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TILLBEHÖR TILL  
NYA NISSAN QASHQAI

Våra tillbehör är framtagna för att du ska kunna anpassa din bil precis 
som just du vill ha den – design, komfort och praktisk användbarhet i 
vardagen. Allt med högsta kvalitet, prestanda och tillförlitlighet! Nissan 
erbjuder tillbehör som uppfyller dina förväntningar med ett brett utbud 
av funktionella och innovativa produkter: Nissan Original tillbehör och de 
utvalda tillbehören ”Accessory Select”.

NISSAN ORIGINAL TILLBEHÖR

Nissan Original tillbehör har utvecklats och tillverkats av oss på Nissan 
speciellt för våra bilar, vilket innebär att du alltid kan vara säker på att 
tillbehören lever upp till våra strikta kvalitetsstandarder. De omfattas av 
vår nybilsgaranti på 3 år/100 000 km (beroende på vilket som inträffar 
först), tills nybilsgarantin löper ut, eller i 12 månader beroende på vilket 
av dem som löper längst i tid.

ACCESSORY SELECT

Nissan har valt ut ett sortiment produkter från ansedda leverantörer för 
att du ska kunna anpassa bilen till dina personliga krav. Garantin för 
Accessory Select-produkter kan variera beroende på leverantör. Vänd 
dig till din auktoriserade Nissan-återförsäljare eller serviceverkstad för 
ytterligare information gällande villkor.

Nissan Original tillbehör måste installeras av en Nissan-återförsäljare eller Nissan serviceverkstad. Nissan 
Original tillbehör som monteras efter det att nybilsgarantin löpt ut eller av tredje part, eller kunden, omfattas 
endast av garantin för Nissan Original-delar och -tillbehör i 12 månader/obegränsad körsträcka.
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Dessa tillbehör har testats i värme och kyla som hör till Europas mest krävande. Allt för att säkerställa att yta, form och inpassning håller i många år.

Exteriör styling
Visa din personliga stil. Våra exteriöra stylingpaket framhäver nya Qashqais djärva linjer och 
kraftfulla utstrålning på ett sätt som drar blickarna till sig.

ELEGANCE PACK
A - Dekorlist fram, chrome - KE6106U0CR
B - Dekorlist bak, chrome - KE7916U0CR
C - Dekorlist sida, chrome - KE7606U0CR
Skapa en sofistikerad känsla.

ACTIVE PACK
D - Stylingplatta fram - KE6106U10S
E - Stylingplatta bak - KE7916U10S*
Designa din Qashqai med det nya Active Pack för 
en mer dynamisk look.
*Stylingplatta bak för bil utan dragkoppling. Se tillbehörsprislistan för 
andra alternativ.

F - BACKSPEGELKÅPOR
Dark Silver - KE9606U0CR
Eleganta backspegelkåpor med perfekt passform. 

G - LASTSKYDD
Stötfångarskydd, bak - KE6206U000 
Förhindrar repor och andra skador vid lastning av 
bagageutrymmet.
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Lättmetallfälgar
Våra speciellt utformade lättmetallfälgar för vinterdäck 
på nya Qashqai. De erbjuder den perfekta kombinationen 
av slitstyrka, precision, prestanda och design.

LÄTTMETALLFÄLGAR

A - 17" LÄTTMETALLFÄLG VINTER 
Silver - KB4096U200

B - 17" LÄTTMETALLFÄLG VINTER 
Black - KB4096U200BZ

Kostnadseffektiva lättmetallfälgar för din Qashqai. 
Rekommenderas för vintersäsongen i kombination med 
vinterdäck då fälgarna är konstruerade att vara extra 
motståndskraftiga mot kyla, salt, kemikalier och grus.

C - HJULMUTTRAR
Låsbara hjulmuttrar - KE40989947
Denna enkla men effektiva skyddssats ger dig extra 
stöldskydd och trygghet.
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Transport
När du behöver extra utrymme för bagage eller sportutrustning 
har vi allt du behöver. Våra tvärskenor och taklastbågar  
ökar lastkapaciteten för nya Qashqai utan att kompromissa 
med säkerheten.

A - TVÄRSKENOR
med Easyfix, system för 
snabbmontering – KE7326U510*

B - TAKLASTBÅGE
med Easyfix – KE7306U510

Högkvalitativa och slitstarka 
tvärskenor och taklastbågar  
i aluminium med en lastkapacitet 
på upp till 75 kg. Kan monteras på 
10 minuter utan verktyg tack vare 
Easyfix-systemet.

*Passar versioner utrustade med takrails.

C - SKIDHÅLLARE
4 till 6 par
4 par - KS73850002
6 par - KE73899996
Transportera upp till 6 par skidor 
säkert och bekvämt.

D - CYKELHÅLLARE
Stål - KE73880100
Aluminium - KB73880010
Transportera upp till 4 cyklar på 
taket till din nya Qashqai.

E - TAKBOX
Small - KE734380BK 
Medium - KE734480BK
Large - KE734630BK
Transportera bagaget tryggt och 
säkert med våra aerodynamiska 
takboxar. Öppningsbara från båda 
sidor, försedda med snabbfäste 
för smidig montering och enkelt 
handhavande.
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Drag
Oavsett om du ska dra din husvagn, ett släp, 
eller bara ta med dig några cyklar, har vi 
dragkopplingar, hållare och elsatser som är 
utformade för din Qashqai. Allt för optimal 
kompatibilitet, funktionalitet och säkerhet.

DRAGKOPPLINGAR
A - Avtagbar - KE5KT6U510
B - Fast - KE5KT6U500
Nissan Original dragkopplingar är utvecklade för  
din nya Qashqai. De matchar dragkapaciteten på 
1800 kg och överträffar alla europeiska krav.

C - ELSATS
7-polig - KE5056U002
13-polig - KE5056U012
Utformad för att vara helt kompatibel med din nya 
Qashqais elsystem och garantera säker funktion 
under maximal elektrisk belastning - även under de 
tuffaste väderförhållanden.

D - CYKELHÅLLARE
Cykelhållare -  KB73871313*
En kraftig cykelhållare utformad för att kunna 
transportera både elcyklar och vanliga cyklar.
*3 cyklar med en totalvikt på 60 kg, varav en har en maxvikt på 30 kg.
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B - INSTEGSSKYDD, BELYSTA
med Qashqai-logotyp - KE9676U542 
Belysta instegsskydd som skyddar mot 
skavmärken samtidigt som de ger ett  
exklusivt intryck.

C - INSTEGSSKYDD, EJ BELYSTA
Aluminium, med Qashqai-logotyp - 
KE9676U100 
Lätta att rengöra och skyddar bilen mot  
repor och annat slitage.

D - SKYDDSFILM FÖR PEKSKÄRM
9" skärm - KB5376U50B
Filmen har exakta mått och skyddar din 
NissanConnect-pekskärm från repor  
och smuts.

Interiör - skydd
Bevara insidan på din nya Qashqai som ny 
med vårt utbud av skyddstillbehör för kupén.

A - GOLVMATTOR

Luxurymattor - KE7456UN0A
TUFT: 750 g/m2 Black med filtstomme.

Velourmattor - KE7456UN1A
TUFT: 450 g/m2 Black med filtstomme.

Gummimattor - KE7486U000
Mattkant höjd: 62–67 mm

Utformade för att passa nya QASHQAI med 
maximal kvalitet och säkerhet.
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Exteriör - skydd
Det går inte alltid att undvika smuts, regn eller 
andra fordon, men med dessa exteriöra tillbehör 
kan du se till att din nya Qashqai inte tar skada.

A - STÄNKSKYDD
Stänkskydd - KE7886UA01
Skydda bilen från grus och annat skräp och skydda 
andra trafikanter från stänk - med stänkskydd särskilt 
inpassade och utformade för nya Qashqai.

B - SKYDDSFILM FÖR DÖRRKANT
Skyddsfilm för dörrkant - KB53790100
Förhindra repor andra skador på dörrkanterna med 
denna osynliga skyddsfilm.

Belysning
Komplettera med LED-dimljus för ökad 
säkerhet, bättre sikt och för att ge din  
nya Qashqai ännu mer karaktär.

C - BELYSNING BAGAGEUTRYMME
Belysning - KB93000170
LED-lampan lyser upp bagageutrymmet 
automatiskt och kan även tas bort och användas 
som en praktisk ficklampa eller inspektionsljus.

D - DIMLJUS
LED-dimljus 
LED-dimljus fram som ger bättre sikt och 
säkerhet i dimma och dis.
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Med nya Qashqai kan du ta med dig allt du behöver, från bagage till leriga skor och husdjur. 
Komplettera med tillbehör som bevarar bagageutrymmet i nyskick.

Bagageutrymme - skydd

A - *VÄNDBAR BAGAGERUMSMATTA
Vändbar bagagerumsmatta - KE9656U0S0*
En matta som är lätt att ta bort och lätt att hålla ren. Tålig 
velour på ena sidan och gummi på den andra – idealisk för 
transport av husdjur eller trädgårdsavfall.

B - BAGAGERUMSMATTA, TEXTIL
Skydd för lastutrymmet - KE8406U000*
Denna slitstarka matta erbjuder extra skydd i bagageutrymmet. 
TUFT: 520 g/m2 black med granulatstomme.

C - SKYDD FÖR HELA BAGAGEUTRYMMET
Skydd för hela bagageutrymmet - KS9656U5E0*
Fullständigt skydd för bagageutrymmet mot vätska, lera och 
annat kladd.

D - LASTKANTSSKYDD
Lastkantsskydd - KE9676U000*
Skyddar mot repor och andra skador när du lastar i och ur saker 
i bagageutrymmet.

E - FLEXIBEL BAGAGERUMSINSATS
Flexibel bagagerumsinsats - KB93000160* 
Separera innehållet i bagageutrymmet så att det inte rullar 
omkring när du kör.
*Passar i N-Connecta och uppåt.
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Praktiska tillbehör
Få ut det mesta möjliga av varje resa och håll din nya 
Qashqai ren, välstädad och redo för nya tag.

A - LASTDELARE
Lastdelare - KE9646U510
Justerbar lastdelare i aluminium. Denna löstagbara och 
lättmonterade lastdelare anpassar sig till föremål av olika 
storlekar tack vare avskiljaren och beslagen som kan skjutas 
längs skenorna.

B - BÄRBAR DAMMSUGARE
Bärbar dammsugare - KB93000180
Praktisk, kraftfull dammsugare när du vill ha en kupé  
i perfekt skick.

C - LUFTRENARE
Luftrenare - KB27299900
Renar luften i kupén, avlägsnar pollen, dålig lukt, 
virus, bakterier och andra partiklar.

D - KYLBOX
Kylbox - KS93000080
Perfekt för kylning av mat och dryck på 
långresor.

E - NYCKELSPÅRARE
Nyckelspårare - KB23099900
Använder Bluetooth för att ansluta till din telefon 
så att du kan hitta dina nycklar och vice versa.
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Säkerhet
Oavsett om du vill uppfylla internationella bestämmelser 
eller uppnå ökad trygghet kan du lita på våra 
säkerhetstillbehör när du behöver dem som mest.

G - LED-VARNINGSLAMPA
LED-varningslampa - KB93000140
Starkt blinkande lampa som är särskilt användbar om du måste 
stanna i mörker eller på en utsatt plats.

H - NÖDHAMMARE
Nödhammare med LED-lampa - KB93000150
Nödhammare utrustad med praktisk LED-lampa, för att krossa 
rutan i en nödsituation.

I - SÄKERHETSPAKET
Säkerhetspaket (förbandslåda, x1 reflexväst, x1 varningstriangel 
EuroMicro) Nissan-logo - KE93000022

Säkerhetspaket (förbandslåda, x1 reflexväst, x2 varningstrianglar 
EuroMicro) Nissan-logo - KE93000023

Säkerhetspaket (förbandslåda, x2 reflexvästar, x1 varningstriangel 
EuroMicro) Nissan-logo - KE93000024

Praktisk säkerhetsutrustning som alltid är bra att ha i din Qashqai.Infotainment
Nya Qashqai är full av de senaste teknologierna och dessa tillbehör hjälper dig att få ut det mesta 
möjliga. Från smartphone-hållare till sladdlös laddning och dashcams - samtliga hjälper dig att 
enklare nå ditt mål.

A - DASHCAM*
Dashcam - B84526UR0A
Kabel - B845B6PAAA
*Används endast i enlighet med lokal lagstiftning.

B - SLADDLÖS LADDARE
Sladdlös laddare MagicMount ProCharge Dash/Window 

KB28900010
Laddar kompatibla smartphones utan laddsladd.

SMARTPHONE-HÅLLARE
C - Mobilhållare DashMount Universal  

KB28900001
D - Mobilhållare MagicMount Dash/Vent Mount  

KB28900004
E - Mobilhållare MagicMount Dash/Window  

KB28900005
F - Mobilhållare MagicMount Air Vent  

KS289AVMBL
Se till att ha din telefon där du vill ha den.



EXTERIÖR STYLING

Tillbehör till nya Qashqai

WHEELS

ACTIVE PACK YTTERLIGARE EXTERIÖR STYLING

TRANSPORT

DRAG

INTERIÖR - SKYDD

Dekorlist fram - 
Chrome 
KE6106U0CR

Luxurymattor
KE7456UN0A

Tvärskenor
med Easyfix- 
system
KE7326U510

Elsats
7-polig
KE5056U002
13-polig
KE5056U012

Skyddsfilm för 
pekskärm
9" skärm -

KB5376U50B

Dekorlist bak - 
Chrome
KE7916U0CR

Velourmattor
KE7456UN1A

Taklastbåge
med Easyfix- 
system
KE7306U510Dekorlist sida - 

Chrome
KE7606U0CR

Gummimattor
KE7486U000

17" Lättmetallfälg 
vinter - Silver

KB4096U200

Avtagbar  
dragkoppling
KE5KT6U510

Instegsskydd, 
belysta med 
Qashqai-logotyp
KE9676U542

17" Lättmetallfälg 
vinter - Black

KB4096U200BZ

Stötfångarskydd 
bak
KE6206U000

Låsbara 
hjulmuttrar
KE40989947

Fast drag- 
koppling
KE5KT6U500

Instegsskydd,  
ej belysta med 
Qashqai-logotyp - 
Aluminium
KE9676U100

Cykelhållare
Stål - 
KE73880100
Luxury -

KB73880010
T-Track-adapter 
for cykelhållare 
stål -
KE73799933

Takbox med 
snabbmontering -
kan öppnas från 
bägge sidor 
Small -
KE734380BK
Medium -
KE734480BK
Large -
KE734630BK

Skidhållare
4 par 

KS73850002
6 par
KE73899996

Cykelhållare
KB73871313

3 cyklar, hopvikbar - 
Euroride
KE73870307
2 cyklar, hopvikbar - 
Euroride
KE73870213

ELEGANCE PACK

Stylingplatta fram 
KE6106U10S

Backspegelkåpor - 
Dark Silver
KE9606U0CR

Stylingplatta bak
KE7916U10S



Tillbehör till nya Qashqai

BAGAGEUTRYMME - SKYDD

PRAKTISKA TILLBEHÖR

EXTERIÖR - SKYDD BELYSNING

INFOTAINMENT

SÄKERHET

Stänkskydd
KE7886UA01

LED-dimljus  
fram

Mobilhållare 
DashMount  
Universal

KB28900001

Mobilhållare 
MagicMount 
Dash/Window

KB28900005

Mobilhållare 
MagicMount 
Dash

KB28900003

LED- 
varningslampa

KB93000140

Bagagerumsmatta, 
vändbar
KE9656U0S0

Skyddsplåt 
under motorn
KE5416U500

Belysning 
bagage-
utrymme

KB93000170

Mobilhållare 
MagicMount  
Air Vent

KS289AVMBL

Sladdlös laddare 
MagicMount  
ProCharge  
Dash/Window

KB28900010

Mobilhållare 
MagicMount 
Dash/Vent 
mount

KB28900004

Nödhammare 
med LED-lampa

KB93000150

Flexibel 
bagagerumsinsats

KB93000160

Lastdelare
KE9646U510

Nyckelspårare
KB23099900

Bärbar  
dammsugare

KB93000180

Belyst  
förvaringskopp

F880089926

Bagagerumsmatta, 
textil
KE8406U000

Skyddsfilm för 
dörrkanter

KB53790100

Lastkantsskydd
KE9676U000

Luftrenare, kupé
KB27299900

Tält
999T7XY200

Kylbox
KS93000080

Skydd för hela 
bagageutrymmet

KS9656U5E0

Säkerhetspaket:
Förbandslåda, x1 reflexväst, x1 varningstriangel 
EuroMicro
KE93000022
Förbandslåda, x1 reflexväst, x2 varningstrianglar 
EuroMicro
KE93000023
Förbandslåda, x2 reflexvästar, x1 varningstriangel 
EuroMicro
KE93000024

Tillbehör och extrautrustning som monteras av kunden efter köpet kan ha inverkan på bilens uppgivna räckviddsvärden. Nissan Original-tillbehör omfattas av nybilsgarantin 
på 3 år/100 000 km (beroende på vilket som inträffar först), om de monteras innan bilen överlämnas eller under nybilsgarantins giltighetsperiod. Nissan Original-tillbehör 
måste installeras av en Nissan-återförsäljare eller -serviceverkstad. Nissan Original-tillbehör som monteras efter det att nybilsgarantin löpt ut eller av tredje part eller kunden 
omfattas endast av garantin för Nissan Original-delar och -tillbehör i 12 månader/obegränsad körsträcka.

Garantin för Accessory Select-produkter kan variera beroende på leverantör. Vänd dig till din auktoriserade Nissan-återförsäljare eller -serviceverkstad för ytterligare 
information om villkor.

Dashcam
B84526UR0A

Kabel
B845B6PAAA

*Används endast  
i enlighet  
med lokal 
lagstiftning.



B

E

C

F

A

D

G

Med Nissan 5* Trygghetspaket kan du förlänga din bils 
standardgaranti (3 år/100 000 km) till att gälla under en 
längre tid eller för en längre körsträcka. Välj det 
alternativ som passar dina körvanor bäst. Om bilen 
behöver repareras kommer endast Nissan Original-delar 
att användas och de monteras av specialutbildade 
Nissan-tekniker.

Låt din Nissan Qashqai få den service och omvårdnad 
den behöver och spara pengar långsiktigt med Nissan 
Serviceavtal! Nissan Serviceavtal omfattar alla schemalagda 
åtgärder som rekommenderas av Nissan och finns 
specificerade i Nissans officiella servicehandbok.

Genom att teckna Nissan Serviceavtal vet du redan från 
början hur mycket underhållet av bilen kommer att kosta 
och är dessutom skyddad mot framtida prishöjningar.

Välj den löptid för avtalet som passar dina behov och  
få fördelen av att våra specialutbildade tekniker alltid 
använder Nissan Original-delar för din bil, till rabatterat 
pris. En välskött bil har ett högre andrahandsvärde.  
Om du skulle välja att sälja din Nissan innan serviceavtalet 
löper ut, kan det överföras till den nya ägaren. Vänta 
därför inte – teckna Nissan Serviceavtal nu och känn 
dig extra trygg!

TRYGGHETSPAKET SERVICEAVTAL

Reklamartiklar

A - A5 Anteckningsbok

B - Termos

C - Laddkabel

D - Kulspetspenna, mörk- och ljusblå

E - Deluxe Torino Loop Key Fob

F - 470 ml termosmugg i koppar

G - Encore sladdlös laddplatta 10 W 



Upptäck mer om helt nya Nissan Qashqai på:
www.nissan.se
Följ Nissan Qashqai på Facebook, Twitter och Youtube.
Vi har gjort allt som står i vår makt för att informationen i denna broschyr ska vara rätt vid trycktillfället (mars 2022). Denna broschyr 
innehåller bilder på prototypbilar som förevisats på motormässor. I enlighet med företagets policy att ständigt förbättra sina produkter 
förbehåller sig Nissan Europe rätten att när som helst ändra specifikationerna och de bilar som beskrivs och avbildas i denna broschyr. 
Nissans återförsäljare kommer att informeras om alla sådana förändringar snarast möjligt. Tala med din Nissan-återförsäljare för att få 
den senaste informationen. Av trycktekniska skäl kan de kaross- och klädselfärger som visas i broschyren avvika något från de faktiska.
Samtliga rättigheter förbehålles. Mångfaldigande av hela eller delar av denna broschyr är förbjudet utan föregående skriftligt medgivande 
från Nissan Europe. Denna broschyr är tryckt på klorfritt papper – MY21 Qashqai C&A brochure 03/22 – Tryckt i EU. Skapad av DESIGNORY 
Frankrike och producerad av eg+ worldwide, Frankrike – Tel.: +33 1 49 09 25 35.


