QASHQAI ACCESSOIRES
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ACCESSOIRES VOOR DE NIEUWE NISSAN
QASHQAI
Nissan-accessoires worden vervaardigd om de personalisering en
vormgeving van uw Qashqai te perfectioneren en uw comfort en het
dagelijks gebruik te verbeteren. Tegelijk voldoen ze aan de hoogste eisen
inzake kwaliteit, prestaties en betrouwbaarheid. Nissan-accessoires
komen tegemoet aan uw verwachtingen en bieden u een brede waaier
aan hoogwaardige en innovatieve producten: originele Nissanaccessoires en Accessory Select-producten.
ORIGINELE NISSAN-ACCESSOIRES
Originele Nissan-accessoires, die speciaal voor onze voertuigen worden
ontwikkeld en vervaardigd, worden door onze eigen ingenieurs ontworpen
om te voldoen aan alle relevante Nissan-normen. Ze worden gedekt
door de fabrieksgarantie op nieuwe voertuigen (3 jaar/ 100.000 kilometer,
naargelang wat het eerst wordt bereikt), tot de fabrieksgarantie afloopt
of gedurende 12 maanden, naargelang wat het langst duurt.
ACCESSORY SELECT
Nissan heeft een reeks aftermarket-producten van gerespecteerde
leveranciers geselecteerd om uw voertuigervaring te verbeteren en uw
tevredenheid te garanderen. De garantiedekking van Accessory Selectproducten varieert naargelang de leverancier. Neem voor meer
informatie contact op met uw officiële Nissan-verdeler of -hersteller.

Originele Nissan-accessoires moeten worden gemonteerd door een Nissan-verdeler of Nissan-hersteller.
Originele Nissan-accessoires die buiten de garantieperiode voor nieuwe voertuigen worden gemonteerd
of die door een derde partij of door de klant zelf worden aangebracht, worden uitsluitend gedekt door de
12 maanden garantie zonder kilometerbeperking op originele Nissan-onderdelen en -accessoires.
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D

E

Koetswerkstijl
Druk uw stijl uit. De koetswerkstijlpacks benadrukken het stoere lijnenspel van de Nieuwe Qashqai
en zorgen voor een krachtig statement dat overal de aandacht trekt.
ELEGANCE PACK
A - Sierelement vooraan, chroom – KE6106U0CR

F – ZILVERKLEURIGE SPIEGELKAPPEN
Silver – KE9606U0CR

B - Sierelement achteraan, chroom – KE7916U0CR

Stijlvolle, vacuümgevormde spiegelkappen van
hoge kwaliteit.

C - Sierelement opzij, chroom – KE7606U0CR
Voeg een verfijnde toets toe.

G – ACHTERBUMPER
Achterbumperbeschermer – KE6206U000

ACTIVE PACK
D - Bodemplaat vooraan, Silver – KE6106U10S

Voorkomt krassen en andere schade bij het
inladen van bagage in de koffer.

E - Bodemplaat achteraan, Silver – KE7916U10S*
Geef uw Qashqai meer stijl met het nieuwe Active
Pack voor een dynamische look.

A

*Bodemplaat achteraan zonder trekhaak. Raadpleeg de bestelpagina
voor de opties van de trekhaak.

Deze accessoires worden getest bij de meest veeleisende warme en koude temperaturen van Europa om een lange levensduur van vorm en
plaatsing te garanderen.

B

C

G

F
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Lichtmetalen velgen
Onze lichtmetalen wintervelgen worden speciaal
vervaardigd voor de nieuwe Qashqai en bieden u de
perfecte combinatie van duurzaamheid, precisie,
prestaties en stijl.
B

LICHTMETALEN VELGEN
A - 17" LICHTMETALEN VELG WRW
Silver – KB4096U200
B - 17" LICHTMETALEN VELG WRW
Black – KB4096U200BZ
Ideale, kostefficiënte lichtmetalen velgen voor uw Qashqai.
Aanbevolen voor het winterseizoen omdat ze speciaal
gemaakt zijn om het hoofd te bieden aan koude
weersomstandigheden* en de impact van zout,
chemicaliën en gruis.
*Uit te rusten met winterbanden indien vereist volgens de lokale voorschriften.

C

C - ELEKTRISCHE OPBLAASKIT VOOR BANDEN
Elektrische opblaaskit voor banden – 573506UA0A
De snelle en eenvoudige manier om uw banden steeds op
de juiste spanning te houden voor ideale prestaties en een
laag verbruik.
D - ANTIDIEFSTALMOEREN
Antidiefstalmoeren – KE40989946
Deze eenvoudige maar doeltreffende set biedt extra
bescherming en gemoedsrust.

A

D
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Transport
Als u extra ruimte nodig hebt om bagage of sportuitrusting
te vervoeren, dan bent u bij ons aan het juiste adres.
Onze dwarsstangen en bagagedragers verhogen de
transportcapaciteit van de nieuwe Qashqai zonder aan
veiligheid in te boeten.

A

B

C

A – DWARSSTANGEN
met Easyfix-systeem – KE7326U510*
B – BAGAGEDRAGERS
met Easyfix-systeem –KE7306U510*
Deze hoogwaardige aluminium
dwarsstangen en bagagedragers
bieden duurzaamheid en weerstand
voor vrachten tot 75 kilogram.
Easyfix-technologie om het systeem
in 10 minuten te monteren zonder
gereedschap.
*Ideaal voor uitrustingsniveaus met dakrails.

D

D – FIETSDRAGER
Staal – KE73880100
Aluminium –

KB73880010

Vervoer tot vier fietsen op het dak
van uw nieuwe Qashqai.
E – QUICK-FIX DAKKOFFER
Small – KE734380BK
Medium – KE734480BK
Large – KE734630BK
Vervoer al uw bagage op een
veilige en beveiligde manier met
onze aerodynamische dakkoffers.
Inclusief QuickFix-systeem voor
meer gebruiksgemak.

C – SKIDRAGER
4 tot 6 paar
4 paar –

KS73850002

6 paar – KE73899996
Vervoer tot 6 sets ski's op een
veilige en handige manier.

E
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Slepen

TREKHAKEN
A - Verwijderbaar – KE5KT6U510
B - Vast – KE5KT6U500

Of u nu een caravan of aanhangwagen
aankoppelt of gewoon enkele fietsen moet
vervoeren, onze trekhaken, dragers en
stekkers zijn speciaal ontworpen voor een
maximale compatibiliteit met uw Qashqai en
een optimale functionaliteit en veiligheid.

De originele trekhaken van Nissan worden gebouwd
voor en getest met uw Nieuwe Qashqai om het
sleepvermogen van 1.800 kilogram te evenaren en
alle Europese normen te overtreffen.

A

B

C

C - STEKKERS
7-pins – KE5056U002
13-pins – KE5056U012
Ontworpen om 100% compatibel te zijn met de
elektrische systemen van uw Nieuwe Qashqai om
veilige prestaties te garanderen bij een maximale
elektrische belasting, en dat zelfs bij de slechtste
weersomstandigheden.
D - E-BIKE-FIETSDRAGER
E-Bike-drager – KB73871313*
De e-bike-fietsdrager is ontworpen om een combinatie
van e-bikes en normale fietsen te vervoeren.
*Drie fietsen met een totale belasting van 60 kilogram, waaronder 1 fiets
met een maximumgewicht van 30 kilogram.
D
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B

Interieurbescherming

B – VERLICHTE DREMPELLIJSTEN
met Qashqai-logo – KE9676U542

Het interieur van de Nieuwe Qashqai ziet er
als nieuw uit dankzij ons gamma
beschermingsaccessoires voor het interieur.

Deze verlichte drempellijsten, die in slechts
10 minuten worden geïnstalleerd, beschermen
tegen slijtplekken en voegen een hoogwaardige
toets toe.

A – VLOERMATTEN

C – NIET-VERLICHTE DREMPELLIJSTEN
Aluminium, met Qashqai-logo – KE9676U100
C

Luxematten – KE7456UN0A
TUFT: 750 g/m² Black met gesinterde viltrug.
Fluwelen matten – KE7456UN1A
TUFT: 450 g/m² Black met gesinterde viltrug.

Ze zijn eenvoudig te reinigen en beschermen
uw wagen tegen krassen en andere vormen
van slijtage.
D – BESCHERMFOLIE VOOR AANRAAKSCHERM
8"-scherm – KB5376U50A

Rubberen matten – KE7486U000
Dikte: 62-67mm

9"-scherm –

KB5376U50B

Deze perfect vormgegeven folie voorkomt
krassen en vet op uw NissanConnectaanraakscherm.

Ontworpen en gemaakt op maat van de nieuwe
QASHQAI voor een maximale kwaliteit en veiligheid.

A

D
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Exterieurbescherming
Modder, regen en andere voertuigen zijn niet
altijd te vermijden, maar u kunt wel voorkomen
dat ze uw nieuwe Qashqai beschadigen, dankzij
deze exterieuraccessoires.
A – SPATLAPPEN
Spatlappen – KE7886UA01
Bescherm uw wagen tegen stenen en ander puin en
bescherm andere weggebruikers tegen opspattend
water met spatlappen die speciaal voor de nieuwe
Qashqai zijn aangebracht en gemaakt.
B – BESCHERMFOLIE VOOR DEURRANDEN
Beschermfolie voor deurranden –

KB53790100

Vermijd krassen en andere schade aan uw
deurranden met deze onzichtbare beschermfolie.
C

Verlichting
Voeg wat extra verlichting toe om de
veiligheid en het gebruiksgemak te
verbeteren en geef de nieuwe Qashqai nog
meer stijl.
C – ACHTERKLEPVERLICHTING
Achterklepverlichting –

KB93000170

De led-lamp die de open achterklep automatisch
verlicht, is ook afneembaar voor gebruik als een
handige zaklamp of inspectielamp.
D – MISTLAMPEN
Led-mistlampen
Deze led-mistlampen vooraan verzekeren een
maximale zichtbaarheid en veiligheid bij mistig weer.

A

B

D
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Kofferbescherming
Van bagage tot modderige schoenen of de hond van het gezin: de nieuwe QASHQAI staat altijd
klaar om uw vrachten te vervoeren. Als tegenprestatie kunt u hem uitrusten met accessoires
die zijn koffer in topvorm houden.

B

C

A – OMKEERBARE TRUNKLINER
Omkeerbare trunkliner – KE9656U0S0
De ene kant van deze eenvoudig te verwijderen trunkliner is
gemaakt van slijtagebestendig fluweel, de andere van eenvoudig
te reinigen rubber, ideaal om huisdieren of tuinafval te vervoeren.
B – STOFFEN KOFFERMAT
Bescherming laadruimte – KE8406U000
Deze stevige, eenvoudig te verwijderen koffermat biedt extra
bescherming voor de binnenkant van uw koffer. TUFT: 520 g/m²
Black met Granulate-rug.
C – VOLLEDIGE KOFFERBESCHERMING
Volledige kofferbescherming – KS9656U5E0

D

Volledige bescherming van uw koffer tegen morsen, modder en
andere rommelige situaties.
D – KOFFERDREMPELLIJST
Kofferdrempellijst – KE9676U000
Beschermt tegen krassen en andere schade wanneer u de koffer
in- en uitlaadt.
E – VEELZIJDIGE KOFFERORGANISER
Veelzijdige kofferorganiser – KB93000160*
Scheidt de inhoud van uw koffer en voorkomt dat bagage gaat
rondslingeren tijdens het rijden.
*Beschikbaar vanaf n-connecta.

A

E
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C – LUCHTREINIGER
Autoluchtreiniger – KB27299900
Reinigt de lucht in het interieur en elimineert pollen,
geuren, virussen, bacteriën en andere deeltjes.
D – KOELBOX
Koelbox – KS93000080
Ideaal om drank en voeding koel te houden
tijdens langere ritten.
E – SLEUTELTRACKER
Maakt gebruik van Bluetooth-technologie om
verbinding te maken met uw telefoon zodat u uw
sleutels altijd terugvindt en omgekeerd.

A

C

Praktische accessoires
Haal het maximum uit elke rit en houd uw nieuwe
Qashqai schoon, georganiseerd en klaar voor actie.
A – INTERIEURDRAGER
Interieurdrager – KE9646U510
Verstelbare aluminium bagage-indeling. Deze bagage-indeling
laat zich eenvoudig installeren en verwijderen, en past zich
aan objecten van verschillende afmetingen aan dankzij de
scheiding en riem die op de rails schuiven.
B – DRAAGBARE STOFZUIGER
Draagbare stofzuiger –

KB93000180

Biedt een handige en krachtige reiniging waar u ook bent om
uw interieur vlekkeloos te houden.

B

D

E
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Veiligheid
Of het nu gaat om de internationale regelgeving of gewoon een beetje extra gemoedsrust, onze
veiligheidsaccessoires zijn er wanneer u ze het meest nodig hebt.

E - SAFETY PACK
Safety pack (EHBO-kit, x1 krik, x1 gevarendriehoek
EuroMicro) met Nissan-logo – KE93000022
A

Safety pack (EHBO-kit, x1 krik, x2 gevarendriehoek
EuroMicro) met Nissan-logo – KE93000023

F – LED-WAARSCHUWING
Led-waarschuwingslamp –

KB93000140

Dit felle knipperlicht is bijzonder nuttig wanneer u in
het donker of op een gevaarlijke plaats moet
stoppen.
G – NOODHAMER

Safety pack (EHBO-kit, x2 krik, x1 gevarendriehoek
EuroMicro) met Nissan-logo – KE93000024

Infotainment

B

De nieuwe Qashqai beschikt over de nieuwste technologieën
en deze accessoires helpen u om er het maximum uit te halen.
Van smartphonebevestigingen tot draadloze laders en
dashcams: ze helpen u moeiteloos door de moderne wereld
te navigeren.

Deze selectie van handige veiligheidsuitrusting is
altijd handig om in uw Qashqai te hebben.

De noodhamer bevat niet alleen een handig led-licht
maar kan ook worden gebruikt om in noodgevallen
de ramen te breken.

A – DASHCAM
Dashcam -

B8452DF60A*

*Uitsluitend te gebruiken volgens de geldende lokale wetgeving.

B – DRAADLOZE LADER
Draadloze MagicMount ProCharge Dash/Window –
C

KB28900010

Laadt compatibele smartphones op zonder stekker.
SMARTPHONEHOUDERS
C: Smartphonehouder MagicMount Air Vent –

KS289AVMBL

D: Smartphonehouder MagicMount Dash/Window –

KB28900005

Plaats uw telefoon waar u dat wilt terwijl u rijdt.

D

E

F
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G

ACCESSOIRES VOOR DE NIEUWE QASHQAI
TRANSPORT

KOETSWERKSTIJL
ELEGANCE PACK

Sierelement
vooraan –
chroom
KE6106U0CR

Sierelement
achteraan –
chroom
KE7916U0CR

ACTIVE PACK

Dwarsstangen
met Easyfixsysteem
KE7326U510

Sierelement
opzij – chroom
KE7606U0CR

Fietsdrager
Staal KE73880100
Luxe KB73880010
Spooraanpasser
voor fietsdrager
Staal KE73799933

BIJKOMENDE KOETSWERKSTIJLELEMENTEN

Bodemplaat
vooraan – Silver
KE6106U10S

Bodemplaat
achteraan –
Silver
KE7916U10S

Buitenspiegelkappen
– Silver

KE9606U0CR

Elektrische
opblaaskit voor
banden
573506UA0A

KE734380BK
Medium -

KE734480BK
Large -

KE734630BK

KE6206U000

SLEPEN

Vaste trekhaak
KE5KT6U500

Stekkers
7-pins
KE5056U002
13-pins
KE5056U012

Luxematten
KE7456UN0A

Fluwelen matten
KE7456UN1A

Rubberen
matten
KE7486U000

Verlichte
drempellijsten
met Qashqailogo
KE9676U542

Niet-verlichte
drempellijsten
met Qashqailogo – Aluminium
KE9676U100

Beschermfolie
aanraakscherm
8"-scherm –
KB5376U50A
9"-scherm –
KB5376U50B

Verwijderbare
trekhaak
KE5KT6U510
17" lichtmetalen
velgen WRW –
Black
KB4096U200BZ

Skidrager
4 paar
KS73850002
6 paar
KE73899996

QuickFixdakkoffer –
Dubbele opening
Small -

Achterbumperlijst

VELGEN

17" lichtmetalen
velgen WRW –
Silver
KB4096U200

Bagagedragers
met Easyfixsysteem
KE7306U510

E-Bike-fietsdrager
KB73871313
3 fietsen,
opvouwbaar –
Euroride
KE73870307
2 fietsen,
opvouwbaar –
Euroride
KE73870213

Antidiefstalmoeren

KE40989947

INTERIEURBESCHERMING

Afdrukken | Uitgang

ACCESSOIRES VOOR DE NIEUWE QASHQAI
EXTERIEURBESCHERMING

Spatlappen
KE7886UA01

VERLICHTING

Bodemplaten
KE5416U500

Beschermfolie
voor
deurranden
KB53790100

Led-mistlampen

KOETSWERKBESCHERMING

Stoffen
koffermat
KE8406U000

Veelzijdige
kofferorganiser
KB93000160

Kofferdrempellijst
KE9676U000

Volledige
kofferbescherming

Smartphonehouder
DashMount Universal

KS9656U5E0

KB28900001

Smartphonehouder
MagicMount Dash/
Window

KB28900005

PRAKTISCHE ACCESSOIRES

Sleuteltracker
KB23099900

KB93000170

INFOTAINMENT

Trunkliner
omkeerbaar
KE9656U0S0

Bagagedrager
interieur
KE9646U510

Achterklepverlichting

Smartphonehouder
MagicMount Air
Vent

KS289AVMBL

Draadloze lader
MagicMount
ProCharge Dash/
Window
KB28900010

Smartphonehouder
MagicMount Dash

KB28900003

Smartphonehouder
MagicMount Dash/
Vent mount

KB28900004

Dashcam
B8452DF60A
Enkel te
gebruiken
conform de
lokaal geldende
wetgeving.

VEILIGHEID

Interieurluchtzuivering

KB27299900

HatchTent
999T7XY200

Draagbare
stofzuiger
KB93000180

Verlichte asbak
F880089926

Koelbox
KS93000080

Veiligheidspakketten
Verbanddoos, x1 hesje, x1 gevarendriehoek EuroMicro
KE93000022
Verbanddoos, x1 hesje, x2 gevarendriehoek EuroMicro
KE93000023
Verbanddoos, x2 hesje, x1 gevarendriehoek EuroMicro
KE93000024

Ledwaarschuwingslamp

KB93000140

Noodhamer met
led-lamp
KB93000150

Accessoires en bijkomende uitrusting die na aankoop van de auto door de klant worden geïnstalleerd, kunnen een invloed hebben op het rijbereik van de auto. Originele
Nissan-accessoires worden gedekt door de garantie op nieuwe voertuigen van 3 jaar/100.000 km (wat het eerst wordt bereikt), indien gemonteerd voor de overhandiging van
het voertuig of tijdens de garantieperiode voor nieuwe voertuigen. Originele Nissan-accessoires moeten worden gemonteerd door een Nissan-verdeler of Nissan-hersteller.
Originele Nissan-accessoires die buiten de garantieperiode voor nieuwe voertuigen worden gemonteerd of die door een derde partij of door de klant zelf worden
aangebracht, worden uitsluitend gedekt door de 12 maanden garantie zonder kilometerbeperking op originele Nissan-onderdelen en -accessoires.
De garantiedekking van Accessory Select-producten hangt af van de leverancier. Neem voor meer informatie contact op met je officiële Nissan-verdeler of – hersteller.
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Merchandising
A

C

B

D

E

F

A - A5-notitieboekje
B - Thermische waterfles
C - Laadkabel
D - Balpen donker- en lichtblauw

VERLENGDE GARANTIE

ONDERHOUDSONTRACTEN

Met de verlengde Nissan-garantie kunt u de duur of
het aantal kilometer van de
3 jaar/100.000 km-constructeursgarantie verlengen.
Kies het contract dat het best bij uw rijgewoonten past.
Bij herstellingen worden enkel originele Nissanonderdelen gebruikt, die door hoog opgeleide Nissantechnici worden gemonteerd.

Geef uw Nissan Qashqai de verzorging die hij verdient
met een Nissan-onderhoudscontract en bespaar geld
op de lange termijn. Het Nissan-onderhoudscontract
dekt alle geplande onderhoudsbeurten zoals
voorgeschreven door Nissan en vermeld in de officiële
servicehandleiding. Als u een onderhoudscontract
afsluit, weet u van bij het begin hoeveel onderhoud zal
kosten en bent u beschermd tegen prijsinflatie. Kies de
duur die aansluit bij uw behoeften en profiteer van
lagere prijzen voor Originele Nissan-Onderdelen, die
gemonteerd worden door onze geschoolde technici.
Een goed onderhouden auto heeft een hogere
herverkoopwaarde. En als u uw Nissan verkoopt voor
de dekking verloopt, wordt het contract gewoon
overgedragen aan de nieuwe eigenaar. Wacht dus niet
langer en onderteken een Nissan-onderhoudscontract
voor extra gemoedsrust!

E - Deluxe sleutelhanger Torino Loop
F - Vacuümgeïsoleerde thermosfles 470 ml,
Copper
G - Encore draadloze smartphonelader 10W

G
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Diepgaande kennismaking met de Nieuwe Nissan Qashqai: www.nissan-europe.com/
Qashqai
Volg Nissan Qashqai op Facebook, Twitter en YouTube.
Alles werd in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze publicatie correct was op het moment van druk (april 2021).
Deze brochure bevat foto’s van prototypes die op autosalons werden getoond. Gezien het beleid van voortdurende productverbetering
behoudt Nissan Europe zich het recht voor om de specificaties en de voertuigen beschreven en getoond in deze publicatie op elk
moment te wijzigen. De verdelers van Nissan worden zo snel mogelijk van dergelijke wijzigingen op de hoogte gebracht. Bij uw plaatselijke
Nissan-verdeler kunt u terecht voor de recentste informatie. Als gevolg van de beperkingen van de gebruikte drukprocedés kunnen de
kleuren in deze brochure licht verschillen van de werkelijke kleuren van lak en interieurbekleding.
Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke reproductie van deze brochure zonder schriftelijke toestemming van Nissan
Europe is verboden. Deze brochure is gedrukt op chloorvrij papier – Accessoirebrochure QASHQAI MJ21 04/2021 – Gedrukt in de EU.
Ontworpen door DESIGNORY, Frankrijk en geproduceerd door eg+ worldwide, Frankrijk – Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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