
QASHQAI
NISSAN

ОРИГІНАЛЬНІ АКСЕСУАРИ
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1  Накладка на передній бампер, Айс Хром (09)

2  Корпуси дзеркал, Айс Хром (10)

3  Бокові молдинги (68)

4  Лонжерони з підсвічуванням (44)

5  Легкосплавні диски IBISCUS 19", глянцево-
чорні (29)

Зробіть Ваш QASHQAI стильним 
і неповторним, обравши Оригінальні 
аксесуари від Nissan. Втілити в ньому всі 
свої вподобання Ви можете, звернувшись 
до найближчого офіційного дилерського 
центру Nissan. Ваш QASHQAI 
відповідатиме Вашому стилю.

ЗРОБІТЬ ЙОГО ДІЙСНО ВИНЯТКОВИМ

НАСТУПНЕ ПОКОЛІННЯ 
NISSAN QASHQAI.
НЕЙМОВІРНІ 
УРБАНІСТИЧНІ ВРАЖЕННЯ



На обкладинці:
Модель QASHQAI оздоблена 

хромованою накладкою на передній 
бампер (02) та темно-сірими легкосплавними 

дисками IBISCUS 19" з діамантовим 
грануванням (30). Малий пакет включає в себе 

хромовані корпуси дзеркал (03), хромовані накладки 
на пороги дверей (01) та темно-сірі легкосплавні 

диски WIND 19" з діамантовим грануванням (27).
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ДОВЕРШЕНА ДОСКОНАЛІСТЬ
Додайте Вашому QASHQAI сяяння 
та лоску за допомогою пакета 
з трьох глянцевих накладок у версіях 
Хром і Айс Хром. 

ПАКЕТ «ПРЕМІУМ»
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АЙС ХРОМ ХРОМ

1  Легкосплавні диски WIND 19" 
з діамантовим грануванням, темно-сірі (27)

ПАКЕТ «ПРЕМІУМ» (13)

2  Оздоблення заднього скла, Айс Хром (12)

3  Оздоблення нижньої частини дверцят 
багажника, Айс Хром (11)

4  Накладка на передній бампер, Айс Хром (09)
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АЙС ХРОМ ХРОМ

НАЙВИЩИЙ КЛАС
Заявіть про себе, оздобивши Ваш 
автомобіль корпусами дзеркал 
і накладками на пороги у варіанті 
Хром або Айс Хром, та підкресліть 
контрастність блискучими сріблястими 
легкосплавними дисками.

1  Легкосплавні диски 
IBISCUS 19", сріблясті (31)

ПАКЕТ «СТИЛЬ» (07)

2  Корпуси дзеркал, Хром (03)

3  Накладки на пороги дверей, 
Хром (01)

ПАКЕТ «СТИЛЬ»
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ПАКЕТ «КРОСОВЕР»
АБСОЛЮТНИЙ ПЕРЕМОЖЕЦЬ
Додайте престижу Вашому QASHQAI 
з комплектом передньої та задньої декоративних 
панелей. А зупинивши свій вибір на комплекті 
глянцево-чорних легкосплавних дисків, 
Ви зробите свій автомобіль ще більш 
ефектним.

1  Легкосплавні диски WIND 19", 
глянцево-чорні (26)

ПАКЕТ «КРОСОВЕР» (39)

2  Передня декоративна панель (41)

3  Задня декоративна панель (42)



«Секретні» колісні гайки (38)

Легкосплавні диски 
OE 17" (32)

Легкосплавні диски 
OE 19" (34)

Легкосплавні диски 17", 
глянцево-чорні (23)

Легкосплавні диски 17", 
сріблясті (25)

Легкосплавні диски 17" 
з діамантовим 
грануванням, темно-сірі (24)

SNOWFLAKE



Ці оригінальні легкосплавні диски Nissan, розроблені 
та спроектовані спеціально для автомобіля 
QASHQAI, забезпечують його неперевершений 
стиль та беззаперечний рівень безпеки. 

Легкосплавні диски 19", 
глянцево-чорні (29)

Легкосплавні диски 19", 
сріблясті (31)

Легкосплавні диски 19"
з діамантовим 
грануванням, темно-
сірі (30)

IBISCUS
Легкосплавні диски 19", 
глянцево-чорні (26)

Легкосплавні диски 19", 
сріблясті (28)

Легкосплавні диски 19" 
з діамантовим 
грануванням, темно-
сірі (27)

WIND

ЛЕГКОСПЛАВНІ ДИСКИ
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1  Дефлектор на капот (70)

2  Передня та задня паркувальні системи (46-47)

3  Легкосплавні диски SNOWFLAKE 17" 
з діамантовим грануванням, темно-сірі (24)

4  Дзеркала з функцією автоматичного складання (45)

5  Дефлектори на вікна з хромованим оздобленням 
(комплект із 4 шт.), передні та задні (72)

6  Бокові молдинги, сірі (67) (також доступні в чорній 
та білій перламутровій версіях, а також під 
фарбування)

7  Бризковики (комплект із 4 шт.), передні 
та задні (71)

Захистіть Ваш QASHQAI від негараздів 
та несподіванок дорожнього життя, 
скориставшись повним комплектом 
дефлекторів на вікна, дзеркал 
із функцією автоматичного складання 
та бокових молдингів. А передні й задні 
паркувальні датчики можуть стати 
у пригоді будь-якої миті.

ЗАХИСТ
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ПОВНА ЕКІПІРОВКА
Ви впораєтеся з будь-якою ситуацією 
завдяки комплекту спортивних накладок 
на педалі та накладок на пороги, які 
входять до ПАКЕТУ «СПОРТ». Крім того, 
Ви маєте змогу вибрати додаткові 
елементи найвищої комплектації, такі як 
шкіряне оздоблення рукоятки важеля 
перемикання передач, зносостійкі 
килимки та тримач для смартфона.

4  Накладки на пороги дверей 
з підсвічуванням, тільки передні (19)

5  Текстильні килимки, велюрові, чорні 
(комплект із 4 шт.) (63)

Текстильні килимки, стандартні, чорні 
(комплект із 4 шт.) (62) 
Гумовий килимок із піднятими краями 
(комплект із 4 шт.) (61)

6  Шкіряне оздоблення рукоятки важеля 
перемикання передач (21)

7  Тримач для смартфона, кут повороту 360°, 
білий (49) (також доступний у чорній версії)

8  Тримач для смартфона, U-grip, чорний (51)

9  Універсальний тримач для планшета, 
чорний (52)

1  Накладка на поріг багажника, 
алюмінієва (22)

2  Накладки на пороги дверей 
без підсвічування, алюмінієві, 
передні та задні (20)

3  Комплект спортивних накладок 
на педалі (18)

ПАКЕТ «СПОРТ» (15)

ПАКЕТ «СПОРТ»
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СТВОРІТЬ ПРОСТІР 
Перетворіть багажник Вашого автомобіля 
на практичне, впорядковане відділення 
за допомогою багажного органайзера, сіток 
для кріплення багажу, перегородки/решітки 
для перевезення собак, а також гнучкого 
піддона, щоб розмістити все й одразу.

1  Килимок для багажника (64) та накладка на поріг 
багажника, алюмінієва (22)

2  Гнучкий піддон для багажника (59) та верхня 
захисна накладка на бампер (69)

3  Багажний органайзер (57)

4  Сітка для кріплення багажу, горизонтальна (60)

5  Перегородка/решітка для перевезення собак (58)

ЗРУЧНИЙ БАГАЖНИК
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1  Комплект першої допомоги (сумка) (104)

2  Плічка для одягу – на спинці сидіння (48)

3  Комплект із 5 задніх сонцезахисних шторок, 
включаючи шторку для дверцят багажника (55) 
(також доступний варіант комплекту 
з 4 шторок, без шторки для дверцят 
багажника)

ВСЕ НАЙНЕОБХІДНІШЕ
Скористайтеся плічками для одягу 
та встановіть задні сонцезахисні шторки: 
маленькі деталі мають величезне 
значення.

КОМФОРТ
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РУШАЙТЕ НАЗУСТРІЧ ПРИГОДАМ!
Підготуйте Ваш QASHQAI до пригод, встановивши тримач 
для велосипеда, для лиж, зчіпний пристрій та каркасний 
багажник, і сміливо вирушайте з міста. Ви не пошкодуєте 
про це!

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ
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1  Поперечини для рейлінгів на даху (75)

2  Тримач велосипедів на тягово-зчіпному 
пристрої, 2 велосипеди (100), 
7- або 13-штирковий роз’єм (Тримач 
велосипедів на тягово-зчіпному пристрої, 
3 велосипеди, 7-штирковий роз’єм)

3  Тримач велосипеда Luxury (79), на фото 
зображено поперечини для рейлінгів на даху 
(можливий також варіант одинарного тримача 
для велосипеда тільки для сталевих планок)

4  Тягово-зчіпний пристрій (доступні знімний (92) 
та незнімний пристрої з електрокомплектом 
(7- або 13-штирковий роз’єм)

5  Закритий верхній багажник, середнього 
розміру (89) (також доступний багажник 
маленького розміру) зображений на фото 
з алюмінієвим тримачем багажу T-Track (73)

6  Тримач лиж/сноубордів, до 3 пар (84), поперечини 
для рейлінгів на даху (сумісний із поперечинами 
для рейлінгів на даху, а також сталевим та 
алюмінієвим тримачами T-Track)

7  Тримач лиж/сноубордів, до 4 пар (85), поперечини 
для рейлінгів на даху (сумісний із поперечинами 
для рейлінгів на даху, а також сталевим та 
алюмінієвим тримачами T-Track)

8  Тримач лиж/сноубордів, зсувний, до 6 пар (83), 
поперечини для рейлінгів на даху (сумісний 
із поперечинами для рейлінгів на даху, а також 
сталевим та алюмінієвим тримачами T-Track)



ХРОМ
(01)  Накладки на пороги дверей, Хром

(02)  Накладка на передній бампер, Хром

(03)  Корпуси дзеркал, Хром

(04) Оздоблення нижньої частини дверцят багажника, Хром

(05) Оздоблення заднього скла, Хром

(06) Пакет «Преміум», Хром: накладка на передній бампер, оздоблення нижньої частини 
дверцят багажника, оздоблення заднього скла

(07)  Пакет «Стиль», Хром: накладки на пороги дверей, корпуси дзеркал

АЙС ХРОМ
(08) Накладки на пороги дверей, Айс Хром

(09)  Накладка на передній бампер, Айс Хром

(10)  Корпуси дзеркал, Айс Хром

(11)  Оздоблення нижньої частини дверцят багажника, Айс Хром

(12)  Оздоблення заднього скла, Айс Хром

(13)   Пакет «Преміум», Айс Хром: накладка на передній бампер, оздоблення нижньої частини 
дверцят багажника, оздоблення заднього скла 

(14) Пакет «Стиль», Айс Хром: накладки на пороги дверей, корпуси дзеркал

ПАКЕТ «СПОРТ»
(15)   ПАКЕТ «СПОРТ»: спортивні накладки на педалі (моделі з AT та лівостороннім 

керуванням), накладки на пороги дверей, накладка на поріг багажника
(16) ПАКЕТ «СПОРТ»: спортивні накладки на педалі (моделі з МT та лівостороннім 

керуванням), накладки на пороги дверей, накладка на поріг багажника
(17) Комплект спортивних накладок на педалі – моделі з автоматичною трансмісією 

та лівостороннім керуванням 
(18)  Комплект спортивних накладок на педалі – моделі з механічною трансмісією 

та лівостороннім керуванням

(19)  Накладки на пороги дверей з підсвічуванням, тільки передні

(20)  Накладки на пороги дверей без підсвічування, алюмінієві, передні та задні

(21)  Шкіряне оздоблення рукоятки важеля перемикання передач – моделі з МТ

(22)  Накладка на поріг багажника, алюмінієва

КОЛІСНІ ДИСКИ
(23)  Легкосплавні диски SNOW FLAKE 17" з ковпаками (глянцево-чорні Z11)

(24)   Легкосплавні диски SNOW FLAKE 17" з ковпаками (діамантове гранування, 
темно-сірі KAD)

(25)  Ллегкосплавні диски SNOW FLAKE 17"  з ковпаками (сріблясті G081-2)

(26)  Легкосплавні диски  WIND 19" з ковпаками (глянцево-чорні Z11) 

(27)  Легкосплавні диски WIND 19" з ковпаками (діамантове гранування, темно-сірі KAD)

(28)  Легкосплавні диски WIND 19" з ковпаками (сріблясті G081-2)

(29)  Легкосплавні диски IBISCUS 19" з ковпаками (глянцево-чорні Z11)

(30)   Легкосплавні диски IBISCUS 19" з ковпаками (діамантове гранування, темно-сірі KAD)

(31)  Легкосплавні диски IBISCUS 19" з ковпаками (сріблясті G081-2)

(32)  Легкосплавні диски OE 17" – гумовий вентиль

(33) Легкосплавні диски OE 17" – TPMS 

(34)  Легкосплавні диски OE 19" – гумовий вентиль

(35) Легкосплавні диски OE 19" – TPMS

(36) Ковпаки OE для легкосплавних дисків OE 17" 

(37) Ковпаки OE для легкосплавних дисків OE 19" 

(38)  «Секретні» колісні гайки

СТИЛЬНІ АКЦЕНТИ 
(39)   Пакет «Кросовер» (передні та задні декоративні панелі – для моделей 

з OE/допоміжною паркувальною системою)
(40) Пакет «Кросовер» (передні та задні декоративні панелі – для моделей 

без OE/допоміжної паркувальної системи)

(41)  Передня декоративна панель

(42)  Задня декоративна панель (для моделей з задньою паркувальною системою OE)

(43) Задня декоративна панель (для моделей без задньої паркувальної системи OE)

(44)  Лонжерони з підсвічуванням

(45)  Дзеркала з функцією автоматичного складання

ДОПОМІЖНІ СИСТЕМИ
(46)  Передня паркувальна система

(47)  Задня паркувальна система

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ ДЛЯ САЛОНУ
(48)  Плічка для одягу – на спинці сидіння

(49)  Тримач для смартфона, кут повороту 360° (білий)

(50) Тримач для смартфона, кут повороту 360° (чорний)

(51)  Тримач для смартфона, U-grip (чорний)

(52)  Універсальний тримач для планшета (чорний)

(53) Знімна попільниця

(54) Задні сонцезахисні шторки (задні бокові вікна, 4 шт.)

(55)  Задні сонцезахисні шторки (задні бокові вікна + дверцята багажника, 5 шт.)

(56) Тримач для телефону у формі склянки

ПЕРЕЛІК
АКСЕСУАРІВ



ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ ДЛЯ БАГАЖНИКА
(57)  Багажний органайзер

(58)  Перегородка/решітка для перевезення собак

(59)  Гнучкий піддон для багажника

(60)  Сітка для кріплення багажу, горизонтальна

КИЛИМКИ

(61)   Гумовий килимок із піднятими краями (комплект із 4 шт.) для моделей із лівостороннім 
керуванням 

(62)   Текстильні килимки, стандартні, чорні (комплект із 4 шт.) для моделей із лівостороннім 
керуванням

(63)   Текстильні килимки, велюрові, чорні (комплект із 4 шт.) для моделей із лівостороннім 
керуванням

(64)  Килимок для багажника

ЗАХИСТ ЕКСТЕР’ЄРУ
(65) Бокові молдинги, під фарбування

(66) Бокові молдинги, чорні Z11

(67)  Бокові молдинги, сірі KAD

(68)  Бокові молдинги, білі перламутрові QAB

(69)  Верхня захисна накладка на бампер (задній)

(70)  Дефлектор на капот

(71)  Бризковики (комплект із 4 шт.), передні та задні

(72)  Дефлектори на вікна з Хромованим оздобленням (комплект із 4 шт.)

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ БАГАЖУ
(73)  Тримач багажу, алюмінієвий, T-Track

(74) Тримач багажу, сталевий

(75)  Поперечини для рейлінгів на даху – «Преміум» 

(76) Каркасний багажник, сталевий, чорний (80x100 см)

(77) Обмежувачі для багажу (комплект із 4 шт.) тільки для сталевих планок

(78) Багажна стропа (400 см)

(79)  Тримач Luxury для велосипеда, алюмінієвий

(80) Одинарний тримач для велосипеда тільки для сталевих планок

(81) Адаптер T-track для тримача для велосипеда

(82) Тримач лиж (тільки для сталевих планок)

(83)  Тримач лиж/сноубордів, зсувний, до 6 пар

(84)  Тримач лиж/сноубордів, до 3 пар

(85)  Тримач лиж/сноубордів, до 4 пар

(86) Адаптер алюмінієвий T-track для тримача лиж (для 3 і 4 пар) 

(87) Підніжка на колесо

ЗАКРИТИЙ ВЕРХНІЙ БАГАЖНИК

ОБ’ЄМ/ДОВЖИНА/ШИРИНА/ВИСОТА/ВАГА/МАКСИМАЛЬНЕ 

НАВАНТАЖЕННЯ

(88) Закритий верхній багажник, малий 380 л/1600*800*400 мм/75 кг

(89)  Закритий верхній багажник, середній 480 л/1900*800*400 мм/75 кг

(90) Закритий верхній багажник Ranger 90, тканинний, 340 л/1100*800*400 мм/75 кг

ТЯГОВО-ЗЧІПНІ ПРИСТРОЇ
(91) Незнімний тягово-зчіпний пристрій

(92)  Знімний тягово-зчіпний пристрій

(93) Стандартний запобіжний затискач

(94)  TEK 13-штирковий роз’єм 

(95) TEK 7-штирковий роз’єм

(96) TEK адаптер з 13- на 7-штирковий роз’єм 

(97) TEK адаптер з 13- на 7-штирковий роз’єм і 12s (довгий)

(98) TEK адаптер з 7- на 13-штирковий роз’єм

(99) Додаткове джерело живлення 

(100)   Тримач велосипедів на тягово-зчіпному пристрої, 13-штирковий роз’єм 
(2 велосипеди) 

(101) Тримач велосипедів на тягово-зчіпному пристрої, 7-штирковий роз’єм (2 велосипеди)

(102) Тримач велосипедів на тягово-зчіпному пристрої, 7-штирковий роз’єм (3 велосипеди)

БЕЗПЕКА
(103) Комплект першої допомоги (пластиковий контейнер)

(104)  Комплект першої допомоги (сумка)

(105) Аварійний жилет Nissan

(106) Аварійний комплект (комплект першої допомоги, жилет та 1 знак аварійної зупинки)

(107) Аварійний комплект (комплект першої допомоги, жилет та 2 знаки аварійної зупинки)

(108) Знак аварійної зупинки

(109) Знак аварійної зупинки (комплект із 2 шт.)



Відвідайте наш сайт: www.nissan.ua

Цей каталог містить інформацію, що була абсолютно достовірна на дату його публікації (грудень 2013 року). Використані зображення 
зроблені з експериментальних зразків автомобілів, представлених на виставках. З огляду на політику постійного вдосконалення своєї 
продукції, компанія Nissan International та/або ТОВ «Ніссан Менуфекчурінг Рус» та/або ТОВ «Ніссан Мотор Україна» залишають за 
собою право змінювати технічні характеристики й обладнання, описані у цьому каталозі. У випадку будь-яких змін дилери компанії 
Nissan будуть додатково проінформовані про це в найкоротший термін. Найактуальнішу інформацію можна отримати в офіційних 
дилерів компанії Nissan. Через особливості друкарського процесу відтінки кольорів у цьому каталозі можуть дещо відрізнятися 
від реальних кольорів фарбування та внутрішнього оздоблення. Всі права захищені. Повне або часткове відтворення цього каталогу 
без письмового дозволу ТОВ «Ніссан Мотор Україна» заборонено.
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