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TILBEHØR TIL NYE NISSAN QASHQAI

Tilbehør fra Nissan er utviklet for personliggjøring, styling, komfort og 
daglig bruk av din QASHQAI, samtidig som det oppfyller høye standarder 
til kvalitet, ytelse og pålitelighet. Nissan tilbyr tilbehør som tilfredsstiller 
dine forventninger og leverer et bredt utvalg av nyttige og innovative 
produkter: Originalt tilbehør fra Nissan og utvalgte tilbehørsprodukter.

ORIGINALT TILBEHØR FRA NISSAN

Originalt tilbehør fra Nissan er utviklet og laget spesielt for våre biler av våre 
egne ingeniører, og oppfyller alle relevante Nissan-standarder. Tilbehør 
dekkes av nybilgarantien på 5 år/100 000 km (det som kommer først) frem 
til nybilgarantien utløper, eller i 12 måneder (det som varer lengst).

UTVALGTE TILBEHØRSPRODUKTER

Nissan har valgt ut en rekke servicemarkeds-produkter fra anerkjente 
leverandører for å gjøre bilopplevelsen enda bedre og garantere 
kundetilfredshet. Produktgarantien for utvalgte tilbehørsprodukter  
kan variere, avhengig av produktleverandøren. Ta kontakt med din 
autoriserte Nissan-forhandler eller ditt verksted for mer informasjon.

Originalt tilbehør fra Nissan må monteres av en autorisert Nissan-forhandler eller et Nissan-verksted. Originalt 
tilbehør fra Nissan som monteres utenom nybilgarantiperioden, eller av en tredjepart eller av kunden, dekkes 
kun av garantien for originaldeler og originalt tilbehør fra Nissan i 12 måneder/ubegrenset kjørelengde.
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Tilbehør er testet under de mest ekstreme temperaturforholdene i Europa for å sikre langvarig bruk.

Utvendig styling
Vis hvem du er. Disse utstyrspakkene fremhever de tøffe linjene på nye QASHQAI med et 
designuttrykk som vekker oppsikt.

ELEGANCE PACK
A - Frontlist, Chrome - KE6106U0CR
B - Støtfangerlist bak, Chrome - KE7916U0CR
C - Sidelist, Chrome - KE7606U0CR
Gir bilen et elegant uttrykk.

ACTIVE PACK
D - Front nedre pyntelist - KE6106U10S
E - Bakre nedre pyntelist - KE7916U10S*
Gi din QASHQAI et dynamisk designuttrykk med 
Active Pack.
*Understellsbeskyttelse bak uten tilhengerfeste. Se tilbehørsprislisten 
for flere tilhengerfester.

F - DARK SILVER SPEILDEKSLER
Dark Silver - KE9606U0CR
Elegante, vakuumformede speildeksler av høy 
kvalitet.

G – STØTFANGER BAK
Støtfangerbeskyttelse bak – KE6206U000
Forebygger riper og annen skade fra bagasje som 
lastes/losses i og fra bagasjerommet.
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Alufelger
Våre lette alufelger for vinterhjul er spesialutviklet for 
nye QASHQAI, og gir deg den perfekte kombinasjonen 
av slitestyrke, presisjon, ytelse og eleganse.

ALUFELGER

A - 17" ALUFELG WRW 
Silver - KB4096U200

B - 17" ALUFELG WRW 
Black - KB4096U200BZ

De perfekte alufelgene til din QASHQAI. Anbefales for 
vinterbruk ettersom de tåler både kalde værforhold*, 
veisalt, kjemikalier og strøsand.
*Må brukes med vinterdekk i samsvar med norsk lovgivning.

C – HJULMUTTERE MED LÅSESPOR 
Hjulmuttere med låsespor – KE40989947
Enkel og effektiv tyverisikring for en problemfri bilhverdag.
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Taktransport
Behov for ekstra plass til bagasje og sportsutstyr? Vi har det 
du trenger! Våre lastestativ øker lastekapasiteten på helt nye 
QASHQAI uten at det går på bekostning av sikkerheten.

A - LASTESTATIV
med Easyfix System – KE7326U510* 

B - LASTESTATIV
med Easyfix System – KE7306U510*

Disse lastestativene i aluminium av 
høy kvalitet er slitesterke og tåler 
last opptil 75 kg. EasyFix-systemet 
lar deg montere lastestativet på 
10 minutter uten bruk av verktøy.
*For utstyrsnivåer med takrails.

C - SKISTATIV
4 til 6 par
4 par - KS73850002
6 par - KE73899996
Sikker og praktisk oppbevaring av 
opptil 6 par ski.

D - SYKKELSTATIV
Stål - KE73880100
Aluminium - KB73880010
Oppbevaring av opptil 4 sykler på 
taket til din QASHQAI.

E - TAKBOKS
Quickfix
Liten - KE734380BK 
Mellomstor - KE734480BK
Stor - KE734630BK
Trygg og sikker oppbevaring av 
bagasje med våre aerodynamiske 
takbokser. Inkluderer QuickFix-
system for økt brukervennlighet.
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Tilhengerfester
Vi har tilhengerfester, lastestativer og 
tilhengerkontakter som er spesialutviklet for 
din QASHQAI enten du trekker en campingvogn 
eller tilhenger, eller bare vil ha med deg noen 
sykler. Tilbehør med optimal kompatibilitet, 
funksjonalitet og sikkerhet.

TILHENGERFESTER
A – Avtagbart – KE5KT6U510
B – Fast – KE5KT6U500
Originale tilhengerfester fra Nissan er laget for  
din nye QASHQAI for å matche bilens 1 800 kg 
tilhengervekt og overgå de europeiske standardene.

C - LEDNINGSSETT
7-polet – KE5056U002
13-polet – KE5056U012
Utformet for kompatibilitet med de elektriske 
systemene i nye QASHQAI for å sikre sikker bruk  
ved maks elektrisk belastning under selv de mest 
krevende værforhold.

D - ELSYKKELSTATIV
Elsykkelstativ - KB73871313*
Elsykkelstativ er utformet både
for elsykler og vanlige sykler.
*3 sykler opptil 60 kg med maksvekt på 30 kg per sykkel.
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B – BELYSTE INNSTEGSLISTER
med QASHQAI-logo – KE9676U542
Disse belyste innstegslistene beskytter mot 
riper og slitasje, og gir bilen et mer eksklusivt 
designuttrykk.

C – INNSTEGSLISTER
Aluminium, med QASHQAI-logo – KE9676U100
Enkle å rengjøre og beskytter bilen mot riper 
og slitasje.

D – BESKYTTELSESFILM TIL BERØRINGSSKJERM
9" skjerm - KB5376U50B
Denne beskyttelsesfilmen forebygger riper og 
fettmerker på NissanConnect-berøringsskjermen.

Interiørbeskyttelse
Ta vare på interiøret i din nye QASHQAI med 
vårt utvalg av interiørbeskyttelse.

A - GULVMATTER
Luksuriøse matter – KE7456UN0A
LUVVEKT: 750 g/m2 Svart med bakside i sintret 
filtmateriale.

Teppesett, velur – KE7456UN1A
LUVVEKT: 450 g/m2 Svart med bakside i sintret 
filtmateriale.

Gummimatter – KE7486U000
Tykkelse: 62–67 mm

Utformet for perfekt tilpasning til nye QASHQAI 
med høy kvalitet og sikkerhet.



C

DBA

Eksteriørbeskyttelse
Du kan ikke alltid unngå søle, regn eller andre 
førere, men du kan hindre skade på din nye 
QASHQAI med disse utvendige tilbehørene.

A - SKVETTLAPPER
Skvettlapper – KE7886UA01
Beskytt bilen mot steinsprut og annet smuss og rusk, 
og beskytt andre trafikanter mot vannsprut med 
skvettlapper som er spesiallaget for helt nye 
QASHQAI.

B – BESKYTTELSESFILM TIL DØRER
Beskyttelsesfilm til dører - KB53790100
Unngå riper og annen skade på dørene med denne 
nær usynlige beskyttelsesfilmen.

Belysning
Legg til ekstra belysning for økt sikkerhet og 
praktisk bruk for å gjøre din nye QASHQAI 
enda mer personlig.

C – BAKLUKELYS
Baklukelys - KB93000170
LED-lys som tennes automatisk når 
bagasjerommet åpnes. Den er avtagbar, slik at 
den også kan brukes som en praktisk lommelykt 
eller inspeksjonslys.

D - TÅKELYS
LED tåkelys
Disse LED tåkelysene gir optimal sikt og sikkerhet 
ved tåkete forhold.
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Fra bagasje, til møkkete sko, til familiehunden – bagasjerommet i helt nye QASHQAI er alltid klart 
til bruk. Nå kan du også beskytte bagasjerommet med tilbehør som er utviklet for bilen din.

Bagasjeromsbeskyttelse

A – BAGASJEROMSMATTE, VENDBAR
Bagasjeromsmatte, vendbar – KE9656U0S0*
Den ene siden er fremstilt i slitesterkt velurmateriale, mens den 
andre siden er i gummi – ideelt for kjæledyr eller hageavfall. 

B – TEKSTILMATTE BAGASJEROM
Bagasjeromsbeskyttelse – KE8406U000*
Denne kraftige matten gir ekstra bagasjeromsbeskyttelse. 
LUVVEKT: 520 g/m2 Svart med bakside i granulert materiale.

C – FULL BAGASJEROMSBESKYTTELSE
Full bagasjeromsbeskyttelse – KS9656U5E0*
Beskytter mot søl, gjørme, smuss og rusk.

D – TERSKELPLATE, BAKLUKE
Terskelplate, bakluke – KE9676U000*
Beskytter mot riper og annen skade ved lasting og lossing.

E - FLEKSIBEL BAGASJEROMSAVDELER
Fleksibel bagasjeromsavdeler – KB93000160*
Hold tingene adskilt i bagasjerommet og unngå at lasten 
forskyver seg under kjøring.
*Fra N-Connecta og oppover.
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Praktisk tilbehør
Få mest mulig ut av reisen og hold din QASHQAI ren, 
ryddig og klar til bruk.

A – INNEBYGD STATIV
Innebygd stativ – KE9646U510
Justerbar bagasjeromsavdeler i aluminium. Avtagbar og enkel 
å installere bagasjeromsavdeler for gjenstander i ulike 
størrelser og fasonger. Kan festes til pakkeskinnene.

B – BÆRBAR STØVSUGER
Bærbar støvsuger – KB93000180
Praktisk og kraftig rengjøring som holder kupéen ren og 
ryddig, uansett hvor du er.

C - LUFTRENSER
Luftrenser – KB27299900
Renser luften i kupéen, fjerner pollen, lukt, virus, 
bakterier og andre partikler.

D - KJØLEBOKS
Kjøleboks – KS93000080
Ideell for kjøling av mat og drikke under lange 
kjøreturer.

E – SPORINGSBRIKKE
Sporingsbrikke – KB23099900
Bruker Bluetooth-teknologi for å koble til mobilen 
slik at du alltid finner nøklene dine.
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Sikkerhet
Enten det handler om å oppfylle internasjonale bestemmelser 
eller du bare ønsker en problemfri bilhverdag – vårt 
sikkerhetstilbehør følger deg på reisen og tas i bruk når du 
trenger det som mest.

G - LED VARSELLYS
LED varsellys – KB93000140
Kraftig, blinkende varsellys som er nyttig når du er tvunget til å 
stoppe i mørket eller på et farlig sted.

H - NØDHAMMER
Nødhammer m/LED-lys – KB93000150
Nødhammeren er utstyrt med et praktisk LED-lys og kan brukes 
til å knuse vinduer i nødsituasjoner.

I - SIKKERHETSPAKKE
Sikkerhetspakke (førstehjelpssett, 1 refleksvest, 1 varseltrekant 
EuroMicro) Nissan-merket – KE93000022

Sikkerhetspakke (førstehjelpssett, 1 refleksvest, 2 varseltrekanter 
EuroMicro) Nissan-merket – KE93000023

Sikkerhetspakke (førstehjelpssett, 2 refleksvester, 1 varseltrekant 
EuroMicro) Nissan-merket – KE93000024

Dette utvalget av praktisk sikkerhetsutstyr bør alltid oppbevares i 
din QASHQAI.

Infotainment
Nye Qashqai leveres med det siste i teknologi - og disse tilbehørsdetaljene hjelper deg å få mest 
mulig ut av teknologien. Fra mobilholdere til trådløs lading for dashbordkamera, disse elementene 
hjelper deg å håndtere dette med letthet.

A - DASHBORDKAMERA*
Kamera - B84526UR0A
Koblingskabel - B845B6PAAA
*Kan kun brukes i samsvar med lokal lovgivning.

B - TRÅDLØS LADER
Trådløs lader - MagicMount ProCharge dashbord/
frontrute - KB28900010
Lader kompatible mobiler uten kabel.

MOBILHOLDERE
C - Mobilholder for dashbord - universell 

KB28900001
D - Mobilholder MagicMount for dashbord/lufteventil  

KB28900004
E - Mobilholder MagicMount for dashbord/frontrute  

KB28900005
F - Mobilholder MagicMount for lufteventil  

KS289AVMBL
Hold din mobil der du vil ha den når du kjører.



UTVENDIG STYLING

Tilbehør til nye QASHQAI

FELGER

ACTIVE PACK MER UTVENDIG STYLING

TRANSPORT

TILHENGERFESTER

INTERIØRBESKYTTELSE

Frontlist - 
Chrome 
KE6106U0CR

Luksuriøse 
matter
KE7456UN0A

Lastestativ
med Easyfix  
System
KE7326U510

Ledningssett
7-polet
KE5056U002
13-polet
KE5056U012

Beskyttelsesfilm 
til 
berøringsskjerm
9" skjerm -

KB5376U50B

Støtfangerlist - 
Chrome
KE7916U0CR

Velurmatter
KE7456UN1A

Lastestativ
med Easyfix  
System
KE7306U510Sidelist - 

Chrome
KE7606U0CR

Gummimatter
KE7486U000

17" alufelg WRW – 
Silver

KB4096U200

Avtagbart 
tilhengerfeste
KE5KT6U510

Belyste 
innstegslister m/
QASHQAI-logo
KE9676U542

17" alufelg WRW – 
Black

KB4096U200BZ

Støtfanger-
beskyttelse bak
KE6206U000

Hjulmuttere-
med låsespor
KE40989947

Fast 
tilhengerfeste
KE5KT6U500

Innstegslister m/
QASHQAI-logo, 
aluminium
KE9676U100

Sykkelstativ
Stål - 
KE73880100
Luksus -

KB73880010
T-Track adapter 
for sykkelstativ i 
stål 
KE73799933

Takboks med 
Quickfix –
Dobbelt åpning
Liten –
KE734380BK
Mellomstor –
KE734480BK
Stor –
KE734630BK

Skistativ
4 par 

KS73850002
6 par
KE73899996

Elsykkelstativ

KB73871313
3 sykler, sammen-
leggbart – Euroride
KE73870307
2 sykler, sammen-
leggbart – Euroride
KE73870213

ELEGANCE PACK

Front  
nedre pyntelist 
KE6106U10S

Speildeksler 
Dark Silver
KE9606U0CR

Bakre  
nedre pyntelist
KE7916U10S



Tilbehør til nye QASHQAI

BAGASJEROMSBESKYTTELSE

PRAKTISK TILBEHØR

EKSTERIØRBESKYTTELSE BELYSNING

INFOTAINMENT

SIKKERHET

Skvettlapper
KE7886UA01

LED tåkelys

Telefonholder 
DashMount 
Universal

KB28900001

Telefonholder 
MagicMount 
(monteres på 
dashbord/vindu)

KB28900005

Telefonholder 
MagicMount 
(monteres på 
dashbord)

KB28900003

LED varsellys
KB93000140

Bagsjeroms-
matte,
vendbar
KE9656U0S0

Understells-
beskyttelse
KE5416U500

Baklukelys
KB93000170

Telefonholder 
MagicMount 
(monteres på 
lufteventil)

KS289AVMBL

Trådløs lader 
MagicMount 
ProCharge 
(monteres på 
dashbord/vindu)

KB28900010

Telefonholder 
MagicMount 
(monteres på 
dashbord/vindu)

KB28900004

Nødhammer m/
LED-lys

KB93000150

Fleksibel baga-
sjeromsavdeler

KB93000160

Innebygd stativ
KE9646U510

Sporingsbrikke
KB23099900

Bærbar
støvsuger

KB93000180

Askebeger
m/lys

F880089926

Tekstilmatte
bagasjerom
KE8406U000

Beskyttelsesfilm 
til dører

KB53790100

Terskelplate, 
bakluke
KE9676U000

Luftrenser
KB27299900

Telt
999T7XY200

Kjøleboks
KS93000080

Full bagasjeroms-
beskyttelse

KS9656U5E0

Sikkerhetspakker
Førstehjelpssett x1 refleksvest, x1 varseltrekant, 
EuroMicro
KE93000022
Førstehjelpssett x1 refleksvest, x2 varseltrekanter, 
EuroMicro
KE93000023
Førstehjelpssett x2 refleksvester, x1 varseltrekant, 
EuroMicro
KE93000024

Tilbehør og annet ekstrautstyr som ettermonteres av kunden kan påvirke bilens rekkevidde. Originalt tilbehør fra Nissan dekkes av nybilgarantien på 5 år/100 000 km (det 
som kommer først), hvis montert før overlevering av bilen eller i løpet av nybilgarantiperioden. Originalt tilbehør fra Nissan må monteres av en autorisert Nissan-forhandler 
eller et Nissan-verksted. Originalt tilbehør fra Nissan som monteres utenom nybilgarantiperioden eller av en tredjepart, eller av kunden, dekkes kun av garantien for 
originaldeler og originalt tilbehør fra Nissan i 12 måneder/ubegrenset kjørelengde.

Produktgarantien for utvalgte tilbehørsprodukter avhenger av leverandøren. Ta kontakt med din autoriserte Nissan-forhandler eller ditt verksted for mer informasjon.

Dashbordkamera
B84526UR0A

Tilkobling
B845B6PAAA

Skal brukes i 
samsvar med 
lokal lovgivning.
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Nettbutikk

A - A5 notatbok

B - Termoflaske

C - Ladekabel

D - Kulepenn mørk og lys blå

E - Deluxe Torino Loop nøkkelring

F - 470 ml kobber vakuumisolert termos

G - Encore trådløst 10 watt ladebrett



Les mer om helt nye Nissan QASHQAI-opplevelsen på
www.nissan.no/qashqai
Følg Nissan QASHQAI på Facebook, Twitter og YouTube.
Vi har gjort vårt ytterste for å sikre riktigheten av innholdet i denne publikasjonen ved tidspunktet for trykking (desember 2021). Denne 
brosjyren viser prototype-biler som er vist på motormesser. I samsvar med selskapets politikk om kontinuerlig forbedring av våre 
produkter forbeholder Nissan Europe seg retten til å endre spesifikasjonene og bilene som beskrives i denne publikasjonen uten forvarsel. 
Nissan-forhandlere vil informeres om eventuelle endringer så raskt som mulig. Vennligst kontakt din lokale Nissan-forhandler for å få 
den mest oppdaterte informasjonen. På grunn av begrensninger i trykkeprosessen som brukes kan fargene i denne brosjyren avvike 
noe fra de virkelige fargene på lakk og interiørtrekk. Med enerett. Gjengivelse av hele eller deler av denne brosjyren uten skriftlig tillatelse 
fra Nissan Europe er forbudt. Denne brosjyren er laget av klorfritt papir – MY21 QASHQAI C&A brosjyre 12/2021 – Trykt i EU. Utviklet av 
DESIGNORY, Frankrike og produsert av eg+ worldwide, Frankrike – Tlf.: +33 1 49 09 25 35.

https://www.nissan.no/biler/nye-biler/qashqai.html



