIE DISPLAY
ecran 8" - KB5376U50A
ecran 9" - KB5376U50B
Această protecție perfect dimensionată ajută 
la evitarea zgârieturilor și a grăsimilor de pe 
ecranul tău tactil NissanConnect.

Protecție interioară
Păstrează interiorul noului tău Qashqai 
arătând la fel de nou cu gama noastră de 
accesorii de protecție interioară.

A - COVORAȘE
Covorașe Luxury - KE7456UN0A 
TUFT: 750g/m2 Negru din material textil

Covoraș din Velur - KE7456UN1A
TUFT: 450g/m2 Negru din material textil. 

Covoraș din cauciuc - KE7486U000 
Grosime: 62-67mm 

Proiectat și realizat pentru a se potrivi perfect 
noului tău QASHQAI pentru o calitate și siguranță 
maximă.
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Protecție exterioară
Nu poți evita întotdeauna noroiul, ploaia sau alți 
șoferi, dar poți preveni deteriorarea noului tău 
Qashqai cu aceste accesorii exterioare.

A - APĂRĂTOARE DE NOROI
Apărătoare de noroi - KE7886UA01
Protejează-ți mașina de pietre și alte resturi și 
protejează-i pe ceilalți utilizatori ai drumului de 
pulverizare cu apărătorile de noroi special montate și 
create pentru noul tău Qashqai.

B -PROTECȚIE UȘĂ
Film protecție margine ușă - KB53790100
Evită zgârieturile și alte deteriorări ale marginilor ușii 
cu ajutorul acestui film de protecție invizibil.

Iluminare
Adăugă puțină iluminare suplimentară 
pentru a spori siguranța, confortul și pentru 
a oferi noului tău Qashqai un stil și mai 
individual.

C - LUMINĂ UȘĂ SPATE
Lumină ușă spate - KB93000170
Lumina LED care luminează automat portbagajul 
deschis este, de asemenea, detașabilă pentru a fi 
folosită ca lanternă sau lumină de inspecție.

D - LUMINI DE CEAȚĂ
Lumini de ceață cu LED - GASS KIT
Aceste lămpi de ceață cu LED din față oferă 
vizibilitate și siguranță maximă pe vreme de ceață.
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De la bagaje la pantofi murdari până la câinele familiei, noul tău Qashqai este întotdeauna gata 
să ajute la transportul încărcăturii. Întoarce favoarea cu accesorii concepute pentru a păstra 
portbagajul tău ca nou.

Protecție portbagaj

A - PROTECȚIE PORTBAGAJ REVERSIBILĂ
Protecție portbagaj reversibilă - KE9656U0S0
O parte a acestei protecții ușor de îndepărtat este din velur rezistent, 
cealaltă parte este din cauciuc ușor de curățat - ideală pentru 
transportul animalelor de companie sau a deșeurilor de grădină. 

B - COVORAȘ TEXTIL PORTBAGAJ
Protecție zonă depozitare - KE8406U000
Această sarcină dificilă, covorașul «ușor de îndepărtat» oferă o 
protecție suplimentară pentru interiorul portbagajului. TUFT: 
520g/m2 negru cu spate granulat.

C - PROTECȚIE COMPLETĂ PORTBAGAJ
Protecție completă portbagaj - KS9656U5E0
Protecție completă pentru portbagaj împotriva scurgerilor, 
noroiului și a altor situații neprevăzute.

D - PROTECȚIE BAGAJE
Protecție bagaje - KE9676U000
Protejează împotriva zgârieturilor și a altor daune atunci când 
ridici încărcătura din portbagaj sau când o introduci.

E - ORGANIZATOR PORTBAGAJ FLEXIBIL
Organizator portbagaj flexibil - KB93000160* 
Sortează conținutul din portbagaj și împiedică rostogolirea 
acestora in portbagaj în timpul transportului.
*Aplicabil începând cu versiunea N-Connecta.
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Accesorii
Profită la maximum de fiecare călătorie și păstrează-ți noul 
tău Qashqai curat, organizat și pregătit pentru acțiune.

A - IN-CAR CARRIER
In-car Carrier - KE9646U510
Separator de bagaje din aluminiu reglabil. Ușor de instalat, se 
adaptează la obiecte de diferite dimensiuni datorită separatorului 
și curelei care alunecă pe șine.

B - ASPIRATOR PORTABIL
Aspirator portabil - KB93000180
Oferă putere mare de curățare oriunde te afli pentru a menține 
mașina impecabilă.

C - PURIFICATOR DE AER
Purificator de aer pentru mașină - KB27299900
Curăță aerul din interior eliminând polenul, 
mirosurile, virușii, bacteriile și alte particule.

D - CUTIE DE RĂCIRE
Cutie de răcire - KS93000080
Ideală pentru păstrarea băuturilor și a mâncării la 
rece pentru călătorii mai lungi.

E - KEY TRACKER
Key tracker - KB23099900
Folosește tehnologia Bluetooth pentru a te 
conecta la telefon, astfel încât să poți găsi 
întotdeauna cheile și invers.
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INFOTAINMENT
Noul Qashqai dispune de cele mai recente tehnologii - iar 
aceste accesorii vă ajută să profitați la maximum. De la 
suporturile pentru smartphone, la încărcarea fără fir și până  
la camerele de bord acestea vă ajută să navigați cu ușurință  
în lumea modernă.

A - CAMERĂ VIDEO DE BORD
Cameră video - B8452DF60A*
*A se utiliza numai în conformitate cu legile locale aplicabile.

B - ÎNCĂRCĂTOR WIRELESS
Încărcător Wireless MagicMount ProCharge cu prindere pe bord/
parbriz - KB28900010
Încarcă smartphone-uri compatibile fără conectare.

SUPORT SMARTPHONE
C - Suport telefon MagicMount pentru grila de ventilație - KS289-AVMBL
D - Suport telefon MagicMount cu prindere pe bord/parbriz - KB28900005
Păstrează telefonul unde îți convine în timp ce conduci.

Siguranță
Indiferent dacă este vorba de respectarea reglementărilor internaționale sau doar pentru a adăuga 
un pic de siguranță suplimentară, accesoriile noastre sunt acolo atunci când aveți cel mai mult nevoie 
de ele.

E - SEMNALIZATOR CU LED

Lumină de alertă cu LED - KB93000140
Această lumină intermitentă este utilă mai ales dacă ești 
forțat să te oprești în întuneric sau într-un loc periculos.
Adaugă mai multă eleganță.

F - CIOCAN DE SALVARE
Ciocan de salvare cu lumină cu LED - KB93000150
Pe lângă o lumină la îndemână cu LED-uri, ciocanul 
de salvare poate fi folosit pentru spargerea 
ferestrelor în caz de urgență.
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STILIZARE EXTERIOARĂ 

Accesorii Noul QASHQAI

ROȚI

PACHET ACTIVE STILIZARE EXTERIOARĂ SUPLIMENTARĂ

TRANSPORT

CÂRLIGE DE REMORCARE ŞI SUPORTURI

PROTECȚIE INTERIOARĂ

Ornament față - 
Chrome 
KE6106U0CR

Covorașe Luxury
KE7456UN0A

Bare transversale
Cu System 
Easyfix
KE7326U510

Pini TEK
7 pini
KE5056U002
13 pini
KE5056U012

Film protecție 
pentru display
ecran 8" 

KB5376U50A
ecran 9" 

KB5376U50B

Ornament spate 
- Chrome
KE7916U0CR

Covorașe Velur
KE7456UN1A

Suport încărcare
cu System 
Easyfix
KE7306U510Ornament 

lateral - Chrome
KE7606U0CR

Cocorașe 
cauciuc
KE7486U000

Protecție față -  
Silver
KE6106U10S

17" Jante Aliaj 
WRW - Silver

KB4096U200

Capace de 
oglindă -  
Silver
KE9606U0CR

Kit pneumatic 
cu acționare 
electrică 
573506UA0A

Cârlige de 
remorcare şi 
suporturi 
detașabile
KE5KT6U510

Praguri iluminate 
cu logo Qashqai
KE9676U542

Protecție spate -  
Silver 
KE7916U10S

17" Jante Aliaj 
WRW - Negru

KB4096U200BZ

Protecție bară 
spate
KE6206U000

Piulițe antifurt
KE40989947

Cârlige de 
remorcare și 
suporturi fixe
KE5KT6U500

Praguri Non 
Iluminate cu logo 
Qashqai -  
Aluminium
KE9676U100

Suport Bicicletă
Oțel 
KE73880100
Luxury 

KB73880010
Adaptor TTrack 
pentru suport de 
biciclete 
oțel 
KE73799933

Cutie portbagaj 
cu fixare rapidă 
dublă 
deschidere Mică
KE734380BK
Medie 
KE734480BK
Mare 
KE734630BK

Suport Schiuri
4 perechi 

KS73850002
6 perechi
KE73899996

Suport bicicletă 
electrică

KB73871313
3 biciclete pliabile - 
Euroride
KE73870307
2 biciclete pliabile - 
Euroride
KE73870213

PACHET ELEGANCE
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Accesorii Noul QASHQAI

PROTECȚIE PORTBAGAJ

ACCESORII

PROTECȚIE EXTERIOARĂ ILUMINAT

SUPORTURI MULTIMEDIA

SECURITATE

Apărători de 
noroi
KE7886UA01

Lampă ceață 
LED
GASS KIT

Suport telefon  
Universal
Bord

KB28900001

Suport telefon 
MagicMount
Bord/Geam

KB28900005

Suport telefon 
MagicMount
Bord

KB28900003

LED de 
avertizare

KB93000140

Cameră de bord
B8452DF60A

A se utiliza 
numai în 
conformitate cu 
legile locale 
aplicabile.

Protecție 
portbagaj
Reversibil
KE9656U0S0

Protecție sub 
caroserie
KE5416U500

Lumină spate
KB93000170

Suport telefon 
MagicMount  
Prize de aer

KS289AVMBL

Încărcător 
Wireless 
MagicMount _
ProChargew 
-Bord/Geam

KB28900010

Suport telefon 
MagicMount
Bord/Prize de 
aer

KB28900004

Ciocan de 
Salvare cu 
lumină LED

KB93000150

Organizator 
portbagaj flexibil

KB93000160

Suport In-car
KE9646U510

Dispozitiv 
localizare cheie

KB23099900

Aspirator 
portabil

KB93000180

Scrumieră 
iluminată

F880089926

Portbagaj
Covoraș textil
KE8406U000

Film protecție 
ușă

KB53790100

Protecție acces 
portbagaj
KE9676U000

Purificator aer 
mașină

KB27299900

Cort pentru 
portbagaj
999T7XY200

Cutie de răcire
KS93000080

Protecție  
completă 
portbagaj

KS9656U5E0

Accesoriile și orice echipament suplimentar montat după vânzare de către client pot avea un impact asupra valorilor de autonomie comunicate ale mașinii. Accesoriile 
Nissan autentice sunt acoperite de noua garanție a vehiculului de 3 ani / 100.000 km (indiferent care este atins primul), dacă sunt montate înainte de predarea vehiculului sau 
în perioada de garanție a vehiculului nou.
Accesoriile originale Nissan trebuie să fie montate de un dealer Nissan sau de un reparator Nissan. Accesoriile originale Nissan montate în afara perioadei de garanție a 
vehiculului nou sau de către o terță parte sau de către client sunt acoperite numai de garanția pieselor și accesoriilor originale Nissan de 12 luni / kilometraj nelimitat

Selecția de accesorii’ acoperirea garanției depinde de furnizor, pentru informații suplimentare te rugăm să apelezi la distribuitorul sau reparatorul autorizat Nissan.

Printează   |   Ecran mare



B

E

C

F

A

D

G

Garanția extinsă îți oferă posibilitatea de a prelungi 
garanția standard Nissan de 3 ani / 100.000 km pentru 
o perioadă mai lungă sau kilometraj mai mare.

Selectează contractul care se potrivește cel mai bine 
utilizării tale și vei putea folosi mașina ta Nissan Qashqai 
cu încredere pentru mult timp!

Acordă mașinii tale Nissan Qashqai îngrijirea pe care o 
merită cu un contract de service Nissan și economisești 
bani pe termen lung. 

Contractul de întreținere Easy Service acoperă toate 
operațiunile programate recomandate de Nissan și 
specificate în Manualul de service oficial Nissan. 

Achizitionarea unui contract de întreținere îți permite să 
știi din start cât va costa întreținerea și te protejează 
împotriva inflației prețurilor. 

În plus față de operațiunile programate, poți beneficia 
de înlocuirea pieselor de uzură, cum ar fi lamele 
ștergătoarelor, plăcuțelor de frână sau amortizoarelor, 
achiziționând un contract de întreținere tip Service Pack. 
Selectează durata care acoperă nevoile tale. 

Un vehicul bine întreținut are o valoare de revânzare 
mai mare. Dacă vinzi vehiculul tău Nissan înainte de 
expirarea contractului, acesta va fi transferat noului 
proprietar. Așadar, nu mai aștepta și abonează-te la un 
contract de service Nissan pentru un plus de liniște 
sufletească!!

GARANȚIE EXTINSĂ CONTRACTE SERVICE

STIL

A - Agendă A5

B - Sticlă pentru apă

C - Cablu încărcare

D - Stilou Albstru deschis si Albastru închis

E - Breloc Torino Deluxe 

F - Termos 470 ml

G - Tăviță valet de încărcare wireless 10W
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Bucură-te de experiența cu noul tău Qashqai:  
wwww.nissan.ro
Urmărește Nissan Qashqai pe Facebook, Twitter și Youtube.
S-au depus toate eforturile pentru ca această broșură să fie corectă la momentul publicării ei (Iunie 2021). Această broșură a fost produsă 
folosind prototipuri de vehicule prezentate în expoziții. În conformitate cu politica sa de dezvoltare continuă a produselor, Nissan Europe 
își rezervă dreptul de a modifica în orice moment specificațiile vehiculele descrise și prezentate în această publicație. Partenerii autorizați 
Nissan vor fi informați despre orice astfel de modificări imediat ce acest lucru este posibil. Pentru informații actualizate, te rugăm să te 
adresezi partenerului autorizat Nissan local. Datorită limitărilor procesului de tipărire folosit, imaginile prezentate în această broșură pot 
diferi de culorile originale din interiorul şi exteriorul maşinii. Toate drepturile rezervate. Reproducerea totală sau parțială a acestei broșuri 
fără acordul scris al Nissan Europe este interzisă. 
Această broșură este realizată din hârtie fără clor - broșura MY21 Qashqai C&A 04/2021 - Tipărită în UE. Creat de DESIGNORY, Franța și 
produs de eg + în întreaga lume Franța – Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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https://www.nissan.ro/gama/modele/noul-qashqai-2021.html
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