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JAUNĀ NISSAN QASHQAI AKSESUĀRI

Nissan aksesuāri ir radīti, lai ļautu Jums individuāli pielāgot automobiļa 
stilu, uzlabotu komfortu un automobiļa izmantošanu ikdienā, vienlaicīgi 
nodrošinot atbilstību visaugstākajām kvalitātes, veiktspējas un uzticamības 
prasībām. Nissan piedāvā Jūsu gaidām atbilstošus aksesuārus, kā arī 
plašu vērtīgu un inovatīvu produktu klāstu – Nissan oriģinālos aksesuārus 
un aksesuāru izlases produktus.

NISSAN ORIĢINĀLIE AKSESUĀRI.

Nissan oriģinālos aksesuārus, kas tiek radīti un izgatavoti tieši mūsu 
automobiļiem, izstrādā uzņēmuma inženieri, lai nodrošinātu atbilstību 
visiem Nissan standartiem. Tāpēc Nissan garantija tiem ir spēkā  
3 gadus / 100 000 km (atkarībā no tā, kas iestājas pirmais), līdz jauna 
automobiļa ražotāja standarta garantijas beigām vai 12 mēnešus 
(atkarībā no tā, kas ir ilgāk). 

AKSESUĀRU IZLASE.

Nissan ir izveidojis pēcpārdošanas apkalpošanas produktu izlasi, kurā 
ietverti augstu novērtētu piegādātāju aksesuāri, lai bagātinātu Jūsu  
kā automobiļa īpašnieka pieredzi un radītu vēl lielāku apmierinātību. 
Garantijas segums šiem aksesuāriem ir atkarīgs no katra konkrētā 
ražotāja. Lai iegūtu informāciju par aksesuāru izlases produktu garantijas 
segumu, lūdzu, sazinieties ar savu Nissan dīleri!

Nissan oriģinālie aksesuāri jāuzstāda Nissan dīlerim vai autorizētam Nissan servisam. Uz Nissan oriģinālajiem 
aksesuāriem, kas uzstādīti ārpus jauna automobiļa ražotāja standarta garantijas perioda vai ko uzstādījusi 
trešā puse vai klients pats, attiecas tikai Nissan oriģinālo rezerves daļu un aksesuāru 12 mēnešu (neierobežota 
nobraukuma) garantija.
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Šie aksesuāri ir pārbaudīti visizaicinošākajās Eiropas karstuma un aukstuma temperatūrās, lai nodrošinātu to formas un stiprinājumu ilgmūžību.

Eksterjera stils
Parādiet savu stilu! Eksterjera stila aksesuāru komplekti akcentē jaunā Nissan Qashqai izteiksmīgās 
dizaina līnijas un ļauj Jums izcelties, liekot citiem atskatīties.

ELEGANCE PACK
A – Priekšpuses apdare, Chrome - KE6106U0CR
B – Aizmugures apdare, Chrome - KE7916U0CR
C – Sānu apdare, Chrome - KE7606U0CR
Piešķiriet izsmalcinātus akcentus!

ACTIVE PACK
D – Priekšējā dekoratīvā uzlika, Silver - KE6106U10S 
E – Aizmugurējā dekoratīvā uzlika, Silver* - 
KE7916U10S
Personalizējiet savu jauno Qashqai ar Active Pack 
aksesuāru komplektu, lai piešķirtu tam dinamisku 
izskatu!
*Aizmugurējā dekoratīvā uzlika versijai bez sakabes āķa. Lūdzu, 
apskatiet aksesuāru cenu lapu, lai uzzinātu par pieejamo klāstu un 
iespējām!

SĀNU SPOGUĻU UZLIKAS
F – Sānu spoguļu uzlikas, Silver - KE9606U0CR
Stilīgas, vakuuma formētas, kvalitatīvas sānu 
spoguļu uzlikas.

AIZMUGURES BAMPERA AIZSARGUZLIKA
G – Aizmugures bampera aizsarguzlika - 
KE6206U000 
Novērš skrāpējumus un citus iespējamus 
bojājumus, ko var radīt bagāžas iekraušana 
bagāžas nodalījumā.
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Vieglmetāla diski
Mūsu vieglmetāla diski ir īpaši radīti jaunajam Qashqai, lai piedāvātu izcilu izturības, precizitātes, 
veiktspējas un stila kombināciju.

VIEGLMETĀLA DISKI

A - 17" VIEGLMETĀLA DISKS ZIEMAI, SILVER - KB4096U200

Lieliski vieglmetāla diski par pieejamu cenu. Ieteicami ziemas sezonai, jo tie ir īpaši izstrādāti aukstiem laika 
apstākļiem,* ņemot vērā sāls, ķīmisko vielu un grants potenciālo iedarbību.
*Automobilis jāaprīko ar ziemas riepām saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

B - ELEKTRISKA RIEPU GAISA SPIEDIENA KONTROLES SISTĒMA
Elektriska riepu gaisa spiediena kontroles sistēma – 573506UA0A
Ātrs un vienkāršs veids, kā pārliecināties, vai riepās ir atbilstošs gaisa spiediens ideālai automobiļa veiktspējai 
un ekonomijai. 
Elektrisks riepu piepumpēšanas komplekts - 573506UA0A

C - DROŠĪBAS UZGRIEŽŅI
Drošības uzgriežņi pret zādzībām – KE40989947
Šis vienkāršais, bet efektīvais aizsargkomplekts piedāvā papildu aizsardzību un sirdsmieru.
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Bagāžas pārvadāšana
Ja Jums nepieciešama papildu vieta bagāžas vai sporta 
aprīkojuma pārvadāšanai, mums ir risinājums. Jumta 
šķērsstieņi un bagāžas turētāji palielina jaunā Qashqai bagāžas 
pārvadāšanas iespējas bez kompromisiem attiecībā uz drošību.

A – JUMTA ŠĶĒRSSTIEŅI
ar Easyfix sistēmu* – KE7326U510

B – JUMTA BAGĀŽAS TURĒTĀJS
ar Easyfix sistēmu – KE7306U510

Šie augstas kvalitātes jumta 
šķērsstieņi no alumīnija un jumta 
bagāžas turētāji piedāvā izturību un 
ilgtspējību, pārvadājot līdz pat 75 kg 
smagu bagāžu. Pateicoties Easyfix 
sistēmai, uzstādīšana neaizņems 
vairāk par 10 minūtēm, un Jums 
nebūs nepieciešami nekādi papildu 
instrumenti.

*Tikai automobiļiem ar jumta reliņiem.

C – SLĒPJU TURĒTĀJS
No 4 līdz 6 slēpju pāriem.
4 slēpju pāriem - KS73850002
6 slēpju pāriem - KE73899996
Droši un ērti pārvadājiet līdz pat 
6 slēpju pāriem!

D – VELOSIPĒDU TURĒTĀJS
No metāla – KE73880100
No alumīnija – KB73880010
Uz sava jaunā Qashqai jumta  
Jūs varat pārvadāt līdz pat 
4 velosipēdiem.

E – JUMTA BAGĀŽAS KASTE
Ar ātras nostiprināšanas sistēmu.
Maza – KE734380BK
Vidēja – KE734480BK
Liela – KE734630BK
Droši un bez raizēm pārvadājiet 
visu Jums nepieciešamo bagāžu 
mūsu aerodinamiskajās jumta 
bagāžas kastēs! Iekļauta QuickFix 
sistēma īpaši vieglai lietošanai.

Drukāt   |   Aizvērt



A B

C

D

Vilkšana
Neatkarīgi no tā, vai piekabināt treileri vai piekabi 
vai vienkārši jāpiestiprina daži velosipēdi, mums 
ir sakabes āķi, turētāji un elektriskie komplekti, 
kas ir īpaši izstrādāti Jūsu jaunajam Qashqai, lai 
nodrošinātu maksimālu saderību, funkcionalitāti 
un drošību.

SAKABES ĀĶI
A – Noņemams sakabes āķis – KE5KT6U510
B – Fiksēts sakabes āķis – KE5KT6U500
Nissan oriģinālie sakabes āķi ir izstrādāti un 
pārbaudīti kopā ar jauno Qashqai, lai tie atbilstu  
tā 1800 kg lielajai vilktspējai un pārsniegtu visus 
Eiropas standartus.

C – ELEKTRISKAIS KOMPLEKTS
7 tapas – KE5056U002
13 tapas – KE5056U012
Izstrādāts tā, lai tas būtu 100% saderīgs ar jaunā 
Qashqai elektriskajām sistēmām, tas garantē drošu 
darbību pie maksimālas elektriskās slodzes pat 
vissliktākajos laikapstākļos.

D – E-VELOSIPĒDU TURĒTĀJS
Velosipēdu turētājs* -  KB73871313
E-velosipēdu turētājs ir izstrādāts tā, lai varētu turēt 
gan e-velosipēdus, gan parastos velosipēdus.
*3 velosipēdi, līdz 60 kg slodzei, 1 velosipēda maksimālais svars ir 30 kg.
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B – IZGAISMOTAS SĀNU SLIEKŠŅU 
AIZSARGUZLIKAS
Ar Qashqai logotipu – KE9676U542 
Šīs izgaismotās sānu sliekšņu aizsarguzlikas 
aizsargā Jūsu automobiļa sānu sliekšņus no 
skrāpējumiem, vienlaikus piešķirot automobilim 
premium līmeņa akcentu.

C – NEIZGAISMOTAS SĀNU SLIEKŠŅU 
AIZSARGUZLIKAS
No alumīnija ar Qashqai logotipu – KE9676U100 
Viegli tīrāmas, tās palīdz aizsargāt Jūsu automobiļa 
sānu sliekšņus no skrāpējumiem un cita veida 
nodiluma.

D – SKĀRIENEKRĀNA AIZSARGPLĒVE
8" ekrānam - KB5376U50A 
9" ekrānam - KB5376U50B
Šī aizsargplēve palīdz pasargāt Jūsu automobiļa 
NissanConnect skārienekrānu no skrāpējumiem 
un taukainiem nospiedumiem.

Automobiļa salona 
aizsardzība
Uzturiet sava jaunā Qashqai salonu kā jaunu, 
izmantojot mūsu automobiļa salona 
aizsardzības aksesuāru klāstu!

A – AUTOMOBIĻA SALONA PAKLĀJIŅI

Automobiļa salona paklājiņi, Luxury – KE7456UN0A
Tekstils: 750 g/m2, melni ar blīvu filca pamatslāni.

Automobiļa salona paklājiņi no velūra – KE7456UN1A
Tekstils: 450 g/m2, melni ar blīvu filca pamatslāni.

Automobiļa salona paklājiņi no gumijas – KE7486U000
Biezums: 62–67 mm.

Izstrādāti un izgatavoti tā, lai būtu ideāli piemēroti 
jaunajam Qashqai, nodrošinot maksimālu kvalitāti 
un aizsardzību.
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Eksterjera aizsardzība
Ne vienmēr ir iespējams izvairīties no dubļiem, 
lietus vai citiem autovadītājiem, taču Jūs varat 
novērst sava jaunā Qashqai sabojāšanu, 
izmantojot mūsu piedāvātos eksterjera 
aizsardzības aksesuārus.

A – DUBĻUSARGI
Dubļusargi – KE7886UA01
Aizsargājiet savu automobili no akmeņiem un šķembām 
un pasargājiet arī citus satiksmes dalībniekus no tiem, 
pateicoties jaunajam Qashqai īpaši izgatavotajiem 
dubļusargiem!

B – DURVJU MALU AIZSARGPLĒVE
Durvju malu aizsargplēve - KB53790100
Izvairieties no skrāpējumiem un citiem sava automobiļa 
durvju malu bojājumiem, pateicoties šai neredzamajai 
aizsargplēvei!

Apgaismojums
Pievienojiet nedaudz papildu apgaismojuma, 
lai uzlabotu drošību, komfortu un piešķirtu 
savam jaunajam Qashqai vēl oriģinālāku stilu!

C – BAGĀŽAS NODALĪJUMA APGAISMOJUMS
Bagāžas nodalījuma apgaismojums - KB93000170
LED gaisma, kas automātiski izgaismo atvērto 
bagāžas nodalījumu, ir arī noņemama, lai to 
lietotu kā ērtu lukturīti vai pārbaudes gaismu.

D – MIGLAS LUKTURI
Šie priekšējie LED miglas lukturi piedāvā 
maksimālu redzamību un drošību miglainos  
un sliktas redzamības laikapstākļos.
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Sākot no bagāžas līdz dubļainiem apaviem un beidzot ar Jūsu ģimenes mīluli – suni, jaunais 
Qashqai vienmēr ir gatavs Jums palīdzēt pārvadāt bagāžu. Jūs savukārt varat parūpēties  
par savu automobili, izmantojot aksesuārus, kas ir īpaši izstrādāti, lai uzturētu tā bagāžas 
nodalījumu gluži kā jaunu.

Bagāžas nodalījuma aizsardzība

A – ABPUSĒJS BAGĀŽAS NODALĪJUMA IELIKTNIS
Abpusējs bagāžas nodalījuma ieliktnis* – KE9656U0S0
Šī viegli izņemamā ieliktņa viena puse ir no izturīga velūra, otra – 
no viegli tīrāmas gumijas, un tas ir ļoti noderīgs mājdzīvnieku vai 
dubļainu dārza rīku pārvadāšanai.

B – BAGĀŽAS NODALĪJUMA PAKLĀJS NO TEKSTILA
Bagāžas nodalījuma paklājs no tekstila* – KE8406U000
Šis pamatīgais, viegli izņemamais paklājs piedāvā papildu 
aizsardzību Jūsu automobiļa bagāžas nodalījumam. 
Tekstils: 520 g/m2, melns ar granulētu pamatslāni.

C – AIZSARGĀJOŠS BAGĀŽAS NODALĪJUMA PAKLĀJS
Aizsargājošs bagāžas nodalījuma paklājs* - KS9656U5E0
Absolūta bagāžas nodalījuma aizsardzība pret negaidītām 
šķidrumu noplūdēm, dubļiem un citām nepatīkamām situācijām.

D – BAGĀŽAS NODALĪJUMA SLIEKŠŅA AIZSARGUZLIKAS
Bagāžas nodalījuma sliekšņa aizsarguzlikas* – KE9676U000
Aizsargā pret skrāpējumiem un citiem bojājumiem, ieceļot vai 
izceļot bagāžu no bagāžas nodalījuma.

E – PIELĀGOJAMS BAGĀŽAS NODALĪJUMA ORGANIZATORS
Pielāgojams bagāžas nodalījuma organizators* - KB93000160 
Sadaliet bagāžas nodalījuma saturu un novērsiet bagāžas 
pārvietošanos tās pārvadāšanas laikā!
*Pieejams, sākot no N-Connecta aprīkojuma līmeņa.
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Noderīgi aksesuāri
Maksimāli izbaudiet katru braucienu un saglabājiet savu 
jauno Qashqai tīru, organizētu un gatavu piedzīvojumiem!

A – BAGĀŽAS TURĒTĀJS AUTOMOBILĪ
Bagāžas turētājs automobilī – KE9646U510
Pielāgojams bagāžas sadalītājs no alumīnija. Izņemams un 
viegli uzstādāms, pateicoties sadalītājam un siksnai, kas slīd pa 
sliedēm, tas pielāgojas dažādu lielumu priekšmetiem.

B – PĀRNĒSĀJAMS PUTEKĻSŪCĒJS
Pārnēsājams putekļsūcējs - KB93000180
Tas piedāvā ērtu un jaudīgu tīrīšanu neatkarīgi no Jūsu 
atrašanās vietas, lai Jūsu automobiļa salons vienmēr būtu 
nevainojami tīrs.

C – GAISA ATTĪRĪTĀJS
Automobiļa gaisa attīrītājs - KB27299900
Attīra gaisu automobiļa salonā, filtrējot 
ziedputekšņus, smakas, vīrusus, baktērijas  
un citas daļiņas.

D – AUKSTUMA KASTE
Aukstuma kaste - KS930-00080
Ideāli piemērota, lai garu ceļojumu laikā uzturētu 
Jūsu ēdienus un dzērienus vēsus.

E – ATSLĒGAS IZSEKOTĀJS
Atslēgas izsekotājs - KB23099900
Tas izmanto Bluetooth, lai būtu savienojumā ar 
Jūsu viedtālruni, lai Jūs vienmēr varētu atrast 
savas atslēgas un otrādi.
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Informatīvās un izklaides iespējas
Jaunais Qashqai ir aprīkots ar jaunākajām tehnoloģijām, un šie 
aksesuāri palīdz Jums tās maksimāli izmantot. No viedtālruņa 
turētājiem līdz viedtālruņa bezvadu uzlādei un video 
reģistratoriem, tie Jums palīdzēs būt mobiliem un justies ērti.

A – VIDEO REĢISTRATORS
Iebūvēts video reģistrators* - B8452DF60A
*Atļauts izmantot tikai saskaņā ar spēkā esošajiem vietējiem noteikumiem.

B – VIEDTĀLRUŅA BEZVADU LĀDĒTĀJS
Viedtālruņa bezvadu lādētājs, MagicMount ProCharge,  
stiprināms pie paneļa/loga - KB28900010
Uzlādē saderīgus viedtālruņus bez to pievienošanas uzlādei.

VIEDTĀLRUŅA TURĒTĀJI
C – Viedtālruņa turētājs, MagicMount, stiprināms pie gaisa  
ventilācijas atveres - KS289AVMBL
D – Viedtālruņa turētājs, MagicMount, stiprināms pie gaisa  
ventilācijas atveres/loga - KB28900005
Turiet savu viedtālruni tur, kur vēlaties!

Drošība un aizsardzība
Neatkarīgi no tā, vai tas ir, lai atbilstu starptautiskiem noteikumiem vai vienkārši papildu sirdsmieram, 
mūsu drošības un aizsardzības aksesuāri ir Jūsu rīcībā tieši tad, kad tas Jums visvairāk ir nepieciešams.

E – DROŠĪBAS KOMPLEKTS
Drošības komplekts (pirmās palīdzības komplekts,  
1 veste, 1 avārijas trīsstūris, EuroMicro) ar Nissan 
zīmolu – KE93000022

Drošības komplekts (pirmās palīdzības komplekts,  
1 veste, 2 avārijas trīsstūri, EuroMicro) ar Nissan 
zīmolu – KE93000023

Drošības komplekts (pirmās palīdzības komplekts,  
2 vestes, 1 avārijas trīsstūris, EuroMicro) ar Nissan 
zīmolu – KE93000024

Pārliecinieties, ka šis drošības aprīkojums vienmēr ir 
Jūsu automobilī!

F – LED AVĀRIJAS GAISMA
LED avārijas gaisma - KB93000140
Šī spilgti mirgojošā gaisma ir īpaši noderīga, ja esat 
spiests apstāties tumsā vai slikti pārredzamā vietā.

G – GLĀBŠANAS ĀMURS
Glābšanas āmurs ar LED lukturīti - KB93000150
Glābšanas āmuru ar parocīgo LED lukturīti var 
izmantot, lai ārkārtas situācijā izsistu logu stiklus.
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EKSTERJERA STILS

Jaunā Nissan Qashqai aksesuāri

DISKI

ACTIVE PACK PAPILDU EKSTERJERA STILS

BAGĀŽAS PĀRVADĀŠANA

VILKŠANA

AUTOMOBIĻA SALONA AIZSARDZĪBA

Priekšpuses 
apdare – Chrome
KE6106U0CR

Automobiļa  
salona paklājiņi,  
Luxury
KE7456UN0A

Jumta šķērsstieņi
ar Easyfix 
sistēmu
KE7326U510

Elektrisks 
komplekts
7 tapas –
KE5056U002
13 tapas –
KE5056U012

Skārienekrāna 
aizsargplēve
8" ekrānam –

KB5376U50A
9" ekrānam –

KB5376U50B

Aizmugures 
apdare – Chrome
KE7916U0CR

Automobiļa  
salona paklājiņi  
no velūra
KE7456UN1A

Jumta bagāžas 
turētājs
ar Easyfix 
sistēmu
KE7306U510Sānu apdare – 

Chrome
KE7606U0CR

Automobiļa  
salona paklājiņi  
no gumijas
KE7486U000

Priekšējā 
dekoratīvā 
uzlika – Silver
KE6106U10S

17" vieglmetāla 
diski ziemai – 
Silver

KB4096U200

Sānu 
spoguļu  
uzlikas – Silver
KE9606U0CR

Elektriska riepu 
gaisa spiediena 
kontroles 
sistēma
573506UA0A

Noņemams 
sakabes āķis
KE5KT6U510

Izgaismotas  
sānu durvju 
sliekšņu  
aizsarguzlikas  
ar Qashqai  
logotipu
KE9676U542

Aizmugurējā 
dekoratīvā 
uzlika – Silver
KE7916U10S

Aizmugures  
bampera  
aizsarguzlika
KE6206U000

Drošības 
uzgriežņi
KE40989947

Fiksēts 
sakabes āķis
KE5KT6U500

Neizgaismotas  
sānu durvju  
sliekšņu  
aizsarguzlikas  
ar Qashqai  
logotipu  
no alumīnija
KE9676U100

Velosipēdu turētājs
no metāla –
KE73880100
Luksuss –

KB73880010
T-Track adapteris 
velosipēdu 
turētājam
no metāla –
KE73799933

Jumta bagāžas 
kaste ar ātru 
fiksāciju, dubulti
atverama
Mazā –
KE734380BK
Vidējā –
KE734480BK
Lielā –
KE734630BK

Slēpju turētājs
4 pāriem –

KS73850002
6 pāriem –
KE73899996

Salokāms 
e-velosipēdu 
turētājs

KB73871313
3 velosipēdiem, 
Euroride –
KE73870307
2 velosipēdiem, 
Euroride –
KE73870213

ELEGANCE PACK
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Jaunā Nissan Qashqai aksesuāri

BAGĀŽAS NODALĪJUMA AIZSARDZĪBA

NODERĪGI AKSESUĀRI

EKSTERJERA AIZSARDZĪBA APGAISMOJUMS

INFORMATĪVĀS UN IZKLAIDES IESPĒJAS

DROŠĪBA UN AIZSARDZĪBA

Dubļusargi
KE7886UA01

LED miglas  
lukturi

Viedtālruņa 
turētājs,  
DashMount  
Universal

KB28900001

Viedtālruņa 
turētājs,  
MagicMount, 
stiprināms pie 
paneļa/loga

KB28900005

Viedtālruņa 
turētājs,  
MagicMount, 
stiprināms pie 
paneļa

KB28900003

LED avārijas 
gaisma

KB93000140

Iebūvēts video 
reģistrators

B8452DF60A
Atļauts izmantot 
tikai saskaņā ar 
spēkā esošajiem 
vietējiem  
noteikumiem.

Abpusējs 
bagāžas
nodalījuma 
ieliktnis
KE9656U0S0

Virsbūves  
apakšdaļas  
aizsardzība
KE5416U500

Bagāžas 
nodalījuma  
apgaismojums

KB93000170

Viedtālruņa 
turētājs,  
MagicMount, 
stiprināms pie 
gaisa 
ventilācijas 
atveres

KS289AVMBL

Viedtālruņa 
bezvadu lādētājs, 
MagicMount 
ProCharge, 
stiprināms pie 
paneļa/loga

KB28900010

Viedtālruņa 
turētājs,  
MagicMount, 
stiprināms pie 
paneļa/gaisa 
ventilācijas 
atveres

KB28900004

Glābšanas 
āmurs 
ar LED 
lukturīti

KB93000150

Pielāgojams  
bagāžas 
nodalījuma  
organizators

KB93000160

Bagāžas  
turētājs  
automobilī
KE9646U510

Atslēgas  
izsekotājs

KB23099900

Pārnēsājams 
putekļsūcējs

KB93000180

Izgaismots  
pelnu trauks

F880089926

Bagāžas 
nodalījuma 
paklājs
no tekstila
KE8406U000

Durvju malu  
aizsargplēve

KB53790100

Bagāžas 
nodalījuma  
sliekšņa  
aizsarguzlikas
KE9676U000

Automobiļa  
gaisa attīrītājs

KB27299900

Telts
999T7XY200

Aukstuma  
kaste

KS93000080

Aizsargājošs  
bagāžas 
nodalījuma  
paklājs

KS9656U5E0

Drošības komplekti:
Pirmās palīdzības komplekts, 1 veste, 1 avārijas 
trīsstūris, EuroMicro
KE93000022
Pirmās palīdzības komplekts, 1 veste, 2 avārijas 
trīsstūri, EuroMicro
KE93000023
Pirmās palīdzības komplekts, 2 vestes, 1 avārijas 
trīsstūris, EuroMicro
KE93000024

Aksesuāri un papildu aprīkojums, ko klients uzstāda pēc automobiļa iegādes, var ietekmēt norādītās automobiļa nobraucamā attāluma vērtības. Uz oriģinālajiem Nissan 
aksesuāriem, kas uzstādīti pirms automobiļa nodošanas klientam vai jauna automobiļa ražotāja standarta garantijas periodā, attiecas jauna automobiļa ražotāja standarta 
3 gadu / 100 000 km garantija (atkarībā no tā, kas iestājas pirmais). Oriģinālie Nissan aksesuāri jāuzstāda Nissan dīlerim vai autorizētam Nissan servisam. Uz Nissan 
oriģinālajiem aksesuāriem, kas uzstādīti ārpus jauna automobiļa ražotāja standarta garantijas perioda vai ko uzstādījusi trešā puse vai klients pats, attiecas tikai oriģinālo 
Nissan rezerves daļu un aksesuāru 12 mēnešu (neierobežota nobraukuma) garantija.

Aksesuāru izlases produktu garantijas segums ir atkarīgs no katra konkrētā piegādātāja. Lai iegūtu papildu informāciju, lūdzu, sazinieties ar savu Nissan dīleri!
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Nissan pagarinātā garantija ļauj Jums izbaudīt sava 
Nissan Qashqai garantijas priekšrocības, veicot lielāku 
nobraukumu.

Remonta gadījumā tiks izmantotas tikai Nissan rezerves 
daļas, un remontu veiks Nissan apmācīti mehāniķi.

Nissan pagarinātā garantija dāvā sirdsmieru Jums un 
ikvienam automobiļa īpašniekam pēc Jums, jo to var 
nodot arī tālāk nākamajam automobiļa īpašniekam.

Parūpējieties par savu Nissan Qashqai tā, kā tas ir 
pelnījis – ar Nissan servisa un tehniskās apkopes līgumu, 
un ietaupiet naudu ilgtermiņā!

Nissan servisa un tehniskās apkopes līgums ietver visas 
pārbaudes un nomaiņas, kas ietilpst Jūsu Nissan 
automobiļa tehnisko apkopju grafikā.

Nissan servisa un tehniskās apkopes līgums sniedz 
Jums garantiju, ka Jūsu izdevumi par tehniskajām 
apkopēm būs nemainīgi līdz pat 5 gadus ilgā periodā.

Izmantojiet priekšrocības, ko sniedz mūsu kvalificēto 
mehāniķu izmantotās Nissan oriģinālās rezerves daļas!

Labi apkoptam automobilim ir arī augstāka 
tālākpārdošanas vērtība. Ja Jūs pārdosiet savu Nissan 
automobili pirms beigsies Nissan servisa un tehniskās 
apkopes līguma termiņš, jaunais Jūsu automobiļa 
īpašnieks varēs izmantot atlikušo līguma laiku.

PAGARINĀTĀ  
GARANTIJA

SERVISA UN TEHNISKĀS 
APKOPES LĪGUMS

Zīmola 
preces

A - A5 bloknots

B - Ūdens termopudele

C - Uzlādes kabelis

D - Tumši un gaiši zila lodīšu pildspalva

E - Deluxe Torino atslēgu piekariņš

F -  Vakuuma izolācijas termokrūze  
(no vara, 470 ml)

G -  Bezvadu 10 W uzlādes paliktnis 
viedtālrunim, Encore
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Apmeklējiet mūsu mājaslapu:
www.nissan.lv
Sekojiet Nissan Qashqai Facebook, Twitter un YouTube!
Ir ieguldītas visas iespējamās pūles, lai šīs brošūras saturs būtu maksimāli precīzs tās publicēšanas brīdī (2021. gada jūnijs). Šajā brošūrā 
izmantoti automobiļu prototipi, kas tikuši izstādīti automobiļu izstādēs. Saskaņā ar uzņēmuma nostāju attiecībā uz produktu pilnveidošanu 
Nissan Europe patur tiesības jebkurā laikā mainīt šajā brošūrā sniegtās specifikācijas un atainotos automobiļus. Nissan dīleri tiks informēti 
par izmaiņām pēc iespējas īsākā laikā. Lai saņemtu aktuālāko informāciju, lūdzu, sazinieties ar Nissan dīleri! Saistībā ar poligrāfiskās 
drukas ierobežojumiem šajā brošūrā redzamās krāsas var nedaudz atšķirties no faktiskajām automobiļa virsbūves un salona apdares 
materiālu krāsām.

Visas tiesības aizsargātas. Šīs brošūras pilna vai daļēja reproducēšana bez rakstiskas Nissan Europe atļaujas ir aizliegta. Šīs brošūras 
izgatavošanā ir izmantots papīrs, kas nav balināts ar hloru – MY21 Qashqai C&A brošūra 06/2021 – Drukāts ES. Autors: “DESIGNORY”, 
Francija, ražotājs: “eg+ worldwide”, Francija – tālr.: +33 1 49 09 25 35.
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https://www.nissan.lv/automobili/jauni-automobili/qashqai.html
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