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NISSAN ΝΕΟ QASHQAI ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Τα αξεσουάρ Nissan είναι σχεδιασμένα με βάση τις ανάγκες σας για 
άνεση, εξατομίκευση και στυλ, ενώ ταυτόχρονα πληρούν τα υψηλότερα 
στάνταρ ποιότητας, ασφάλειας και αξιοπιστίας. Η Nissan προσφέρει 
μία ευρεία γκάμα συναρπαστικών και καινοτόμων αξεσουάρ μέσα από 
δύο σειρές προϊόντων: τα Γνήσια Αξεσουάρ Nissan και τα Επιλεγμένα 
Αξεσουάρ Nissan.

ΓΝΗΣΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ NISSAN

Τα Γνήσια Αξεσουάρ Nissan έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά από τους 
μηχανικούς μας, και συμμορφώνονται με όλες τις προδιαγραφές 
υψηλής ποιότητας της Nissan. Για το λόγο αυτό, εάν έχουν τοποθετηθεί 
στο καινούργιο όχημα κατά την παράδοσή του στον ιδιοκτήτη, 
καλύπτονται από την Εγγύηση Nissan για τα επιβατικά οχήματα που 
είναι 3 έτη ή 100.000 χλμ (όποιο λήξει πρώτο).

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Η Nissan έχει επιλέξει μία σειρά προϊόντων after market επώνυμων 
προμηθευτών που, εγγυημένα, θα αναβαθμίσουν την εμπειρία σας με 
το αυτοκίνητο. Η κάλυψη της εγγύησης εξαρτάται από τον προμηθευτή 
κάθε προϊόντος. Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την κάλυψη 
εγγύησης των επίλεκτων αυτών προϊόντων, απευθυνθείτε σε έμπορο ή 
επισκευαστή της Nissan. 

Τα Γνήσια Αξεσουάρ Nissan καλύπτονται µε εγγύηση 3 χρόνων ή 100,000 χλµ εάν τοποθετηθούν από τη 
Nissan ή έναν εξουσιοδοτηµένο έµπορο ή επισκευαστή της Nissan σε κανούργιο όχηµα πριν την παράδοσή 
του στον ιδιοκτήτη (κάλυψη αξεσουάρ και εργασίας). Εάν η τοποθέτηση των Γνήσιων Αξεσουάρ Nissan 
γίνει µετά την αγορά του καινούργιου αυτοκινήτου τότε η κάλυψη µε εγγύηση έχει 12µηνη διάρκεια από 
την ηµεροµηνία αγοράς.
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Τα αξεσουάρ αυτά είναι δοκιμασμένα στις πιο ακραίες καιρικές συνθήκες της Ευρώπης, με εξαιρετικά χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες για να 
διασφαλίζεται και η αντοχή τους στο πέρασμα των χρόνων.

Εξωτερικό στυλ
Δείξτε το στυλ σας. Πακέτα στιλιστικής αναβάθμισης εξωτερικού αναδεικνύουν τις τολμηρές 
γραμμές του Νέου Qashqai για μία δυναμική εμφάνιση που δεν περνά απαρατήρητη.

ELEGANCE PACK
A - Εμπρός Διακοσμητικό, Χρώμιο - KE6106U0CR
B - Πίσω Διακοσμητικό, Χρώμιο - KE7916U0CR
C - Πλαϊνό Διακοσμητικό, Χρώμιο - KE7606U0CR
Προσθέστε μία σοφιστικέ πινελιά.

ACTIVE PACK
D - Εμπρός προστατευτική ποδιά, Silver - KE6106U10S
E - Πίσω προστατευτική ποδιά,, Silver - KE7916U10S*
Χαρίστε στο Qashqai σας δυναμικό στυλ με το νέο 
Active Pack.
*Πίσω προστατευτική ποδιά χωρίς κοτσαδόρο. Παρακαλούμε 
συμβουλευτείτε τη σελίδα παραγγελίας για τις επιλογές κοτσαδόρων.

F - ΑΣΗΜΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ
Ασημί - KE9606U0CR
Κομψοί εξωτερικοί καθρέπτες, υψηλής ποιότητας 
κατασκευής. 

G - ΠΙΣΩ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ
Προστατευτικό πίσω προφυλακτήρα - 
KE6206U000
Προστατεύει από γρατζουνιές και άλλες ζημιές 
που προκαλούνται από την φόρτωση αποσκευών 
στο πορτμπαγκάζ.
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Ζάντες αλουμινίου
Οι χειμερινές μας ζάντες αλουμινίου είναι ειδικά 
κατασκευασμένες για το νέο Qashqai 
προσφέροντάς σας τον τέλειο συνδυασμό αντοχής, 
ακρίβειας, αποδοτικότητας και στυλ.

ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

A - 17" ΖΑΝΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ WRW 
Silver - KB4096U200

B - 17" ΖΑΝΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ WRW 
Black - KB4096U200BZ

Ιδανικές, οικονομικές ζάντες αλουμινίου για το Qashqai 
σας. Συνιστώνται για τη χειμερινή περίοδο καθώς είναι 
φτιαγμένες για να αντέχουν το ψύχος* και τη φθορά που 
προκαλείται από το αλάτι, τα χημικά και τα χαλίκια.
*Να συνδυάζονται με χειμερινά ελαστικά, εάν χρειαστεί, σύμφωνα με την τοπική 
νομοθεσία.

C - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
Ηλεκτρικό κομπρεσέρ ελαστικών - 573506UA0A
Ο γρήγορος και εύκολος τρόπος για να διασφαλίζετε ότι 
τα ελαστικά σας έχουν πάντα τη σωστή πίεση για 
ιδανική απόδοση και οικονομία

D - ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΠΟΥΛΟΝΙΩΝ
Αντικλεπτική προστασία μπουλονιών - KE40989946
Αυτό το απλό κιτ αντικλεπτικής προστασίας παρέχει 
έξτρα προστασία και ξεγνοιασιά.

Εκτύπωση   |   Κλείσιμο



A B C D

E

Συστήματα Μεταφοράς
Αν χρειάζεστε πρόσθετο χώρο για τη μεταφορά αποσκευών ή 
σπορ εξοπλισμού, το έχουμε φροντίσει. Οι εγκάρσιες μπάρες 
μας και οι σχάρες οροφής αυξάνουν την ικανότητα μεταφοράς 
του νέου Qashqai χωρίς συμβιβασμούς στην ασφάλεια.

A - ΕΓΚΑΡΣΙΕΣ ΜΠΑΡΕΣ 
με Easyfix System – KE7326U510* 

B - ΜΠΑΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ
με Easyfix System – KE7306U510* 

Αυτές οι υψηλής ποιότητας 
αλουμινένιες εγκάρσιες μπάρες και 
οι μπάρες οροφής προσφέρουν 
αντοχή και ανθεκτικότητα για 
φορτία έως 75kg. Τεχνολογία Easyfix 
για τοποθέτηση σε 10 λεπτά χωρίς 
τη χρήση εργαλείων.

*Κατάλληλο για εκδόσεις με ράγες οροφής

C - ΣΧΑΡΑ ΣΚΙ
2 μέχρι 6 ζευγάρια
4 ζευγάρια - KS73850002
6 ζευγάρια - KE73899996
Μεταφέρετε μέχρι 6 σετ σκι με 
ασφάλεια και άνεση.

D - ΣΧΑΡΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ
Ατσάλινη - KE73880100
Αλουμινίου - KB73880010
Μεταφέρετε μέχρι 4 ποδήλατα 
στην οροφή του Νέου Qashqai σας.

E - ΜΠΑΓΚΑΖΙΕΡΑ ΟΡΟΦΗΣ
Σύστημα Quick fix
Small - KE734380BK 
Medium - KE734480BK
Large - KE734630BK
Μεταφέρετε τις αποσκευές σας 
με ασφάλεια και προστασία με 
τις αεροδυναμικές μπαγκαζιέρες 
οροφής. Περιλαμβάνεται Σύστημα 
QuickFix για ευκολία χρήσης.
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Ρυμούλκηση
Ανεξάρτητα αν θέλετε να ρυμουλκήσετε 
τροχόσπιτο ή τρέιλερ, ή απλά πρέπει να 
μεταφέρετε ποδήλατα έχουμε κοτσαδόρους, 
σχάρες και TEK που έχουν σχεδιαστεί ειδικά 
για το Qashqai σας, για μέγιστη συμβατότητα, 
λειτουργικότητα και ασφάλεια.

ΚΟΤΣΑΔΟΡΟΙ
A - Αφαιρούμενος - KE5KT6U510
B - Σταθερός - KE5KT6U500 
Οι Γνήσιοι Κοτσαδόροι Nissan είναι σχεδιασμένοι 
για να συνεργάζονται αρμονικά με το Νέο Qashqai, 
προσφέρουν ικανότητα ρυμούλκησης έως 1800kg.

C - ΚΟΤΣΑΔΟΡΟΙ - ΤΕΚ 
TEK 7 επαφών - KE5056U002
TEK 13 επαφών - KE5056U012
Σχεδιασμένες για να είναι 100% συμβατές με τα 
ηλεκτρικά συστήματα του Νέου Qashqai διασφαλίζουν 
ασφαλή λειτουργία υπό μέγιστο ηλεκτρικό φορτίο 
ακόμα και στις πιο δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

D - ΣΧΑΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ
Σχάρα ποδηλάτου -  KB73871313*
Η σχάρα ηλεκτρικού ποδηλάτου είναι κατάλληλη 
για τη μεταφορά ηλεκτρικών και απλών ποδηλάτων.
*3 ποδήλατα βάρους έως 60Kg με 1 ποδήλατο μέγιστου βάρους 30kg.
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B - ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
με Λογότυπο Qashqai - KE9676U542 
Αυτά τα φωτιζόμενα προστατευτικά εισόδου 
που τοποθετούνται σε 10 λεπτά, προστατεύουν 
από γρατζουνιές χαρίζοντας παράλληλα μία 
premium νότα.

C - ΜΗ ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
Αλουμινίου, με λογότυπο Qashqai - KE9676U100 
Εύκολα στο καθάρισμα, προστατεύουν το 
αυτοκίνητό σας από γρατζουνιές και άλλες φθορές.

D - ΦΙΛΜ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΘΟΝΗΣ ΑΦΗΣ 
8" οθόνη - KB5376U50A 
9" οθόνη - KB5376U50B
Αποτρέπει γρατζουνιές και δαχτυλιές στην 
οθόνη αφής

Προστασία εσωτερικού
Διατηρήστε την καμπίνα του νέου Qashqai 
σαν καινούρια με τη σειρά αξεσουάρ 
προστασίας εσωτερικού.

A -ΠΑΤΑΚΙΑ

Luxury - KE7456UN0A
TUFT: 750g/m2 Μαύρα με πίσω όψη από τσόχα.

Βελούδινα - KE7456UN1A
TUFT: 450g/m2 Μαύρα με πίσω όψη από τσόχα.

Ελαστικά - KE7486U000 
Πάχος: 62-67mm 

Σχεδιασμένα και κατασκευασμένα για άριστη 
εφαρμογή στο QASHQAI προσφέρουν μέγιστη 
ποιότητα και ασφάλεια.
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Προστασία εξωτερικού
Μπορείτε πάντα να προστατευτείτε από τη 
λάσπη, τη βροχή ή τους άλλους οδηγούς, όπως 
και να αποτρέψετε μια ζημιά στο νέο QASHQAI 
σας, με αυτά τα εξωτερικά αξεσουάρ. 

A - ΛΑΣΠΩΤΗΡΕΣ
Λασπωτήρες - KE7886UA01
Σχεδιασμένοι και πλήρως δοκιμασμένοι για μέγιστη 
αντοχή και επιδόσεις ακόμα και υπό τις 
σκληρότερες συνθήκες, οι υψηλής ποιότητας
λασπωτήρες είναι ειδικά κατασκευασμένοι ια άριστη 
εφαρμογή στο νέο Qashqai.

B -ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΦΙΛΜ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΡΕΣ ΔΥΟ ΠΟΡΤΕΣ
Προστατευτικό φιλμ για 2 πόρτες - KB53790100
Προστατεύστε τα άκρα των θυρών σας από 
γρατζουνιές και άλλες ζημιές με αυτή τη διαφανή 
προστατευτική μεμβράνη.

Φωτισμός
Προσθέστε λίγο έξτρα φωτισμό για να 
αυξήσετε την ασφάλεια, την άνεση και 
χαρίστε στο νέο Qashqai ακόμα πιο 
εξατομικευμένο στυλ.

C - ΦΩΣ ΠΙΣΩ ΠΟΡΤΑΣ
Φως πίσω πόρτας - KB93000170
Το φως LED που ανάβει αυτόματα με το 
άνοιγμα του χώρου αποσκευών είναι 
αποσπώμενο και χρησιμοποιείται ως 
πρακτικός φακός ή φως ελέγχου.
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Το νέο QASHQAI είναι πάντα έτοιμο να σας βοηθήσει να μεταφέρετε κάθε είδους φορτία, 
από αποσκευές μέχρι λασπωμένα παπούτσια ή ακόμα και το σκύλο της οικογένειας. 
Ανταποδώστε τη γενναιοδωρία του με αξεσουάρ σχεδιασμένα για να τα διατηρούν καθαρό 
σαν καινούργιο.

Προστασία χώρου αποσκευών

A - ΚΑΛΥΜΜΑ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΔΥΟ ΟΨΕΩΝ
Κάλυμμα χώρου αποσκευών δύο όψεων - KE9656U0S0
Η μία όψη αυτού του πρακτικού καλύμματος αποτελείται από 
ανθεκτικό βελούδο και η άλλη από λάστιχο που καθαρίζεται 
εύκολα – ιδανικό για τη μεταφορά κατοικίδιων ή 
απορριμμάτων του κήπου. 

B - ΧΑΛΑΚΙ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ
Προστατευτικό της περιοχής φόρτωσης - KE8406U000
Αυτό το ανθεκτικό, πρακτικό χαλάκι προσφέρει έξτρα 
προστασία για το εσωτερικό του χώρου αποσκευών. TUFT: 
520g/m2 μαύρο με σκληρό αντιολισθητικό υπόστρωμα.

C - ΠΛΗΡΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ
Πλήρης προστασία χώρου αποσκευών- KS9656U5E0
Ολοκληρώστε την προστασία του χώρου αποσκευών σας από 
πιτσιλιές, λάσπη και άλλες δυσάρεστες καταστάσεις.

D - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΚΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ
Προστατευτικό εισόδου χώρου αποσκευών - KE9676U000
Προστατεύει από γρατζουνιές και άλλες ζημιές κατά τη 
φόρτωση και εκφόρτωση στο χώρο αποσκευών.

E- ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ
Ευέλικτο σύστημα οργανωσης χώρου αποσκευών - KB93000160* 
Διαχωρισμός και ασφάλιση φορτίων για να μη μετακινούνται 
στο χώρο αποσκευών κατά τη μεταφορά τους.
* Διαθέσιμο για χρήση στις ανώτερες εκδόσεις
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Πρακτικά αξεσουάρ
Απολαύστε στο μέγιστο βαθμό το ταξίδι σας και 
διατηρήστε το νέο σας Qashqai καθαρό, τακτοποιημένο 
και έτοιμο για δράση.

A - ΣΧΑΡΑ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ
Σχάρα χώρου αποσκευών - KE9646U510
Προσαρμοζόμενο, αλουμινένιο διαχωριστικό αποσκευών. 
Αφαιρούμενο και εύκολο σε εγκατάσταση, προσαρμόζεται σε 
αντικείμενα διαφορετικών διαστάσεων χάρη στο 
διαχωριστικό και τον ιμάντα στις ράγες.

B - ΦΟΡΗΤΟ ΣΚΟΥΠΑΚΙ
Φορητό σκουπάκι - KB93000180
Βολικό, αποτελεσματικό καθάρισμα όπου κι αν βρίσκεστε για 
μία άψογη καμπίνα.

C - ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ
Καθαριστής αέρα - KB27299900
Καθαρίζει τον αέρα στην καμπίνα, αφαιρώντας 
τη γύρη, τις οσμές, τα βακτήρια, τα μικρόβια και 
άλλα σωματίδια.

D - ΨΥΓΕΙΟ
Ψυγείο - KS93000080
Ιδανικό για συντήρηση φαγητών και ποτών σε 
μακρινά ταξίδια.

E - ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΛΕΙΔΙΩΝ
Ανιχνευτής κλειδιών - KB23099900
Χρησιμοποιεί τεχνολογία Bluetooth για σύνδεση 
με το τηλέφωνό σας ώστε να βρίσκετε πάντα τα 
κλειδιά σας και το αντίθετο.
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Ψυχαγωγία
Το νέο Qashqai είναι γεμάτο από σύγχρονες τεχνολογίες – 
και αυτά τα αξεσουάρ σας βοηθούν να τις αξιοποιήσετε στο 
έπακρο. Από βάσεις smartphone μέχρι ασύρματη φόρτιση 
και κάμερες αυτοκινήτου, σας επιτρέπουν να ταξιδεύετε στο 
σύγχρονο κόσμο με ευκολία.

A - ΚΑΜΕΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΚΑΜΕΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ- B8452DF60A*
*Χρήση μόνο σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία.

B - ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ
Ασύρματος φορτιστής MagicMount ProCharge για Ταμπλό/Παράθυρο- 

KB28900010
Φορτίζει συμβατά κινητά τηλέφωνα χωρίς σύνδεση σε θύρα.

ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ SMARTPHONE
C - Βάση τηλεφώνου MagicMount για Αεραγωγό - KS289-AVMBL
D - Βάση τηλεφώνου MagicMount για Ταμπλό/Παράθυρο -  

KB28900005
Τοποθετήστε το τηλέφωνο εκεί που θέλετε, ενώ οδηγείτε.

Ασφάλεια
Είτε για να συμμορφώνεστε με διεθνείς κανονισμούς είτε απλά για να προσθέσετε μία επιπλέον 
νότα ξεγνοιασιάς, τα αξεσουάρ ασφαλείας μας βρίσκονται εκεί που τα χρειάζεστε περισσότερο.

E - ΠΑΚΕΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Safety pack (Κιτ πρώτων βοηθειών, x1 γιλέκο 
ασφαλείας, x1 προειδοποιητικό τρίγωνο EuroMicro) 
με λογότυπο Nissan - KE93000022

Safety pack (Κιτ πρώτων βοηθειών, x1 γιλέκο 
ασφαλείας, x2 προειδοποιητικά τρίγωνα EuroMicro) 
με λογότυπο Nissan - KE93000023

Safety pack (Κιτ πρώτων βοηθειών, x2 γιλέκα 
ασφαλείας, x1 προειδοποιητικό τρίγωνο EuroMicro) 
με λογότυπο Nissan - KE93000024

Αυτός ο πρακτικός εξοπλισμός ασφαλείας είναι 
πάντα μία χρήσιμη επιλογή για το Qashqai σας.

F - ΠΡΟΕΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΩΣ LED
Προειδοποιητικό Φως LED - KB93000140
Αυτό το λαμπερό προειδοποιητικό φως είναι 
ιδιαίτερα χρήσιμο εάν αναγκάζεστε να σταματάτε 
στο σκοτάδι ή σε ένα επικίνδυνο σημείο.
Προσθέστε μια στυλιστική πινελιά.

G - ΣΦΥΡΙ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
Σφυρί Έκτακτης
Ανάγκης με LED - KB93000150
Εκτός από πρακτικό φως LED, το life hammer 
μπορεί να χρησιμοποιείται για τη θραύση των 
παραθύρων σε περίπτωση ανάγκης.
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΥΛ

Αξεσουάρ Νέου QASHQAI 

ΖΑΝΤΕΣ

ACTIVE PACK ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΣΤΙΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Εμπρός 
Διακοσμητικό - 
Χρώμιο 
KE6106U0CR

Πολυτελή 
πατάκια
KE7456UN0A

Μπάρες οροφής
με Easyfix  
System
KE7326U510

Κοτσαδόροι - 
ΤΕΚ 
7 επαφών
KE5056U002
13 επαφών
KE5056U012

Προστατευτικό 
φιλμ
οθόνης αφής
8" οθόνη-

KB5376U50A
9" οθόνη -

KB5376U50B

Πίσω 
Διακοσμητικό - 
Χρώμιο
KE7916U0CR

Βελούδινα 
πατάκια
KE7456UN1A

Μπάρες οροφής 
με Easyfix  
System
KE7306U510Πλαϊνό 

Διακοσμητικό - 
Χρώμιο
KE7606U0CR

Ελαστικά 
πατάκια
KE7486U000

Εμπρός 
Προστατευτική 
Ποδιά-  
Silver
KE6106U10S

Ζάντα 
Αλουμινίου 17’’ 
WRW - Silver

KB4096U200

Καλύμματα 
καθρεπτών -  
Silver
KE9606U0CR

Ηλεκτρικό 
Κομπρεσέρ 
Ελαστικών
573506UA0A

Αφαιρούμενος 
Κοτσαδόρος
KE5KT6U510

Φωτιζόμενα 
προστατευτικά 
εισόδου με 
λογότυπο 
Qashqai 
KE9676U542

Πίσω 
Προστατευτική 
Ποδιά-  
Silver 
KE7916U10S

Ζάντα 
Αλουμινίου 17’’ 
WRW - Black

KB4096U200BZ

Προστατευτικό 
Πίσω 
Προφυλακτήρα 
KE6206U000

Αντικλεπτική 
Προστασία 
Μπουλονιών
KE40989947

Σταθερός 
Κοτσαδόρος
KE5KT6U500

Μη φωτιζόμενα 
προστατευτικά 
εισόδου με 
λογότυπο 
Qashqai - 
Αλουμινίου
KE9676U100

Σχάρα ποδηλάτου
Ατσάλινη - 
KE73880100
Luxury -

KB73880010
Προσαρμογέας 
TTrack για 
ατσάλινη σχάρα 
ποδηλάτου
Ατσάλινη -
KE73799933

Μπαγκαζιέρα 
Οροφής με 
Ταχυσύνδεσμο – 
Διπλό άνοιγμα
Small -
KE734380BK
Medium -
KE734480BK
Large -
KE734630BK

Σχάρα σκι
4 ζευγάρια 

KS73850002
6 ζευγάρια
KE73899996

Σχάρα Ηλεκτρικού 
Ποδηλάτου

KB73871313
3 ποδήλατα 
πτυσσόµενη - 
Euroride
KE73870307
2 ποδήλατα 
πτυσσόµενη - 
Euroride
KE73870213

ELEGANCE PACK
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Αξεσουάρ Νέου QASHQAI 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Λασπωτήρες
KE7886UA01

Βάση 
τηλεφώνου 
Τοποθέτηση στο 
Ταμπλό Universal

KB28900001

Βάση 
τηλεφώνου 
MagicMount 
Τοποθέτηση στο 
Ταμπλό / στο 
Παράθυρο 

KB28900005

Βάση 
τηλεφώνου 
MagicMount 
Τοποθέτηση 
στο Ταμπλό

KB28900003

Προειδοποιητικό 
Φως LED 

KB93000140

Κάμερα 
αυτοκινήτου

B8452DF60A
Χρήση μόνο 
σύμφωνα με 
την ισχύουσα 
τοπική 
νομοθεσία.

Κάλυμμα χώρου 
αποσκευών
δύο όψεων
KE9656U0S0

Προστασία κάτω 
μέρους 
αμαξώματος
KE5416U500

Φως Πίσω 
Πόρτας

KB93000170

Βάση 
τηλεφώνου 
MagicMount 
Τοποθέτηση 
στον Αεραγωγό 

KS289AVMBL

Ασύρματος 
φορτιστής 
MagicMount 
ProCharge 
Τοποθέτηση στο 
Ταμπλό / στο 
Παράθυρο

KB28900010

Βάση 
τηλεφώνου 
MagicMount 
Τοποθέτηση 
στο Ταμπλό /
στον Αεραγωγό

KB28900004

Σφυρί 
Έκτακτης
Ανάγκης με LED

KB93000150

Εύκαμπτο 
σύστημα 
οργάνωσης 
χώρου 
αποσκευών 

KB93000160

Σχάρα χώρου 
αποσκευών
KE9646U510

Ανιχνευτής 
κλειδιών

KB23099900

Φορητό 
σκουπάκι

KB93000180

Φωτιζόμενο 
σταχτοδοχείο

F880089926

Χαλάκι χώρου 
αποσκευών
Πατάκι
KE8406U000

Προστατευτική 
μεμβράνη 
άκρων θυρών 

KB53790100

Προστατευτικό 
Εισόδου Χώρου 
Αποσκευών
KE9676U000

Καθαριστής 
αέρα

KB27299900

Τέντα
999T7XY200

Ψυγείο
KS93000080

Πλήρης 
προστασία 
χώρου 
αποσκευών

KS9656U5E0

ΠΑΚΕΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Κιτ Πρώτων Βοηθειών, x1 γιλέκο ασφαλείας, 
x1 προειδοποιητικό τρίγωνο EuroMicro
KE93000022
Κιτ Πρώτων Βοηθειών, x1 γιλέκο ασφαλείας, 
x2 προειδοποιητικά τρίγωνα EuroMicro 
KE93000023
Κιτ Πρώτων Βοηθειών, x2 γιλέκα ασφαλείας, 
x1 προειδοποιητικό τρίγωνο EuroMicro
KE93000024

Τα αξεσουάρ και ο πρόσθετος εξοπλισμός πελατών που τοποθετούνται εκ των υστέρων μπορεί να έχει επιπτώσεις στις εκπομπές CO2 και στην κατανάλωση καυσίμου 
του αυτοκινήτου.
Τα Γνήσια Αξεσουάρ Nissan καλύπτονται με εγγύηση 3 χρόνων ή 100,000 χλμ εάν τοποθετηθούν από τη Nissan ή έναν εξουσιοδοτημένο έμπορο ή επισκευαστή της 
Nissan σε κανούργιο όχημα πριν την παράδοσή του στον ιδιοκτήτη (κάλυψη αξεσουάρ και εργασίας). Εάν η τοποθέτηση των Γνήσιων Αξεσουάρ Nissan γίνει μετά την αγορά 
του καινούργιου αυτοκινήτου τότε η κάλυψη με εγγύηση έχει 12μηνη διάρκεια από την ημερομηνία αγοράς.

Η διάρκεια εγγύησης των Επιλεγμένων Αξεσουάρ εξαρτάται από τον προμηθευτή, για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον  
Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο Nissan σας.
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Το Πρόγραμμα Επέκτασης Εγγύησης Nissan σας 
επιτρέπει να επεκτείνετε την εγγύηση του 
αυτοκινήτου σας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 
και για περισσότερα χιλιόμετρα. Χάρη στην ποικιλία 
των διαθέσιμων επιλογών μπορείτε να επιλέξετε το 
πλέον κατάλληλο Πρόγραμμα Επέκτασης Εγγύησης 
που ταιριάζει στις ανάγκες σας.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Προϊόντα & Αξεσουάρ

A - Σημειωματάριο A5 

B - Μπουκάλι θερμός

C - Καλώδιο φόρτισης

D - Στυλό σε Σκούρο και Ανοιχτό Μπλε

E - Μπρελόκ Κλειδιών Deluxe Torino

F - Ποτήρι θερμός 470 ml με μόνωση 

G - Βάση ασύρματης φόρτισης Encore 10w
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Βιώστε την εμπειρία του Νέου Nissan Qashqai: 
www.nissan.gr
Ακολουθήστε το Nissan Qashqai Facebook, Twitter and Youtube.
Εγινε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθότητα του περιεχομένου αυτού του εντύπου την εποχή εκτύπωσης 
(Οκτώβριος 2020). Το έντυπο παρουσιάζει πρωτότυπα οχήματα που εκτίθενται σε σαλόνια αυτοκινήτου. Σύμφωνα με την πολιτική 
της εταιρείας για συνεχή βελτίωση των προϊόντων της, η Nissan International διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει σε αλλαγές ως 
προς τις προδιαγραφές και τα αυτοκίνητα που περιγράφονται και παρουσιάζονται σ’ αυτή την έκδοση. Οι επίσημοι έμποροι Nissan 
θα ενημερωθούν για τις μετατροπές αυτές το συντομότερο δυνατό. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι ο τοπικός σας επίσημος έμπορος 
Nissan γνωρίζει τα νέα δεδομένα. Λόγω των περιορισμών των μεθόδων εκτύπωσης που χρησιμοποιούνται, τα χρώματα που 
εμφανίζονται σ’ αυτό το έντυπο ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρά από τις πραγματικές αποχρώσεις της βαφής και των υλικών της 
ταπετσαρίας που χρησιμοποιούνται. Διατηρούμε όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναπαραγωγή αυτού του 
εντύπου χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Nissan International.
Αυτό το έντυπο έχει τυπωθεί σε χαρτί χωρίς χλωρίνη– QASHQAIACC2021BG -Τυπωμένο στη EU
Δημιουργία DESIGNORY, France, Παραγωγή eg+ worldwide, France - Tel.: +33 1 49 09 25 35. 
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https://www.nissan.gr/vehicles/new-vehicles/new-qashqai.html
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