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NISSAN QASHQAI - TILBEHØR

Nissan accessories er konstrueret med henblik på at forbedre dine 
muligheder for at style bilen på din helt egen måde. Du kan forbedre din 
komfort i den daglige brug af bilen samtidig med, at de højeste krav til 
kvalitet, performance og driftssikkerhed opfyldes. Nissan tilbyder tilbehør, 
som opfylder dine forventninger, og med et bredt udvalg af innovative 
produkter: originalt Nissan tilbehør og Accessory Select-produkter.

ORIGINALT NISSAN TILBEHØR

Originalt Nissan tilbehør er udviklet og konstrueret specielt til vores biler 
og designet af vores egne ingeniører, så det opfylder alle relevante 
Nissan standarder. Det er omfattet af nybilsgarantien på 3 år/100.000 km 
(alt efter hvad der kommer først), eller indtil nybilsgarantien udløber eller 
12 måneder, alt efter hvad der giver længst tid.

UDVALGT TILBEHØR

Nissan har udvalgt en række eftermarkedsprodukter fra anerkendte 
leverandører, så du får en bedre oplevelse af bilen og med garanti bliver 
helt tilfreds. Garantidækningen for Udvalgt Tilbehør-produkter afhænger 
af tilbehørsleverandøren. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, bedes du 
henvende dig til din autoriserede Nissan forhandler eller dit autoriserede 
Nissan værksted.

Det originale Nissan tilbehør skal monteres af en Nissan forhandler eller et Nissan værksted. Originalt Nissan 
tilbehør, som monteres uden for nybilsgarantiens dækningsperiode eller af tredjepart eller kunden selv, er 
kun dækket af Nissans garanti på originale reservedele og tilbehør, som gælder i 12 måneder/ubegrænset 
antal kilometer.
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Tilbehøret er testet under de mest krævende varme- og kuldeforhold i Europa med henblik på at sikre holdbar pasform og montering.

Udvendig styling
Vis din stil. De udvendige stylingpakker fremhæver den nye Qashqais dristige linjer og leverer et 
markant statement, som vil vække opmærksomhed.

ELEGANCE PACK
A - Frontspoilerliste til kofanger, Chrome - 
KE6106U0CR
B - Pynteliste til kofanger bag, Chrome - 
KE7916U0CR
C - Dørpanellister, Chrome - KE7606U0CR
Tilfører et sofistikeret touch.

ACTIVE PACK
D - Pynteliste for - KE6106U10S
E - Pynteliste bag - KE7916U10S*
Giv din Qashqai ekstra stil med den nye Active 
Pack, som giver bilen et dynamisk look.
*Bundskjold bag uden anhængertræk. Se mulighederne for 
anhængertræk i tilbehørsprislisten.

F - DARK SILVER SPEJLKAPPER
Dark Silver - KE9606U0CR
Spejlkapper i høj kvalitet. 

G - KOFANGER BAG
Beskyttelse til kofanger, bag - KE6206U000
Forhindrer ridser og andre skader, når der læsses 
bagage i bagagerummet.
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Aluminiumsfælge
Vores vinteraluminiumsfælge er specielt udviklet til 
den nye Qashqai, så du får den perfekt kombination 
af holdbarhed, præcision, præstationer og stil.

ALUMINIUMSFÆLGE

A - 17" ALUMINIUMSFÆLG WRW 
Silver - KB4096U200

B - 17" ALUMINIUMSFÆLGE WRW
Black - KB4096U200BZ

Ideelle og omkostningseffektive aluminiumsfælge til din 
Qashqai. Anbefales til vintersæsonen, fordi den er 
fremstillet til at kunne klare kolde vejrforhold*, salt 
kemikalier og grus.
*Skal forsynes med vinterdæk, hvis det er påkrævet i henhold til loven.

C - LÅSEMØTRIKKER TIL TYVERISIKRING
Låsemøtrikker til tyverisikring - KE40989947
Denne enkle, men effektive beskyttelsespakke giver ekstra 
beskyttelse og ro i sjælen.
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Transport
Hvis du har brug for ekstra plads til bagage eller sportsudstyr, 
har vi det helt rigtige til dig. Vores tværbøjler og tagbøjler 
øger den nye Qashqais lastkapacitet, uden at det går ud 
over sikkerheden.

A - TAGBØJLER
med Easyfix-system – KE7326U510*
Til montering på tagrælinger

B - TAGBØJLER
med Easyfix-system –KE7306U510* 

Disse tværbøjler og tagbøjler i 
aluminium af høj kvalitet byder på 
holdbarhed og driftssikkerhed til en 
belastning på op til 75 kg. Easyfix-
teknologi til montering på 10 min. 
uden brug af værktøj.

*Til udstyrsversioner med tagrælinger.

C - SKIHOLDER
4 til 6 par
4 par - KS73850002
6 par - KE73899996
Du kan sikkert og komfortabelt 
medbringe op til seks par ski.

D - CYKELHOLDER
Stål - KE73880100
Aluminium - KB73880010
Medbring op til fire cykler på taget 
af din nye Qashqai.

E - TAGBOKS
Quick fix, Lille - KE734380BK
Medium - KE734480BK
Stor - KE734630BK
Medbring bagage sikkert og trygt 
med vores aerodynamiske 
tagbokse. Indeholder QuickFix-
system, som gør brugen 
nemmere.
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Anhængertræk
Når du kører med campingvogn eller trailer, 
eller hvis du bare skal have nogle cykler med, 
så har vi anhængertræk, holdere og elkits,  
der er specielt udviklet til din Qashqai og 
byder på maksimal kompatibilitet, funktionalitet 
og sikkerhed.

ANHÆNGERTRÆK
A - Aftageligt - KE5KT6U510
B - Fast - KE5KT6U500 
Originale Nissan anhængertræk er udviklet til og 
testet sammen med din nye Qashqai, så de matcher 
anhængervægten på 1.800 kg og overgår alle 
europæiske standarder.

C - ELKIT
7-bens - KE5056U002
13-bens - KE5056U012
Udviklet til at være 100 % kompatible med de 
elektriske systemer i den nye Qashqai og til at 
levere sikre præstationer under maksimal elektrisk 
belastning i selv det dårligste vejr.

D - ELCYKELHOLDER
Cykelholder - KB73871313*
Elcykelholderen er udviklet til at medbringe en 
kombination af elcykler og almindelige cykler.
*Tre cykler med en samlet vægt på op til 60 kg – heraf én cykel med 
en maksimumvægt på 30 kg.



C

A D

B

B - OPLYSTE INDSTIGNINGSLISTER
med Qashqai-logo - KE9676U542 
Disse oplyste indstigningslister beskytter mod 
ridser og tilfører bilen et touch af premiumklasse.

C - INDSTIGNINGSLISTER, IKKE OPLYST
Aluminium, med Qashqai-logo - KE9676U100 
Nemme at rengøre og beskytter din bil mod 
ridser og slitage.

D - BESKYTTELSESFILM TIL TOUCHSCREEN
9" skærm - KB5376U50B
Denne film i perfekt størrelse hjælper med til  
at undgå ridser og fedt på din NissanConnect-
touchscreen.

Indvendig beskyttelse
Hold kabinen i den nye Qashqai som  
ny med vores udvalg af tilbehør til  
indvendig beskyttelse. 

A - MÅTTER

Luksusmåtter - KE7456UN0A
TUFT: 750g/m2 Sorte med sintret filt på bagsiden.

Velourmåtter - KE7456UN1A
TUFT: 450g/m2 Sorte med sintret filt på bagsiden. 

Gummimåtter - KE7486U000
Tykkelse: 62-67mm 

Udviklet til at passe perfekt til den nye QASHQAI 
for maksimal kvalitet og sikkerhed.
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Udvendig beskyttelse
Du kan ikke altid undgå mudder, regn eller andre 
trafikanter, men du kan forebygge skader på din 
nye Qashqai med dette udvendige tilbehør.

A - STÆNKLAPPER
Stænklapper - KE7886UA01
Beskyt din bil mod sten og andre genstande, og 
beskyt andre trafikanter mod opsprøjt med 
stænklapper, der er specielt tilpasset og fremstillet til 
den nye Qashqai.

B -DØRKANTSBESKYTTELSESFILM
Dørkantsbeskyttelsesfilm - KB53790100
Undgå ridser og andre skader på dørkanterne med 
denne usynlige beskyttelsesfilm.

Lys
Tilføj ekstra lys for at øge sikkerheden og 
komforten og give den nye Qashqai endnu 
mere individuel stil.

C - LYS TIL BAGKLAP
Lys til bagklap - KB93000170
LED-lyset, som automatisk oplyser det åbne 
bagagerum, kan også tages af og bruges som 
lommelygte eller inspektionslys.

D - TÅGEFORLYGTER
LED-tågeforlygter
Disse LED-tågeforlygter giver maksimalt udsyn og 
maksimal sikkerhed, når det er tåget eller diset.
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Fra bagage til mudrede sko og familiens hund – den nye QASHQAI er altid klar til din bagage.  
Du kan gøre dit ved at vælge tilbehør, som er udviklet til at holde bilens bagagerum som nyt.

Bagagerumsbeskyttelse

A - VENDBAR BAGAGERUMSBAKKE
Vendbar bagagerumsbakke - KE9656U0S0*
På den ene side af denne nemt udtagelige bakke er der slidstærkt 
velour, og på den anden side er der gummi, som er nemt at 
rengøre – ideelt til transport af kæledyr eller mudret haveaffald. 

B - BAGAGERUMSMÅTTE, TEKSTIL
Bagagerumsbeskyttelse - KE8406U000*
Denne robuste måtte, som nemt kan tages ud, giver ekstra 
indvendig beskyttelse til bagagerummet. TUFT: 520g/m2 sort 
med bagside i granulat.

C - KOMPLET BAGAGERUMSBESKYTTELSE
Komplet bagagerumsbeskyttelse - KS9656U5E0*
Komplet beskyttelse af bagagerummet mod spildte væsker, 
mudder og andet snavs.

D - LÆSSEKANTSBESKYTTELSE
Læssekantsbeskyttelse - KE9676U000*
Beskytter mod ridser og andre skader, når du løfter bagage ind 
og ud af bagagerummet.

E- FLEKSIBEL RUMINDDELER TIL BAGAGERUMMET
Fleksibel ruminddeler til bagagerummet - KB93000160* 
Adskil tingene i bagagerummet, og sørg for, at din last ikke ruller 
rundt under transporten.
*Fra N-Connecta.
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Praktisk tilbehør
Få mest muligt ud af alle dine køreture, og hold din nye 
Qashqai ren, organiseret og klar til action.

A - HOLDER I BILEN
Holder i bilen - KE9646U510
Justerbar bagagerumsadskillelse i aluminium. Udtagelig og 
nem at montere. Den kan tilpasses til genstande af forskellige 
størrelser takket være adskilleren og remmen, som forskydes 
på skinner.

B - TRANSPORTABEL STØVSUGER
Transportabel støvsuger - KB93000180
Nem og effektiv rengøring uanset hvor du befinder dig, så du 
kan holde kabinen ren.

C - LUFTFRISKER TIL KABINEN
Luftfrisker til kabinen - KB27299900
Renser luften i kabinen, fjerner pollen, lugt, virus, 
bakterier og andre partikler.

D - KØLEBOKS
Køleboks - KS93000080
Perfekt til at holde drikkevarer og mad afkølet på 
længere ture.

E - NØGLEFINDER
Nøglefinder - KB23099900
Forbindes med din telefon via Bluetooth-teknologi, 
så du altid kan finde dine nøgler og omvendt.
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Sikkerhed
Uanset om det gælder overholdelse af internationale 
regulativer eller bare lidt ekstra ro i sjælen, så er vores 
sikkerhedstilbehør til rådighed, når du har mest brug for det.

G - LED-ADVARSELSLAMPE
LED-advarselslampe - KB93000140
Denne tydeligt blinkende lampe er særligt nyttig, hvis du bliver 
nødt til at standse bilen i mørke på et farligt sted.

H - NØDHAMMER
Nødhammer med LED-lys -  KB93000150
Foruden det nyttige LED-lys kan nødhammeren bruges til at 
knuse ruder i et nødstilfælde.

I - SAFETY PACK
Safety pack (førstehjælpssæt, x1 sikkerhedsvest, 
x1 advarselstrekant EuroMicro) med Nissan logo - KE93000022

Safety pack (førstehjælpssæt, x1 sikkerhedsvest, 
x2 advarselstrekanter EuroMicro) med Nissan logo - KE93000023

Safety pack (førstehjælpssæt, x2 sikkerhedsveste, 
x1 advarselstrekant EuroMicro) med Nissan logo - KE93000024

Dette udvalg af nyttigt sikkerhedsudstyr er altid godt at have i 
din Qashqai.

Infotainment
Nissan QASHQAI er fyldt op med den nyeste teknologi - og dette tilbehør fuldender oplevelsen.  
Fra smartphone holder og trådløs opladning til dashcams. 

A - DASHCAM*
Dashcam - B84526UR0A
Connector - B845B6PAAA
*Brug kun i overensstemmelse med Dansk lovgivning.

B - TRÅDLØS OPLADER
Trådløs oplader MagicMount ProCharge Dash/Window 

KB28900010
Oplader kompatible smartphones uden brug af kabler.

SMARTPHONE HOLDERE
C - Telefon holder DashMount Universal  

KB28900001
D - Telefon holder MagicMount Dash/Vent Mount 

KB28900004
E - Telefon holder MagicMount Dash/Window 

KB28900005
F - Telefon holder MagicMount Air Vent 

KS289AVMBL
Placer din telefon der hvor det passer bedst,  
når du er ude at køre.



UDVENDIG STYLING

Tilbehør til den nye QASHQAI

WHEELS

ACTIVE PACK ADDITIONAL EXTORIOR STYLING

TRANSPORT

ANHÆNGERKØRSEL

INDVENDIG BESKYTTELSE

Frontspoilerliste 
til kofanger, 
Chrome 
KE6106U0CR

Luksusmåtter
KE7456UN0A

Tværbøjler
med Easyfix-
system
KE7326U510

Elkit
7-bens
KE5056U002
13-bens
KE5056U012

Beskyttelsesfilm 
til touchscreen
9" skærm -

KB5376U50B

Pynteliste til 
kofanger bag, 
Chrome
KE7916U0CR

Velourmåtter
KE7456UN1A

Tagbøjler
med Easyfix- 
system
KE7306U510Dørpanellister, 

Chrome
KE7606U0CR

Gummimåtter
KE7486U000

17" 
aluminiumsfælg 
WRW - Silver

KB4096U200

Aftageligt
anhængertræk
KE5KT6U510

Oplyste 
indstigningslister 
med Qashqai-
logo
KE9676U542

17" 
aluminiumsfælg 
WRW - Black

KB4096U200BZ

Beskyttelsesliste
øverste del
af kofanger bag
KE6206U000

Låsemøtrikker til
tyverisikring
KE40989947

Fast 
anhængertræk
KE5KT6U500

Indstigningslister 
med Qashqai-
logo - Aluminium
KE9676U100

Cykelholder
Stål -
KE73880100
Luksus -

KB73880010
T-Track-adapter 
til cykelholder
steel -
KE73799933

Tagboks med 
hurtig 
fastgørelse -
dobbelt åbning
Lille -
KE734380BK
Medium -
KE734480BK
Stor -
KE734630BK

Skiholder
4 par 

KS73850002
6 par
KE73899996

Elcykelholder
KB73871313

3 cykler, 
sammenklappelig - 
Euroride
KE73870307
2 cykler, 
sammenklappelig - 
Euroride
KE73870213

ELEGANCE PACK

Pynteliste for
KE6106U10S

Spejlkapper 
Dark Silver
KE9606U0CR

Pynteliste bag
KE7916U10S



Tilbehør til den nye QASHQAI

BESKYTTELSE TIL BAGAGERUMMET

PRAKTISK TILBEHØR

UDVENDIG BESKYTTELSE LYS

INFOTAINMENT

SIKKERHED

Stænklapper
KE7886UA01

LED-
tågeforlygter

Telefonholder til 
montering på 
instrumentpanel 
Universal

KB28900001

Telefonholder, 
MagicMount til 
montering på 
instrument-
panel/rude

KB28900005

Telefonholder, 
MagicMount til 
montering på 
instrumentpanel

KB28900003

LED-
advarselslampe

KB93000140

Bagagerums-
bakke
vendbar
KE9656U0S0

Beskyttelsesplade
under motoren
KE5416U500

Lys til bagklap
KB93000170

Telefonholder, 
MagicMount til 
montering på 
luftdyse

KS289AVMBL

Trådløs oplader, 
MagicMount 
ProCharge til 
montering på 
instrumentpanel/
rude

KB28900010

Telefonholder, 
MagicMount til 
montering på 
instrument-
panel/luftdyse

KB28900004

Nødhammer 
med LED-lys

KB93000150

Fleksibel
ruminddeler til 
bagagerummet

KB93000160

Holder i bilen
KE9646U510

Nøglefinder
KB23099900

Transportabel 
støvsuger

KB93000180

Oplyst 
askebæger

F880089926

Bagagerums-
måtte
Tekstil
KE8406U000

Dørkants-
beskyttelsesfilm

KB53790100

Læssekants-
beskyttelse
KE9676U000

Luftfrisker til 
kabinen

KB27299900

Telt
999T7XY200

Køleboks
KS93000080

Komplet 
bagagerums-
beskyttelse

KS9656U5E0

Safety packs 
Førstehjælpssæt, x1 sikkerhedsvest,
x1 advarselstrekant EuroMicro
KE93000022
Førstehjælpssæt, x1 sikkerhedsvest,
x2 advarselstrekanter EuroMicro
KE93000023
Førstehjælpssæt, x2 sikkerhedsveste,
x1 advarselstrekant EuroMicro
KE93000024

Tilbehør og andet udstyr, som kunden får monteret efterfølgende, kan påvirke de tal, der er oplyst for rækkevidden. Originalt Nissan tilbehør er omfattet af nybilsgarantien 
 på 3 år/100.000 km (alt efter hvad der kommer først), hvis det monteres før udlevering af bilen eller i nybilsgarantiens dækningsperiode. Det originale Nissan tilbehør skal 
monteres af en Nissan forhandler eller et Nissan værksted. Originalt Nissan tilbehør, som monteres uden for nybilsgarantiens dækningsperiode eller af tredjepart eller  
kunden selv, er kun dækket af Nissans garanti på originale reservedele og tilbehør, som gælder i 12 måneder/ubegrænset antal kilometer.

Garantidækningen for Accessory Select-produkter afhænger af produktleverandøren. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, bedes du henvende dig til din autoriserede 
Nissan forhandler/dit autoriserede Nissan værksted.

Dashcam
B84526UR0A

Connector
B845B6PAAA

Brug kun i
overensstemmelse
med dansk 
lovgivning
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Nissan Udvidet Tryghed giver dig mulighed for at 
forlænge producentens garanti på 3 år/100.000 km til 
en længere periode eller et højere kilometerantal. Vælg 
den aftale, der passer bedst til dit kørselsbehov. I 
tilfælde af en reparation anvendes der kun originale 
Nissan dele, som monteres af mekanikere, der er 
uddannet af Nissan.

UDVIDET TRYGHED

Merchandise

A - A5-notesblok

B - Termovandflaske

C - Ladekabel

D - Kuglepen, mørke- og lyseblå

E - Deluxe Torino-nøglering

F - 470 ml kobberisoleret vakuumflaske

G - Encore trådlås ladebakke, 10 W



Fordyb dig i den nye Nissan Qashqai-oplevelse:
www.nissan.dk/biler/personbiler/qashqai
Følg Nissan Qashqai på Facebook, Twitter og Youtube.
Vi har gjort os store anstrengelser for at sikre, at indholdet i denne brochure er korrekt på tidspunktet for trykningen (December 2021). 
Denne brochure er fremstillet ud fra prototyper, der er blevet vist på biludstillinger. I overensstemmelse med firmaets politik vedr. en 
kontinuerlig produktudvikling forbeholder Nissan Europe sig ret til uden varsel at foretage ændringer i forhold til specifikationerne og 
de viste biler i denne brochure. Nissan forhandlerne vil hurtigst muligt blive informeret om sådanne ændringer. Kontakt din lokale Nissan 
forhandler, hvis du ønsker de sidste nye informationer. På grund af begrænsningerne i forbindelse med trykningen kan farverne i denne 
brochure afvige en smule fra de faktiske farver på lak og interiør.
Alle rettigheder forbeholdes. Det er ikke tilladt at gengive denne brochure i sin helhed eller i uddrag uden skriftlig tilladelse fra Nissan 
Europe. Denne brochure er trykt på klorfrit papir – MY21 QASHQAI C&A-brochure 12/2021 – Trykt i EU. Udarbejdet af DESIGNORY, Frankrig, 
og fremstillet af eg+ worldwide, Frankrig – tlf.: +33 1 49 09 25 35

https://www.nissan.dk/biler/personbiler/qashqai.html



