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СЛЕДВАЩОТО
ПОКОЛЕНИЕ ГРАДСКИ
КРОСОУВЪР
NISSAN QASHQAI.

Добавете доза индивидуалност на
вашия QASHQAI като прибавите
оригинални аксесоари от Nissan.
Заповядайте в най-близкия дилър,
изберете и поставете тези от тях,
които най-добре ви прилягат.

QASHQAI с монтиран   
хромиран Пакет ELEGANCE(08), 

капачки за дръжките на вратите(06), 
хромирани капаци за огледала(03) 

и тъмно сиви джанти 19” IBISCUS(36).

Лайстна за предна броня - никелирана(12)

Капаци за огледала - никелирани(13)

Странични барове със светлини(55)

Джанта 19” IBISCUS с капаче - черна(35)

Капаци за огледала - черни(66)

Антена Shark - бяла перла(61)

Защитни лайстни за вратите - черни(95)

Капачки за дръжките на вратите - 
никелирани(16)

НАПРАВЕТЕ ГО ПО СВОЙ ВКУС
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ИЗИСКАНО ДОКОСВАНЕ
Съчетайте тъмно сиви алуминиеви 
джанти 19” с хромирани или никелирани 
лайстни и добавете още стил.

ПАКЕТ ELEGANCE

НИКЕЛ ХРОМ

Джанта 19” WIND с капаче - тъмно сива(33)1

Лайстни за вратите - хромирани(01)

Лайстна за предна броня - хромирана(02)

Лайстна за задна врата - хромирана(04)

2

3

4

ПАКЕТ ELEGANCE
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ФИНАЛНИ АКЦЕНТИ
Добавете стил с хромирана лайстна за задно 
стъкло и антена тип Shark и ще имате по-голямо 
въздействие. Впечатляващо.

ЗАВЪРШЕТЕ ВИЗИЯТА ИСТИНСКИ ПОБЕДИТЕЛ
Подчертайте своя профил като поставите
декоративни панели за предна и задна
броня, съчетани с комплект черни
алуминиеви джанти.

ПАКЕТ CROSS OVER

НИКЕЛ ХРОМ

Лайстна за задно стъкло - хромирана(05)

Антена Shark - черна(Z11)(59)

1

2

Джанта 19” WIND с капаче - черна(32)1

Декоративен панел на предна броя(52)

Декоративен панел на задна броя(53)

2

3

ПАКЕТ CROSS OVER
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НАПЪЛНО ОБУРУДВАН
Изберете спортни педали с алуминиеви 
лайстни за праговете, съчетани 
в Пакет SPORT.

ПАКЕТ SPORT

Защитете вашия QASHQAI с гумирана 
постелка за багажник, лайстна за задната 
броня и алуминиеви лайстни за праговете.

ПАКЕТ PROTECTION

Алуминиеви лайстни за праговете(26)4

Маншон скоростен лост - кожа(27)6

Гумирана постелка за багажник(87)5

Стелки стандарт, черни(91)7

Лайстна за задната броня(98)6

Стелки гумирани с висок борд(90)8

Стелки велур, черни(92)9

ПАКЕТ PROTECTION

Алуминиева лайстна багажник(28)1

Спортни педали(24) 2

Лайстни за праговете, алуминиеви(26)3

ПАКЕТ SPORT



 

Разработените от Nissan алуминиеви джанти са 
с уникален дизайн и в същото време осигуряват 
максимална безопасност.

SNOWFLAKE IBISCUS WINDLAZER

Секретни болтове(47)

Джанта 17” OE(40) Джанта 19” OE(43) Джанта 17” с капаче 
- сребриста(31)

Джанта 17” с капаче 
- тъмно сива(30)

Джанта 17” с капаче
- черна(29)

Джанта 17” с капаче 
- сребриста(39)

Джанта 19” с капаче 
- перлено бяла(38)

Джанта 19” с капаче 
- сребриста(37)

Джанта 19” с капаче 
- тъмно сива(36)

Джанта 19” с капаче 
- черна(35)

Джанта 19” с капаче 
- сребриста(34)

Джанта 19” с капаче 
- тъмно сива(33)

Джанта 19” с капаче 
- черна(32)

АЛУМИНИЕВИ ДЖАНТИ
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Персонализирайте вашия QASHQAI 
с аксесоарите на Nissan. Добавете хромирани 
капаци за огледала, капачки за дръжките 
на вратите, странични степенки, светлини при 
отключване и 19” черни алуминиеви джанти.

БЪДЕТЕ РАЗЛИЧНИ

Капаци за огледала - хромирани(03)1

Капачки за дръжките на вратите - хромирани(06)2

Джанта 19” IBISCUS с капаче - черна(35)5

Алуминиеви странични степенки(57)3

Антена Shark - черна(Z11)(59)6

Светлини при отключване(64)4

Странични барове(56)7
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Дефлектор за предния капак(99)1

Предна и задна система за паркиране(67, 68)2

Въздушни дефлектори за вратите с хромирани елементи(101)5

Джанта 17” SNOWFLAKE с капаче - тъмно сива(30)3

Защитни лайстни за вратите - сиви(96) (предлагат се също 
в черно и бяла перла и за допълнително боядисване)

6

Автоматично сгъване на страничните огледала(58)4

Кaлобрани (предни и задни)(100)7

Защитете вашия QASHQAI с пълен
комплект въздушни дефлектори,
автоматично прибиращите се странични
огледала, защитни лайстни за вратите,
както и предна и задна система за
паркиране.

ЗАЩИТА
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Тръгнете на път и вземете пакет 
безопасност (аптечка, жилетка 
и триъгълник) добавете 
и пожарогасител.

ПЪТУВАНЕ
Насладете се на пътуването с поставка 
за телефон или таблет. Вземете хладилна 
кутия и си направете приятен излет. 

НАЧИН НА ЖИВОТ

Пепелник със светлинен диод(76)1

Пакет безопасност 
(аптечка, жилетка и триъгълник)(140)

2

Аудио система Music drive 
(2 колони - 3 тонални)(84)

3

Пожарогасител(146)4

Хладилна кутия(80)1

Поставка за таблет - черна(74)2

Поствака за телефон (360 Flex) 
- черна(72)

3
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ОСВОБОДЕТЕ МЯСТО
Организирайте вашия багажник с гумиран леген
с прегради, мрежа за багажник, преграда за
кучета или гумирана постелка за багажник.

ВСИЧКИ ЕКСТРИ
Добавете закачалка за сако и сенници
за задните стъкла: малки детайли за
дълго пътуване.

АКСЕСОАРИ ЗА БАГАЖНИК

КОМФОРТ

Постелка за багажник(93) и 
алуминиева лайстна багажник(28)

1

Гумирана постелка за багажник(87) 
и лайстна за задната броня(98)

2

Гумиран леген за багажник с 
прегради(85)

3

Мрежа за багажник(89)

Преграда за кучета(86)

4

4

Сенници  (за задното стъкло + за 
четитите задни странични стъкла)(78)

1

Закачалка за сако(69)2

Падаща поставка за задна седалка(81)3
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РАЗПУСНЕТЕ
Подгответе вашия QASHQAI за приключения 
с багажник за колела, багажник за ски, теглич 
и багажник за покрив. Оставете града зад вас. 
Няма да съжалявате.

БАГАЖНИЦИ И 
ДРУГИ АКСЕСОАРИ

Напречни алуминиеви рейки за roof railing(106)1

Багажник за колела с окабеляване 13 pins (за 2 
колела)(127) предлага се и с окабеляване 7 pins.

2

Кутия за покрив 630L/2100*900*420mm/75kg(116) 
монтрана върху напречни алуминиеви рейки(104)

5

Алуминиева стойка за колело (за напречни 
алуминиеви рейки)(107)

3

Багажник за ски/сноуборд, за до 3 чифта ски(110)6

Теглич - разглобяем(119)4

Багажник за ски/сноуборд, за до 4 чифта ски(111)

Багажник за ски/сноуборд, за до 6 чифта ски(109)

7

7



(31) Джанта 17" SNOWFLAKE с капаче - сребриста KE409-4E200

(32) Джанта 19" WIND с капаче - черна KE409-4E400BZ

(33) Джанта 19" WIND с капаче - тъмно сива KE409-4E400DS

(34) Джанта 19" WIND с капаче - сребриста KE409-4E400

(35) Джанта 19" IBISCUS с капаче - черна KE409-4C400BZ

(36) Джанта 19" IBISCUS с капаче - тъмно сива KE409-4C400DS

(37) Джанта 19" IBISCUS с капаче - сребриста KE409-4C400

(38) Джанта 19" IBISCUS с капаче - перлено бяла KE409-4C400WP

(39) Джанта 17" LAZER с капаче - сребриста KE409-4E250

(40) Джанта 17" OE D0300-4EA1B

(41) Джанта 17" OE - TPMS D0C00-4EA1B

(42) Джанта 18" OE - TPMS D0C00-4EA8A

(43) Джанта 19" OE D0300-4ES3A

(44) Джанта 19" OE - TPMS D0C00-4ES3A

(45) Капаче за джанта 17" OE 40342-BR01A

(46) Капаче за джанта 19" OE 40342-BR02A

(47) Секретни болтове KE409-89946

(49) Джанта за резервна гума KE410-4E120

КУТИИ ЗА ПОКРИВ

Обем/Дължина/Ширина/Височина/Тегло/Макс. товар

(114) Кутия за покрив 380L/1600*800*400mm/75kg KE734-380BK

(115) Кутия за покрив 480L/1900*800*400mm/75kg KE734-480BK

(116) Кутия за покрив 630L/2100*900*420mm/75kg KE734-630BK
(117) Кутия за покрив 340L/1100*800*400mm/75kg KE734-RAN90

ТЕГЛИЧИ
(118) Теглич - фиксиран KE500-4E520
(119) Теглич - разглобяем KE500-4E530
(120) Обезопасителна скоба KE500-99935
(121) Окабеляване за теглич - 13 pins KE505-4E213
(122) Окабеляване за теглич - 7 pins KE505-4E207
(123) Адаптор за промяня от 13 към 7 pins KE505-89951
(124) Адаптор за промяня от 13 към 7 pins (long version) KE505-89961
(125) Адаптор за промяня от 7 към 13 pins KE505-89941
(126) Допълнително захранване KE505-4E999
(127) Багажник за колела с окабеляване 13 pins (за 2 колела) KE738-70213
(128) Багажник за колела с окабеляване 7 pins (за 2 колела) KE738-70207
(129) Багажник за колела с окабеляване 7 pins (за 3 колела) KE738-70307
(130) Багажник за колела сгъваем с окабеляване 13 pins (за 

3 колела) Euroway G2
KS738-71313

(131) Багажник за колела Hangon (за 2 колела), Xpress 970 KS738-75200
(132) Багажник за колела Hangon (за 3 колела), сгъваем KS738-75300
(133) Багажник за колела Hangon (за 4 колела), сгъваем KS738-75400
(134) Допълнителна поставка за регистрационна табела 7 

pin - опция за багажник за колела Hangon
KE738-75001

(135) Адаптор - опция за багажник за колела Hangon KS738-75002
(136) Заключване за багажник - опция за багажник за колела 

Hangon
KS738-75003

БЕЗОПАСНОСТ / СИГУРНОСТ
(137) Аптечка (пластмасова кутия) KE930-00021
(138) Аптечка (текстилна чанта) KE930-00026
(139) Светлоотразителна жилетка Nissan KE930-00111
(140) Пакет безопасност (аптечка, жилетка и триъгълник) KE930-00028
(141) Пакет безопасност (аптечка, жилетка и 2 триъгълника ) KE930-00029
(142) Предупредителен триъгълник KE930-00017
(143) Комплект от два броял предупредителени триъгълници KE930-00018
(144) Сензор за наляване в гимите (трябва да се поръчат 

4 бр.)
40700-3VU0A

(145) Уплътнение за сензор за налягане 40708-3VA0A
(146) Пожарогасител KS520-00001
(147) Скоба за пожарогасител KS520-BRJ11

СИСТЕМИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ
(50) Пакет Cross over: декоративни панели за предна и 

задна броня (съвместим с задни паркинг сензори)
KE600-4E04A

(51) Пакет Cross over: декоративни панели за предна и 
задна броня

KE600-4E040

(52) Декоративен панел на предна броя KE540-4E50S

(53) Декоративен панел на задна броя (съвместим с задни 
паркинг сензори)

KE547-4E50A

(54) Декоративен панел на задна броя KE547-4E50S

(55) Странични барове със светлини KE543-4E530

(56) Странични барове KE543-4E510

(57) Алуминиеви странични степенки KE543-4E560

(58) Автоматично сгъване на страничните огледала KE963-4E002

(59) Антена Shark - черна (Z11) KE280-99991

(60) Антена Shark - сива (KAD) KE280-99994

(61) Антена Shark - бяла перла (QAB) KE280-99993

(62) Антена Shark - бяла (326) KE280-99992

(63) Антена Shark KE280-99995

(64) Светлини при отключване KE295-4E001

(65) Гарове за мъгла KE622-4E01H

(66) Капаци за огледала - черни KE960-4E5BZ

ИНТЕРИОРНИ УДОБСТВА
(69) Закачалка за сако KS872-99900

(70) Поствака за телефон (360 grip)- бяла KS289-360WH

(71) Поствака за телефон (360 grip) - черна KS289-360BL

(72) Поствака за телефон (360 Flex) - черна KS289-360FL

ИНТЕРИОРНИ УДОБСТВА
(67) Предна система за паркиране KE512-99905

(68) Задна система за паркиране KE511-99902

ХРОМИРАНО ДОКОСВАНЕ
(01) Лайстни за вратите - хромирани KE760-4E50C

(02) Лайстна за предна броня - хромирана KE610-4E52C

(03) Капаци за огледала - хромирани KE960-4E500

(04) Лайстна за задна врата - хромирана KE791-4E52C

(05) Лайстна за задно  стъкло - хромирана KE791-4E55C

(06) Капачки за дръжките на вратите (за интелигентен ключ) KE605-4E250CR

(07) Капачки за дръжките на вратите (без интелигентен 
ключ)

KE605-4E254CR

(08) Пакет ELEGANCE: Лайстна за задна врата, лайстна за 
предна броня и лайстни за вратите

KE600-4E03C

(09) Пакет Premium: Хромирани лайстни за предна броня, 
задна врата и задно стъкло

KE600-4E02C

(10) Пакет Style: Лайстни за вратите и капаци за огледала KE600-4E020

ЛЕДЕНО ДОКОСВАНЕ
(11) Лайстни за вратите - никелирани KE760-4E50I

(12) Лайстна за предна броня - никелирана KE610-4E520-IC

(13) Капаци за огледала - никелирани KE960-4E500-IC

(14) Лайстна за задна врата - никелирана KE791-4E520-IC

(15) Лайстна за задно  стъкло - никелирана KE791-4E550-IC 

(16) Капачки за дръжките на вратите (за интелигентен ключ) KE605-4E250-IC

(17) Капачки за дръжките на вратите (без интелигентен 
ключ)

KE605-4E254-IC

(18) Пакет ELEGANCE: Лайстна за задна врата, лайстна за 
предна броня и лайстни за вратите

KE600-4E03C-IC

(19) Пакет Premium: Никелирани лайстни за предна броня, 
задна врата и задно стъкло

KE600-4E002-IC

(20) Пакет Style: Лайстни за вратите и капаци за огледала KE600-4E020-IC

СПОРТНО ДОКОСВАНЕ
(21) Пакет Спорт: Спортни педали AT LHD, лайстни за 

праговете, лайстна багажник
KE460-4ES11

(22) Пакет Спорт: Спортни педали MT LHD, лайстни за 
праговете, лайстна багажник

KE460-4ES01

(23) Спортни педали AT LHD KE460-4E111

(24) Спортни педали MT LHD KE460-4E011

(25) Лайстни за праговете със светещ надпис, светят само 
предните

KE967-4E505

(26) Лайстни за праговете, алуминиеви KE967-4E100

(27) Маншон скоростен лост - кожа 32865-4EA0A 

(28) Алуминиева лайстна багажник KE967-4E531

ДЖАНТИ
(29) Джанта 17" SNOWFLAKE с капаче - черна KE409-4E200BZ

(30) Джанта 17" SNOWFLAKE с капаче - тъмно сива KE409-4E200DS

(73) Поствака за телефон - Push Air NFC KS289-PA0BL
(74) Поставка за таблет - черна KS289-TH0BL
(75) Пепелник 96536-00Q0A
(76) Пепелник със светлинен диод F8800-89925
(77) Сенници  (за четитите задни странични стъкла) KE966-4E100
(78) Сенници  (за задното стъкло + за четитите задни 

странични стъкла)
KE966-4E101

(79) Поствака за телефон KE930-00300
(80) Хладилна кутия KS930-00080
(81) Падаща поставка за задна седалка KE870-4E000
(82) Аудио система Premium (2 колони, 2 високо честотни 

говорители, субуфер)
KS280-4E12B

(83) Аудио система Live speakers (2 колони, 2 високо 
честотни говорители)

KS280-4E11A

(84) Аудио система Music drive (2 колони - 3 тонални) KS280-4E100

АКСЕСОАРИ ЗА БАГАЖНИК
(85) Гумиран леген за багажник с прегради KE965-4E0H0
(86) Преграда за кучета KE964-4E000
(87) Гумирана постелка за багажник KE965-4E0S0
(88) Гумирана постелка за багажник (верия VISIA) KE965-4E0S5
(89) Мрежа за багажник KE966-74R00

СТЕЛКИ
(90) Стелки гумирани с висок борд LHD KE748-4E289
(91) Стелки стандарт, черни LHD KE745-4E221
(92) Стелки велур, черни LHD KE745-4E201
(93) Постелка за багажник KE840-4E000

ВЪНШНА ЗАЩИТА
(94) Защитни лайстни за вратите KE760-4E52H
(95) Защитни лайстни за вратите - черни (Z11) KE760-4E52B
(96) Защитни лайстни за вратите - сиви (KAD) KE760-4E52G
(97) Защитни лайстни за вратите - бяла перла (QAB) KE760-4E52Q
(98) Лайстна за задната броня KE967-4E530
(99) Дефлектор за предния капак KE610-4E000
(100) Кaлобрани (предни и задни) KE788-4E080
(101) Въздушни дефлектори за вратите с хромирани 

елементи
KE800-4E010

(102) Защита на купето KE541-4EB0A
(103) Пакет PROTECTION: Гумирана постелка, лайстни за 

праговете, лайстна за задната броня)
KE600-4E0PP

БАГАЖНИЦИ И ДРУГИ АКСЕСОАРИ
(104) Напречни алуминиеви рейки KE730-4E510
(105) Напречни стоманени рейки KE730-4E500
(106) Напречни алуминиеви рейки за roof railing KE732-4E510
(107) Алуминиева стойка за колела (за напречни алуминиеви 

рейки)
KE738-80010

(108) Алуминиева стойка за колело (за напречни стоманени 
рейки)

KE738-80100

(109) Багажник за ски/сноуборд, за до 6 чифта ски KE738-99996

(110) Багажник за ски/сноуборд, за до 3 чифта ски KE738-50001
(111) Багажник за ски/сноуборд, за до 4 чифта ски KE738-50002
(112) Адаптор за багажник за ски/сноуборд (3 и 4 чифта ски) KE737-99932
(113) Подвижна степенка за гума KE930-00130

ИНФОРМАЦИЯ 
ЗА ПОРЪЧКА



ОБСЛУЖВАНЕ

Заповядайте в оторизираните сервизи на Nissan, 
където ще намерите обучени специалисти и сервизни
инструменти, предназначени за сервизиране на вашия
Nissan.

За да си гарантирате максимална безопасност,
използвайте оригинални резервни части Nissan. 
Те отговарят на най-високите стандарти и са направени 
за вашия автомобил, за да оптимизират неговото
представяне. Те, разбира се, спазват екологичните
стандарти и са с една година гаранция.



посетете нашият интернет адрес: www.nissan.bg

Направено е всичко възможно, съдържанието на настоящото издание да бъде актуално и точно към датата на отпечатване (Август 2015 г). 
Настоящата брошура е изготвена на базата на прототипа на автомобила, който е представен на автомобилните изложения. В съответствие 
с политиката на Nissan за непрекъснато усъвършенстване на своите продукти, Nissan Европа си запазва правото да прави промени в 
характеристиките на автомобилите и нивата на оборудване, които са описани и представени в настоящата публикация. Търговските представители 
на Nissan ще бъдат информирани за всички внесени изменения във възможно най-кратки срокове. Моля свържете се с най-близкия до вас 
оторизиран търговски представител, за да получите актуална информация. Поради ограничените възможности на полиграфическата техника, 
показаните в настоящата брошура цветове и облицовъчни материали могат да се различават незначително от действителните цветове на боята 
и интериора на каросерията. Всички права запазени. Забранява се възпроизвеждането на цялата брошура или части от нея без писменото 
съгласие на Nissan Европа.

Тази брошура е отпечатана на екологично чиста хартия (без хлор) – QQ MY15 P&A BROC GEA 8/2015 - Отпечатано в ЕС. 
Създадено от NEW BBDO, Франция – тел.: - +33 1 40 62 37 37 и произведено от E-GRAPHICS\FRANCE, Франция – тел.: +33 1 49 09 25 35.

Търговски представител:


