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DODATNA OPREMA ZA NOVI NISSAN 
QASHQAI

Visokokakovostna, zmogljiva in zanesljiva dodatna oprema Nissan je 
oblikovana tako, da z njo lahko še bolj prilagodite svoj Qashqai, nadgradite 
njegov slog ter izboljšate svoje udobje in vsakodnevno uporabo vozila. 
Ponudba dodatne opreme Nissan bo izpolnila vsa vaša pričakovanja. 
Sestavlja jo širok nabor nadvse uporabnih in inovativnih izdelkov: Nissanova 
originalna dodatna oprema in dodatna oprema Select.

NISSANOVA ORIGINALNA DODATNA OPREMA

Naši hišni inženirji originalno dodatno opremo Nissan, ki je bila zasnovana 
in narejena izključno za naša vozila, oblikujejo v skladu z vsemi zadevnimi 
standardi Nissan. Vključeni so v garancijo za novo vozilo, ki velja 3 leta ali 
do 100.000 prevoženih kilometrov (glede na prvi doseženi pogoj), do izteka 
garancijskega obdobja za novo vozilo ali preteka 12 mesecev, glede na 
to, kaj traja dlje.

DODATNA OPREMA SELECT

Nissan je pripravil nabor poprodajnih proizvodov uglednih dobaviteljev, s 
katerimi boste izboljšali svojo izkušnjo v vozilu in ki vam bodo prinašali 
veliko zadovoljstva. Obseg jamstva za dodatno opremo Select se lahko 
razlikuje glede na dobavitelja dodatne opreme. Za dodatne informacije 
se obrnite na svojega pooblaščenega koncesionarja ali serviserja Nissan.

Nissanovo originalno dodatno opremo mora namestiti pooblaščeni koncesionar ali serviser Nissan. 
Nissanovo originalno dodatno opremo, ki ni nameščena v obdobju veljavnosti garancije za novo vozilo ali 
jo namesti tretja stranka ali kupec, krije samo Nissanova garancija za nadomestne dele in dodatno opremo, 
ki velja 12 mesecev ne glede na prevožene kilometre.
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Za dolgo življenjsko dobo in odlično prileganje je ta dodatna oprema preizkušena v najbolj zahtevnih vročih in hladnih temperaturnih pogojih v Evropi.

Zunanji videz
Pokažite svoj slog. Paketi za zunanjo opremo poudarjajo drzne linije novega Qashqaija,
s katerimi boste obračali glave.

PAKET ELEGANCE
A - Prednja okrasna letev, krom – KE6106U0CR
B - Zadnja okrasna letev, krom – KE7916U0CR
C - Stranska okrasna letev, krom – KE7606U0CR
Za prefinjen pridih.

PAKET ACTIVE
D - Prednja spodnja zaščita, srebrna – KE6106U10S 
E - Zadnja spodnja zaščita, srebrna – KE7916U10S* 
Svoj Qashqai opremite z novim paketom Active za 
še bolj dinamičen videz.
* Zadnja spodnja zaščita brez vlečne kljuke. Za možnosti vlečne kljuke 
glejte stran za naročila.

F – SREBRNA OHIŠJA OGLEDAL
Srebrna – KE9606U0CR
Elegantna in vakuumsko oblikovana kakovostna 
ohišja ogledal. 

G – ZADNJI ODBIJAČ
Zaščita zadnjega odbijača – KE6206U000 
Preprečuje praske in druge poškodbe, ki lahko 
nastanejo pri zlaganju prtljage v prtljažnik.
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Lita platišča
Naša lahka zimska lita platišča so bila narejena 
posebej za novi Qashqai in zagotavljajo popolno 
kombinacijo vzdržljivosti, natančnosti, zmogljivosti  
in sloga.

LITA PLATIŠČA

A - 43-centimetrska (17") LITA PLATIŠČA WRW 
srebrna – KE4096U200

B - 43-centimetrska (17") LITA PLATIŠČA WRW
črna – KE4096U200BZ

Popolna izbira najugodnejših litih platišč za vaš Qashqai. 
Priporočamo jih za zimsko sezono, saj so bila izdelana  
z mislijo na hladne vremenske razmere* ter vpliv soli, 
kemikalij in drugih posipov.
* V kombinaciji z zimskimi pnevmatikami, če tako zahtevajo lokalni predpisi.

C - KOMPLET ELEKTRIČNEGA POLNILNIKA PNEVMATIK
Komplet električnega polnilnika pnevmatik – 573506UA0A
Preprosto in hitro zagotovite, da imajo pnevmatike vedno 
ustrezen tlak za najboljšo zmogljivost in prihranek.

D - ZAŠČITA MATIC PRED KRAJO
Zaščita matic pred krajo – KE40989947
Ta preprost, vendar učinkovit komplet zagotavlja dodatno 
zaščito in brezskrbnost.
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Prevoz
Pozabili nismo niti na dodaten prostor za prevoz prtljage ali športne 
opreme. Prečni in strešni nosilci povečajo tovorno zmogljivost novega 
Qashqaija, ne da bi bila pri tem ogrožena varnost.

A – PREČNI NOSILEC 
s sistemom Easyfix – KE7326U510* 

B – STREŠNI NOSILEC
s sistemom Easyfix – KE7306U510* 

Ti visokokakovostni prečni in strešni 
nosilci so vzdržljivi in prenesejo 
obremenitve do 75 kg. S sistemom 
Easyfix jih lahko namestite v 
10 minutah brez uporabe orodja.

*Za različice s strešnimi sanmi.

C – NOSILEC ZA SMUČI
4 do 6 parov
4 pari – KS73850002
6 parov – KE73899996
Varno in priročno prevažajte do 
6 parov smuči.

D – NOSILEC ZA KOLESA
Jeklo – KE73880100
Aluminij – KB73880010
Na strehi novega Qashqaija lahko 
prevažate do 4 kolesa.

E – STREŠNI KOVČEK
QuickFix
Majhen – KE734380BK
Srednji – KE734480BK
Velik – KE734630BK
Varno prevažajte prtljago z našimi 
aerodinamičnimi strešnimi kovčki. 
Na voljo so s sistemom QuickFix 
za še preprostejšo uporabo.
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Vleka
Ne glede na to, ali želite priklopiti vlečno ali 
počitniško prikolico ali pa pritrditi samo nekaj 
koles, ponujamo vlečne kljuke, nosilce in el. 
priključke, ki so bili za vaš novi Qashqai 
oblikovani z mislijo na najboljšo združljivost  
in funkcionalnost ter največjo varnost.

VLEČNE KLJUKE
A - Odstranljiva – KE5KT6U510
B - Fiksna – KE5KT6U500
Originalne vlečne kljuke Nissan so bile narejene in 
preizkušene za vaš novi Qashqai in so primerne za 
vlečno zmogljivost 1800 kg ter presegajo vse 
evropske standarde.

C - EL. PRIKLJUČKI
7-polni – KE5056U002
13-polni – KE5056U012
Zasnovani, da so povsem združljivi z električnimi 
sistemi novega Qashqaija in da zagotavljajo varno 
delovanje pod največjo električno obremenitvijo – 
tudi v najslabših vremenskih razmerah.

D - NOSILEC ZA EL. KOLESA
Nosilec za kolesa –  KB73871313*
Nosilec za el. kolesa je bil zasnovan za prevažanje 
električnih in navadnih koles.
*3 kolesa do skupne obremenitve 60 kg, pri čemer je največja dovoljena 
obremenitev za eno kolo 30 kg.
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B – OSVETLJENE ZAŠČITE VRATNIH PRAGOV
z logotipom Qashqai – KE9676U542 
Osvetljene zaščite vratnih pragov se namestijo 
v samo 10 minutah, ščitijo pred odrgninami in 
dodajo pristen pridih vrhunskosti.

C – NEOSVETLJENE ZAŠČITE VRATNIH PRAGOV
Aluminij, z logotipom Qashqai – KE9676U100 
Preprosto se očistijo ter vozilo ščitijo pred 
praskami in drugimi vrstami obrabe.

D – ZAŠČITNA FOLIJA ZA ZASLON NA DOTIK
20,3-centimetrski (8") zaslon – KB5376U50A 
22,9-centimetrski (9") zaslon – KB5376U50B
S to zaščitno folijo, ki se odlično prilega zaslonu 
na dotik sistema NissanConnect, boste 
preprečili nastanek prask in mastnih sledi.

Zaščita notranjosti
Odločite se za dodatno opremo za zaščito 
notranjosti in ohranite notranjost svojega 
novega Qashqaija kot novo. 

A – PREPROGE

Luksuzne preproge – KE7456UN0A
Tkanina: 750 g/m2, črna z osnovo iz sintrane polsti.

Preproge iz velurja – KE7456UN1A
Tkanina: 450 g/m2, črna z osnovo iz sintrane polsti. 

Gumijaste preproge – KE7486U000
Debelina: 62–67 mm

Oblikovane in narejene, da se povsem prilegajo 
novemu vozilu QASHQAI za najvišjo raven 
kakovosti in varnosti.
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Zaščita zunanjosti
Blatu, dežju in drugim voznikom se ne morete 
vedno izogniti, lahko pa se izognete poškodbam 
svojega novega Qashqaija z dodatno opremo  
za zunanjost.

A – KOLESNE ZAVESICE
Kolesne zavesice – KE7886UA01
S kolesnimi zavesicami, ki so bile oblikovane in 
izdelane za novi Qashqai, zaščitite svoje vozilo pred 
kamenčki in drugimi delci, druge udeležence v 
prometu pa pred pršenjem.

B – ZAŠČITNA FOLIJA ZA ROB VRAT

Zaščitna folija za rob vrat – KB53790100
S prosojno zaščitno folijo preprečite praske in druge 
vrste poškodb na robovih vrat.

Osvetlitev
Izberite dodatno osvetlitev, da bo vaš novi 
Qashqai še varnejši, priročnejši in oblikovan 
po vaših željah.

C – ZADNJA LUČ NA PRTLJAŽNIKU
Zadnja luč na prtljažniku – KB93000170
LED-lučka, ki samodejno zasveti, ko odprete 
prtljažnik, je odstranljiva in jo lahko uporabite kot 
ročno svetilko ali svetilko za preglede.

D – MEGLENKE
LED-meglenke – Trenutno ni na voljo
Te prednje LED-meglenke zagotavljajo največjo 
vidljivost in varnost v megli in slabem vremenu.
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Novi QASHQAI je vedno pripravljen na prtljago, blatne čevlje ali psa. Uslugo vrnite z dodatno 
opremo, ki je bila zasnovana, da prtljažni prostor ohranja kot nov.

Zaščita prtljažnika

A – DVOSTRANSKA PODLOGA ZA PRTLJAŽNIK
Dvostranska – KE9656U0S0
Na eni strani te preprosto odstranljive obloge je trpežen velur,  
na drugi pa guma, ki jo je mogoče preprosto očistiti – popolna  
za prevažanje ljubljenčkov ali umazanih odpadkov z vrta. 

B – TEKSTILNA PREPROGA PRTLJAŽNIKA
Zaščitna preproga prtljažnika – KE8406U000
Ta izjemno trpežna in preprosto odstranljiva podloga zagotavlja 
dodatno zaščito notranjosti prtljažnika. Tkanina: 520 g/m2, črna 
z zrnato osnovo.

C – POPOLNA ZAŠČITA PRTLJAŽNIKA
Popolna zaščita prtljažnika – KS9656U5E0
Popolna zaščita prtljažnika pred razlitjem tekočin, blatom in 
drugo umazanijo.

D – ZAŠČITA PRAGA PRTLJAŽNIH VRAT
Zaščita praga prtljažnih vrat – KE9676U000
Ščiti pred praskami in drugimi poškodbami pri dviganju prtljage  
v prtljažnik in iz njega.

E – PRILAGODLJIVE PRTLJAŽNE PREGRADE
Prilagodljive prtljažne pregrade – KB93000160* 
Ločite predmete v prtljažniku in preprečite, da bi se manjši 
predmeti med vožnjo prosto kotalili.
* Na voljo od izvedenke N-Connecta.
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Praktična dodatna oprema
Kar se da izkoristite vsako potovanje in poskrbite, da bo vaš 
novi Qashqai vedno čist, organiziran in pripravljen na akcijo.

A – NOSILEC V VOZILU
Nosilec v vozilu – KE9646U510
Nastavljiv aluminijast ločevalnik prtljage. Je odstranljiv in 
preprost za namestitev ter se prilagaja predmetom različnih 
velikosti zaradi ločevalnika in traku na vodilih.

B – PRENOSNI SESALNIK
Prenosni sesalnik – KB93000180
Zagotavlja priročno in zmogljivo čiščenje ne glede na to,  
kje ste, da bo kabina povsem čista.

C – ČISTILEC ZRAKA
Čistilec zraka – KB27299900
Očisti zrak v kabini in odstranjuje cvetni  
prah, neprijetne vonjave, viruse, bakterije  
in druge delce.

D – HLADILNA TORBA
Hladilna torba – KS93000080
Popolna za hlajenje hrane in pijače na  
daljših potovanjih.

E – SLEDILNA NAPRAVA ZA KLJUČ
Sledilna naprava za ključ – KB23099900
Prek tehnologije Bluetooth se lahko povežete  
s telefonom, da boste vedno našli svoje ključe  
in obratno.
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Informacijsko-razvedrilni sistem
Novi Qashqai je opremljen z najnovejšo tehnologijo in  
z dodatno opremo boste vozilo lahko izkoristili v polni meri.  
Od nosilcev pametnega telefona do brezžičnega polnjenja  
in armaturnih kamer ... vse to vam bo v pomoč, da se boste  
z lahkoto soočali z izzivi modernega sveta.

A - ARMATURNA KAMERA
Armaturna kamera – B8452DF60A*
* Uporabljajte samo skladno z lokalno zakonodajo.

B - BREZŽIČNI POLNILNIK
Brezžični polnilnik MagicMount ProCharge za pritrditev na armaturno 
ploščo/okno – KB28900010
Za polnjenje združljivih pametnih telefonov brez priklopa.

NOSILEC ZA PAMETNI TELEFON
C - Nosilec za telefon MagicMount za pritrditev na zračnik –  

KS289AVMBL
D - Nosilec za telefon MagicMount za pritrditev na armaturno ploščo/
okno – KB28900005
Da bo vaš telefon med vožnjo tam, kjer želite.

Varnost
Ne glede na to, ali želite zagotoviti skladnost z mednarodnimi predpisi ali pa se samo počutiti bolj 
brezskrbni, je naša varnostna dodatna oprema na voljo, ko jo najbolj potrebujete.

E – LED-OPOZORILNA LUČKA
LED-opozorilna lučka – KB93000140
Ta svetla utripajoča lučka je zlasti uporabna, če se morate ustaviti v temi ali na nevarnem mestu.
Add a sophisticated touch.

F – REŠEVALNO KLADIVO
Reševalno kladivo z LED-lučko – KB93000150
Reševalno kladivo, ki ima priročno LED-lučko, se lahko v nujnih primerih uporabi za razbitje okna.
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ZUNANJI VIDEZ

Dodatna oprema za novi QASHQAI

PLATIŠČA

PAKET ACTIVE DODATNA OPREMA ZA ZUNANJOST

PREVOZ

VLEKA

ZAŠČITA NOTRANJOSTI

Prednja okrasna 
letev – krom, 
KE6106U0CR

Luksuzne 
preproge
KE7456UN0A

Prečni nosilec
s sistemom 
Easyfix
KE7326U510

El. priključki (PIN)
7-polni
KE5056U002
13-polni
KE5056U012

Zaščitna folija za 
zaslon na dotik
20,3-centimetrski 
(8") zaslon –

KB5376U50A
22,9-centimetrski 
(9") zaslon –

KB5376U50B

Zadnja okrasna 
letev – krom,
KE7916U0CR

Preproge iz 
velurja
KE7456UN1A

Strešni nosilec
s sistemom 
Easyfix
KE7306U510Stranska 

okrasna letev – 
krom,
KE7606U0CR

Gumijaste 
preproge
KE7486U000

Prednja spodnja 
zaščita – srebrna,
KE6106U10S

43-centimetrska 
(17") lita platišča 
WRW – srebrna

KE4096U200

Ohišje ogledala 
– srebrna,
KE9606U0CR

Komplet 
električnega 
polnilnika 
pnevmatik
573506UA0A

Odstranljiva 
vlečna kljuka
KE5KT6U510

Osvetljene 
zaščite pragov  
z logotipom 
Qashqai
KE9676U542

Zadnja spodnja 
zaščita – srebrna,
KE7916U10S

43-centimetrska 
(17") lita platišča 
WRW – črna

KE4096U200BZ

Zaščita 
zadnjega 
odbijača,
KE6206U000

Zaščita matic 
pred krajo
KE40989947

Fiksna vlečna 
kljuka
KE5KT6U500

Neosvetljene 
zaščite pragov  
z logotipom 
Qashqai – 
aluminij
KE9676U100

Nosilec za kolesa 
Jeklo –
KE73880100
Luksuzno –

KB73880010
Vmesnik T-track 
za nosilec koles, 
jeklo –
KE73799933

Strešni kovček s 
hitrim vpetjem –
Dvojno odpiranje
Majhen –
KE734380BK
Srednji –
KE734480BK
Velik –
KE734630BK

Nosilec smuči
4 pari 

KS73850002
6 parov
KE73899996

Nosilec za el. 
kolesa

KB73871313
Za 3 kolesa, 
zložljiv - Euroride
KE73870307
Za 2 kolesi, 
zložljiv- Euroride
KE73870213

PAKET ELEGANCE
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Dodatna oprema za novi QASHQAI

ZAŠČITA PRTLJAŽNIKA

PRIROČNA DODATNA OPREMA

ZAŠČITA ZUNANJOSTI OSVETLITEV

INFORMACIJSKO-RAZVEDRILNI SISTEM

VARNOST

Kolesne zavesice
KE7886UA01

LED-meglenke
Trenutno ni  
na voljo

Nosilec za 
telefon 
DashMount 
Universal

KB28900001

Nosilec za 
telefon 
MagicMount za 
pritrditev na 
armaturno 
ploščo/okno

KB28900005

Nosilec za 
telefon 
MagicMount za 
pritrditev na 
armaturno 
ploščo

KB28900003

LED-opozorilna 
lučka

KB93000140

Armaturna 
kamera

B8452DF60A
Uporabljajte 
samo skladno  
z lokalno 
zakonodajo.

Dvostranska
obloga 
prtljažnika
KE9656U0S0

Zaščita podvozja
KE5416U500

Zadnja luč na 
prtljažniku

KB93000170

Nosilec za 
telefon 
MagicMount za 
pritrditev na 
zračnik

KS289AVMBL

Brezžični 
polnilnik 
MagicMount 
ProCharge za 
pritrditev na 
armaturno 
ploščo/okno

KB28900010

Nosilec za 
telefon 
MagicMount za 
pritrditev na 
armaturno 
ploščo/zračnik

KB28900004

Kladivo z LED-
lučko

KB93000150

Prilagodljive 
prtljažne 
pregrade

KB93000160

Nosilec za v 
vozilo
KE9646U510

Sledilna naprava 
za ključ

KB23099900

Prenosni 
sesalnik

KB93000180

Osvetljen 
pepelnik 

F880089926

Tekstilna 
preproga
za prtljažnik
KE8406U000

Zaščitna folija za 
rob vrat

KB53790100

Zaščita praga 
prtljažnih vrat
KE9676U000

Čistilec zraka
KB27299900

Šotor
999T7XY200

Hladilna torba
KS93000080

Popolna zaščita 
prtljažnika

KS9656U5E0

 

Dodatna oprema, ki je nameščena po nakupu vozila, lahko vpliva na naveden doseg vozila. Nissanova originalna dodatna oprema je vključena v garancijo za novo vozilo, ki 
velja 3 leta ali do 100.000 prevoženih kilometrov (glede na prvi doseženi pogoj), če je nameščena pred izročitvijo vozila ali v času veljavnosti garancije za novo vozilo. Nissanovo 
originalno dodatno opremo mora namestiti pooblaščeni koncesionar ali serviser Nissan. Nissanovo originalno dodatno opremo, ki ni nameščena v obdobju veljavnosti garancije za 
novo vozilo ali jo namesti tretja stranka ali kupec, krije samo Nissanova garancija za nadomestne dele in dodatno opremo, ki velja 12 mesecev ne glede na prevožene kilometre. 

Obseg jamstva za dodatno opremo Select je odvisen od dobavitelja. Za dodatne informacije se obrnite na svojega pooblaščenega koncesionarja ali serviserja Nissan.
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Nissanova podaljšana garancija vam daje možnost, da 
garancijo, ki velja 3 leta oziroma do prevoženih 100.000 km, 
podaljšate za daljše obdobje ali večje število prevoženih 
kilometrov. Izberite pogodbo, ki je najprimernejša za 
vašo uporabo vozila. V primeru popravila se uporabljajo 
samo originalni Nissanovi nadomestni deli, ki jih vgradijo 
usposobljeni Nissanovi mehaniki. 

Z Nissanovo pogodbo o vzdrževanju privoščite svojemu 
vozilu Nissan Qashqai skrb, ki si jo zasluži, obenem pa 
prihranite denar na dolgi rok. Servisna pogodba Nissan 
krije vse načrtovane posege, ki jih priporoča Nissan in  
ki so določeni v Nissanovi uradni delavniški knjigi.  
S sklenitvijo servisne pogodbe boste lahko od vsega 
začetka vedeli, koliko bo stalo vzdrževanje, in zaščiteni 
boste pred dvigom cen. Če sklenete polno servisno 
pogodbo pa vam, poleg načrtovanih posegov pripada 
tudi menjava obrabnih delov, kot so metlice brisalcev 
stekel, zavorne ploščice ali obese. Izberite trajanje,  
ki bo pokrilo vaše potrebe in izkoristite originalne 
nadomestne dele Nissan, ki jih vgradijo naši usposobljeni 
serviserji. Dobro vzdrževano vozilo bo tudi ohranilo 
vrednost ob morebitni prodaji. Če svoje vozilo Nissan 
prodate pred iztekom pogodbenega kritja, se servisna 
pogodba prenese na novega lastnika. Zato nič ne 
čakajte in sklenite Nissanovo pogodbo o vzdrževanju,  
da boste povsem mirni!

PODALJŠANA GARANCIJA POGODBE O VZDRŽEVANJU

Izdelki

A - Zvezek A5

B - Toplotno izolirana steklenica vode

C - Polnilni kabel

D - Kroglično pisalo, temno in svetlo modra

E - Obroček za ključ Deluxe Torino

F - 470-mililitrski vakuumsko izoliran bakreni 
termo lonček

G - Pladenj za brezžično polnjenje Encore 10 W

Za več informacij, se obnite na svojega Nissan pooblaščenega 
prodajalca.
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Podrobnejši vpogled v izkušnjo z novim vozilom Nissan Qashqai:
www.nissan.si
Spremljajte Nissan Qashqai na družbenih omrežjih Facebook, Twitter in Youtube.
Prizadevamo si, da bi bila vsebina publikacije v času tiskanja točna (April 2021). V katalogu so prototipna vozila, ki jih predstavljamo na 
avtomobilskih salonih. Nissan Europe si v skladu s politiko nenehnega izpopolnjevanja proizvodov pridržuje pravico, da kadar koli spremeni 
specifikacije in vozila, predstavljena v tem katalogu. O teh spremembah bomo pooblaščene Nissanove prodajalce obvestili v najkrajšem 
možnem času. Za najnovejše informacije se obrnite na najbližjega Nissanovega pooblaščenega koncesionarja. Zaradi tehničnih omejitev 
pri tiskanju lahko barve v tem katalogu rahlo odstopajo od resničnih barv karoserije ali materialov notranjih oblog.
Vse pravice so pridržane. Razmnoževanje tega kataloga v celoti ali delno brez predhodnega pisnega soglasja podjetja Nissan Europe ni 
dovoljeno. Ta katalog je tiskan na papirju brez klora – QASHQAI ML 2021 C&A katalog 04/2021 – tiskano v EU. Zasnova DESIGNORY, 
Francija, in izdelava eg+ worldwide, Francija – Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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https://www.nissan.si/vozila/nova-vozila/qashqai.html
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