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1  Listwa stylizująca zderzaka przedniego, 
matowy chrom (09)

2  Nakładki lusterek, matowy chrom (10)

3  Listwy boczne nadwozia (74)

4  Podświetlane rurowe stopnie boczne (44)

5  Błyszczące felgi aluminiowe 19-calowe 
IBISCUS w kolorze czarnym (29)

6  Antenta „płetwa rekina”, biała (48)

Nadaj swojemu Nissanowi QASHQAI 
wyrazisty, indywidualny styl dzięki 
oryginalnym akcesoriom marki Nissan. 
Wybierz to, co lubisz najbardziej w 
najbliższej placówce dealerskiej Nissana 
i dostosuj swojego Nissana QASHQAI 
do swoich potrzeb.

NADAJ MU WŁASNY STYL!

NOWA GENERACJA 
NISSANA QASHQAI.
NIESAMOWITE WRAŻENIA 
Z JAZDY. 

Na okładce: 
Czerwony QASHQAI z chromowaną listwą stylizującą zderzaka 
przedniego (02), felgami aluminiowymi 19-calowymi IBISCUS w 
kolorze ciemnoszarym wykończonymi szlifem diamentowym (30). 
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PAKIET PREMIUM
WISIENKA NA TORCIE
Dodaj blasku swojemu QASHQAI dzięki 
pakietowi złożonemu z 3 błyszczących 
elementów wykończenia w kolorze chromu 
lub matowego chromu.

1

4

1  19-calowe felgi aluminiowe WIND w kolorze 
ciemnoszarym wykończone szlifem diamentowym (27)

PAKIET PREMIUM (13)

2  Listwa stylizująca szyby drzwi tyłu nadwozia, 
matowy chrom (12)

3  Listwa stylizująca krawędzi drzwi tyłu nadwozia, 
matowy chrom (11)

4  Listwa stylizująca zderzaka przedniego, 
matowy chrom (09)

MATOWY CHROM CHROM
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PAKIET STYLE
PIERWSZA KLASA
Pokaż swój styl dzięki nakładkom lusterek 
bocznych i listwom progowym w kolorze 
chromu lub matowego chromu i zrób 
piorunujące wrażenie za sprawą 
kontrastowych srebrnych felg aluminiowych.

1  Felgi aluminiowe 19-calowe IBISCUS w 
kolorze srebrnym (31)

2  Antena „płetwa rekina”, czerwona (51)

PAKIET STYLE (07)

3  Chromowane nakładki na lusterka 
boczne (03)

4  Chromowane listwy 
ozdobne drzwi (01)

MATOWY CHROM CHROM
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PAKIET CROSSOVER
NIEKWESTIONOWANY ZWYCIĘZCA
Dodaj swojemu samochodowi animuszu, 
wybierając zestaw elementów stylizacyjnych 
montowanych z przodu i z tyłu nadwozia. 
Aby zrobić jeszcze większe wrażenie, zdecyduj 
się na zestaw czarnych, błyszczących 
felg aluminiowych.

1  19-calowe błyszczące felgi aluminiowe 
WIND w kolorze czarnym (26)

PAKIET CROSSOVER (39)

2  Przednia nakładka stylizująca (41)

3  Tylna nakładka stylizująca (42)
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Felgi aluminiowe 17" (32) Felgi aluminiowe 19" (34) 17-calowe błyszczące 
felgi aluminiowe w 
kolorze czarnym (23)

17-calowe felgi 
aluminiowe w kolorze 
srebrnym (25)

Komplet nakrętek 
zabezpieczających (38)

SNOWFLAKE
17-calowe felgi 
aluminiowe w kolorze 
ciemnoszarym 
wykończone szlifem 
diamentowym (24)

FELGI ALUMINIOWE
Oryginalne felgi aluminiowe marki Nissan 
zostały zaprojektowane i stworzone specjalnie 
z myślą o Nissanie QASHQAI, dzięki czemu 
charakteryzują się niezrównanym stylem i 
zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa.

19-calowe błyszczące 
felgi aluminiowe w 
kolorze czarnym (29)

19-calowe błyszczące felgi 
aluminiowe w kolorze 
czarnym (26)

IBISCUS WIND
19-calowe felgi 
aluminiowe w kolorze 
ciemnoszarym 
wykończone szlifem 
diamentowym (30)

19-calowe felgi 
aluminiowe w kolorze 
srebrnym (31)

19-calowe felgi 
aluminiowe w kolorze 
ciemnoszarym 
wykończone szlifem 
diamentowym (27)

19-calowe felgi 
aluminiowe w kolorze 
srebrnym (28)
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1  Owiewka na maskę (76)

2  Czujniki parkowania przodem i tyłem (52/53)

3  Felgi aluminiowe SNOWFLAKE 17" w kolorze 
ciemnoszarym wykończone szlifem 
diamentowym (24)

4  Automatycznie składane lusterka (45)

5  Owiewki drzwi z wykończeniem chromowanym 
(4 szt.), przód i tył (78)

6  Szare listwy boczne nadwozia (73) (dostępne 
również w kolorze czarnym, białym perłowym i w 
wersji do lakierowania)

7  Osłony przeciwbłotne (4 szt.), przód i tył (77)

ELEMENTY OCHRONNE
Chroń swojego Nissana QASHQAI od 
trudów codziennych podróży – wybierz 
zestaw owiewek, automatycznie składane 
lusterka i listwy boczne nadwozia. 
Przydatne będą również przednie i tylne 
czujniki parkowania.
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PAKIET SPORT
PRZYGOTOWANY NA WSZYSTKO
Weź sprawy w swoje ręce i wybierz zestaw 
sportowych nakładek na pedały oraz 
nakładki ochronne progów wchodzące w 
skład PAKIETU SPORT. Dołóż do tego 
najwyższej jakości dodatki, takie jak 
skórzana gałka dźwigni zmiany biegów, 
wytrzymałe dywaniki i uchwyt do smartfona.

4  Nakładki ochronne progów, podświetlane, 
tylko przód (19)

5  Komplet dywaników welurowych, czarne 
(4 szt.) (69) Komplet dywaników 
standardowych, czarne (4 szt.) (68) Komplet 
dywaników gumowych (4 szt.) (67)

6  Skórzana gałka dźwigni zmiany biegów (21)

7  Uchwyt do smartfona – wielostronny, 
biały (dostępny również czarny) (55)

8  Uchwyt do smartfona – dwuramienny, 
czarny (57)

9  Uniwersalny uchwyt do tabletu, czarny (58)

PAKIET SPORT (15)

1  Nakładka ochronna zderzaka tylnego (22)

2  Nakładki ochronne progów, 
bez podświetlenia, aluminium, 
przód i tył (20)

3  Sportowe nakładki na pedały (18)

7 98

5
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1  Wykładzina bagażnika (70) i nakładka ochronna 
zderzaka tylnego (22)

2  Wykładzina bagażnika miękka (65) 
i nakładka progu bagażnika (75)

3  Organizator przestrzeni bagażowej (63)

4  Siatka do mocowania bagażu, pozioma (66)

5  Krata pionowa dzieląca bagażnik (64)

KRATKI ODDZIELAJĄCE
ZRÓB SOBIE MIEJSCE
W pełni wykorzystaj dostępną przestrzeń 
bagażową, korzystając z inteligentnego 
organizatora, siatki i dzielącej kratki pionowej – 
możesz też dodać miękką wykładzinę.

1

2

3

1  Apteczka (miękka torba) (110)

2  Wieszak na ubrania (54)

3  Rolety przeciwsłoneczne tylne – 5 szt. włączając 
klapę bagażnika (61) (dostępne również w wersji 
bez klapy bagażnika – 4 szt.)

KOMFORT
WSZYSTKIE NIEZBĘDNE DODATKI
Oryginalny wieszak na ubrania Nissana i 
rolety przeciwsłoneczne z tyłu: szczegóły 
robią ogromną różnicę.
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BAGAŻNIKI
RUSZAJ W DROGĘ!
Przygotuj swojego Nissana QASHQAI 
na przygodę – wybierz uchwyt mocowania 
roweru, uchwyt na narty, hak holowniczy, 
nakładkę kratową bagażnika dachowego i 
zostaw miasto daleko w tyle. Nie pożałujesz.

6 7 8

4 5

1  Poprzeczki dachowe do relingów (81)

2  Uchwyt rowerowy do haka holowniczego na 
2 rowery (106), do konektora 7 i 13 pinowego 
(uchwyt rowerowy na 3 rowery, do konektora 
7 pinowego)

3  Uchwyt rowerowy wysokiej jakości (85), 
oraz poprzeczki do relingów dachowych 
(dostępny również uchwyt na 1 rower do 
wersji bez relingów) 

4  Hak holowniczy (stały lub odłączany (98) 
z wiązką elektryczną (wesja z konektorem 
7 lub 13 pinowym)

5  Pojemnik dachowy średni (95) (dostępny 
również mały)

6  Uchwyt na narty/snowboard, maks. 3 pary (90), 
oraz poprzeczki do relingów dachowych 
(dostosowany również do poprzeczek bez 
relingów)

7  Uchwyt na narty/snowboard, maks. 4 pary (91), 
oraz poprzeczki do relingów dachowych 
(dostosowany również do poprzeczek bez 
relingów)

8  Uchwyt na narty/snowboard, regulowany, 
maks. 6 par (89), oraz poprzeczki do relingów 
dachowych (dostosowany również do 
poprzeczek bez relingów)
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W TONACJI CHROMU
(01)  Listwy ozdobne drzwi, chromowane KE760-4E50C

(02)  Listwa stylizująca zderzaka przedniego, chromowana KE610-4E52C

(03)  Nakładki na lusterka boczne, chromowane KE960-4E500

(04) Listwa stylizująca krawędzi klapy bagażnika, chromowana KE791-4E52C

(05) Listwa stylizująca szyby klapy bagażnika, chromowana KE791-4E55C

(06) Pakiet premium, chromowany (listwa stylizująca zderzaka przedniego, 
listwa stylizująca krawędzi klapy bagażnika, listwa stylizująca szyby klapy 
bagażnika)

KE600-4E02C

(07)  Pakiet styl, chromowany (nakładki na lusterka boczne, 
listewki ozdobne drzwi bocznych) KE600-4E020

W TONACJI MATOWEGO CHROMU
(08) Listwy ozdobne drzwi, matowy chrom KE760-4E50i 

(09)  Listwa stylizująca zderzaka przedniego, matowy chrom KE610-4E520-iC

(10)  Nakładki na lusterka boczne, matowy chrom KE960-4E500-IC

(11)  Listwa stylizująca krawędzi klapy bagażnika, matowy chrom KE791-4E520-iC

(12)  Listwa stylizująca szyby klapy bagażnika, matowy chrom KE791-4E550-iC

(13)  Pakiet premium, matowy chrom (listwa stylizująca zderzaka przedniego, 
listwa stylizująca krawędzi klapy bagażnika, listwa stylizująca szyby klapy 
bagażnika)

KE600-4E002-iC

(14) Pakiet styl, matowy chrom (nakładki na lusterka boczne, listewki ozdobne 
drzwi bocznych) KE600-4E020-iC

AKCESORIA SPORTOWE
(15)  Pakiet sport (AT), (nakładki progów drzwi, sportowe nakładki na pedały 

(AT), nakładka ochronna zderzaka tylnego) KE460-4ES11

(16) Pakiet sport, (nakładki progów drzwi, sportowe nakładki na pedały, 
nakładka ochronna zderzaka tylnego) KE460-4ES01

(17) Sportowe nakładki na pedały (skrz. automat - AT) KE460-4E111

(18)  Sportowe nakładki na pedały (skrz. manual) KE460-4E011

(19)  Nakładki ochronne progów podświetlane - 2szt. KE967-4E505

(20)  Nakładka progu drzwi z logo - 4szt. KE967-4E100

(21)  Gałka dźwigni zmiany biegów, skórzana 34910-4EA0A

(22)  Nakładka ochronna zderzaka tylnego KE967-4E531

FELGI ALUMINIOWE
(23)  Felga aluminiowa 17" "SNOW FLAKE", czarna + zaślepka felgi KE409-4E200BZ

(24)  Felga aluminiowa 17" "SNOW FLAKE", ciemnoszara + zaślepka felgi KE409-4E200DS

(25)  Felga aluminiowa 17" "SNOW FLAKE", srebrna + zaślepka felgi KE409-4E200

(26)  Felga aluminiowa 19" "wiatr", czarna + zaślepka felgi KE409-4E400BZ

(27)  Felga aluminiowa 19" "wiatr", ciemnoszara + zaślepka felgi KE409-4E400DS

(28)  Felga aluminiowa 19" "wiatr", srebrna + zaślepka felgi KE409-4E400

(29)  Felga aluminiowa 17" "SNOW FLAKE", czarna + zaślepka felgi KE409-4C400BZ

(30)  Felga aluminiowa 19" "ibiskus", ciemnoszara + zaślepka felgi wzór 2 KE409-4C400DS

(31)  Felga aluminiowa 19" "ibiskus", srebrna + zaślepka felgi wzór 2 KE409-4C400

(32)  Felga aluminiowa 17" (bez TPMS) D0300-4EA1B

(33) Felga aluminiowa 17" (z TPMS) D0C00-4EA1B

(34)  Felga aluminiowa 19" (bez TPMS) D0300-4ES3A

(35) Felga aluminiowa 19" (z TPMS) D0C00-4ES3A

(36) Zaślepka felgi 40342-BR01A

(37) Zaślepka felgi 40342-BR02A

(38)  Komplet nakrętek zabezpieczających KE409-89946

NAKŁADKI STYLIZUJĄCE
(39)  Pakiet Crossover (przednia i tylna nakładka stylizująca, dla pojazdów z 

fabrycznymi czujnikami parkowania) KE600-4E04A

(40) Pakiet Crossover (przednia i tylna nakładka stylizująca) KE600-4E040

(41)  Przednia nakładka stylizująca KE540-4E50S

(42)  Tylna nakładka stylizująca (dla pojazdów z fabrycznymi czujnikami 
parkowania) KE547-4E50A

(43) Tylna nakładka stylizująca KE547-4E50S

(44)  Podświetlane rurowe stopnie boczne KE543-4E530

(45)  Automatycznie składane lusterka KE963-4E002

(46) Antenta „płetwa rekina”, czarna (Z11) KE280-99991

(47) Antenta „płetwa rekina”, szara (KAD) KE280-99994

(48)  Antenta „płetwa rekina”, biała perłowa (QAB) KE280-99993

(49) Antenta „płetwa rekina”, biała (326) KE280-99992

(50) Antenta „płetwa rekina”, cień noca (GAB) KE280-99995

(51)  Antena „płetwa rekina”, czerwona (NAH) KE280-99996

POMOCNE TECHNOLOGIE
(52)  Czujniki parkowania przodem – zestaw główny KE512-99905

(53)  Czujniki parkowania tyłem KE511-99902

STYLIZACJA WNĘTRZA
(54)  Wieszak na ubrania KS872-99900 

(55)  Uchwyt do smartfona – wielostronny (biały) KS289-360WH 

(56) Uchwyt do smartfona – wielostronny (czarny) KS289-360BL 

(57)  Uchwyt do smartfona – dwuramienny (czarny) KS289-UG0BL 

(58)  Uniwersalny uchwyt do tabletu (czarny) KS289-TH0BL 

(59) Przenośna popielniczka F8800-89925

(60) Tylna roleta przeciwsłoneczna (tylne boczne szyby, 4 rolet) KE966-4E100

(61)  Tylna roleta przeciwsłoneczna (tylne boczne szyby + szyba klapy 
bagażnika, 5 rolet) KE966-4E101

(62) Okrągły uchwyt na telefon KE930-00300

INFORMACJE 
DOTYCZĄCE
SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

KRATKI ODDZIELAJĄCE

(63)  Organizator przestrzeni bagażowej KE965-4E0H0

(64)  Krata pionowa dzieląca bagażnik KE964-4E000

(65)  Wykładzina bagażnika miękka KE965-4E0S0

(66)  Siatka do mocowania bagażu pozioma KE966-75R00

DYWANIKI

(67)  Komplet dywaników gumowych KE748-4E289

(68)  Komplet dywaników standardowych Antracyt Przód i tył KE745-4E221

(69)  Komplet dywaników welurowych czarnych przód i tył KE745-4E201

(70)  Wykładzina bagażnika KE840-4E000

ZEWNĘTRZNE ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE

(71) Listwy boczne nadwozia, do malowania KE760-4E52H

(72) Listwy boczne nadwozia, czarne KE760-4E52B

(73)  Listwy boczne nadwozia, szare KE760-4E52G

(74)  Listwy boczne nadwozia, perłowo białe KE760-4E52Q

(75)  Nakładka progu bagażnika KE967-4E530

(76)  Owiewka na maskę KE610-4E000

(77)  Osłony przeciwbłotne (4 szt.) KE788-4E080

(78)  Owiewki drzwi z wykończeniem chromowanym 4 szt. KE800-4E010

BAGAŻNIKI

(79)  Poprzeczki dachowe aluminiowe KE730-4E510

(80) Poprzeczki dachowe stalowe KE730-4E500

(81)  Poprzeczki dachowe do relingów KE732-4E510

(82) Nakładka kratowa bagażnika dachowego stalowa 80*100cm KE738-99922

(83) Uchwyty ustalające bagażnika dachowego 4 szt. KE734-99990

(84) Pas do mocowania bagaży, 400cm KE738-99906

(85)  Uchwyt mocowania roweru aluminiowy KE738-80010

(86) Uchwyt mocowania roweru stalowy KE738-80100

(87) Łącznik T-Track do uchwytu rowerowego KE737-99931

(88) Uchwyt na narty KE734-99986

(89)  Uchwyt do nart, 6 pary / uchwyt do snowboardu KE738-99996

(90)  Uchwyt do nart, 3 pary / uchwyt do snowboardu KE738-50001

(91)  Uchwyt do nart, 4 pary / uchwyt do snowboardu KE738-50002

(92) Adapter T-track dla uchwytu do nart KE737-99932

(93) Stopień na koło KE930-00130

POJEMNIKI DACHOWE

POJEMNOŚĆ/ DŁUGOŚĆ/SZEROKOŚĆ/ WYSOKOŚĆ/ WAGA/ 
MAKSYMALNA ŁADOWNOŚĆ

(94) Pojemnik dachowy NISSAN mały KE734-10000

(95)  Pojemnik dachowy NISSAN średni KE734-20000

(96) Pojemnik dachowy Ranger 90, tkanina 340 l / 1100*800*400 mm / 75 kg KE734-RAN90

AKCESORIA ZACZEPÓW HOLOWNICZYCH
(97) Hak holowniczy stały KE500-4E500

(98)  Hak holowniczy odłączalny KE500-4E510

(99) Uniwersalna nakładka haka KE500-99935

(100)  Wiązka elektryczna haka 13 stykowa KE505-4E213

(101) Wiązka elektryczna haka 7 stykowa KE505-4E207

(102) Przekaźnik z 13 styków do 7 styków KE505-89951

(103) TEK Adapter LONG 13styków do 7styków + 12S KE505-89961

(104) Przekaźnik z 7 styków do 13 styków KE505-89941

(105) Dodatkowe zasilanie dla złącza 13 stykowego KE505-4E999

(106)  Uchwyt rowerowy mocowany do haka hol. 13 st. KE738-70213

(107) Uchwyt rowerowy mocowany do haka hol. 7 st. KE738-70207

(108) Uchwyt na 3 rowery mocowany do haka hol. 7 st. KE738-70307

BEZPIECZEŃSTWO
(109) Apteczka (twarde pudełko) KE930-00021

(110)  Apteczka (miękka torba) KE930-00026

(111) Kamizelka ochronna x1 KE930-00111

(112) Zestaw bezpieczeństwa (trójkąt x1) KE930-00028

(113) Zestaw bezpieczeństwa (trójkąt x2) KE930-00029

(114) Trójkąt ostrzegawczy KE930-00017

(115) Trójkąt ostrzegawczy (podwójny zestaw) KE930-00018

Zapytaj przedstawiciela handlowego o możliwość uwzględnienia akcesoriów w kwocie kredytu na 
samochód i skorzystaj z dogodnego planu fi nansowania Nissana.

Oryginalne akcesoria Nissana
3 lata lub 100 000 pod warunkiem montażu w trakcie przeglądu przedsprzedażnego u dealera 
Nissana (części i robocizna) 12 miesięcy w przypadku montażu przez fi rmę zewnętrzną lub klienta 
(tylko części, bez limitu przebiegu)

 A Zatwierdzone akcesoria Nissana
2 lata lub 100 000 pod warunkiem montażu w trakcie przeglądu przedsprzedażnego u dealera 
Nissana (części i robocizna) 12 miesięcy w przypadku montażu przez fi rmę zewnętrzną lub klienta 
(tylko części, bez limitu przebiegu)
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Pięciogwiazdkowa przedłużona gwarancja Nissana zapewni 
Twojemu Nissanowi QASHQAI ochronę przez dłuższy czas 
lub większy przebieg.

Gama dostępnych wersji umów pozwoli Ci wybrać tę, która 
najlepiej pasuje do Twoich potrzeb.

W przypadku naprawy elementu objętego gwarancją, 
stosowane są wyłącznie oryginalne części Nissana 
montowane przez wykwalifikowanych mechaników, 
którzy znają Twój samochód lepiej niż ktokolwiek inny, 
dzięki czemu Twój Nissan ma zapewnioną jakość 
obsługi serwisowej, na jaką zasługuje. 

Przedłużona gwarancja zapewnia spokój zarówno Tobie, 
jak i potencjalnemu kolejnemu właścicielowi Twojego 
samochodu, ponieważ pięciogwiazdkowa przedłużona 
gwarancja Nissana powiązana jest z samochodem i, 
wraz z jego sprzedażą, przechodzi na nowego właściciela.

Gwarancja obejmuje również pomoc drogową Nissana 
dostępną przez całą dobę, siedem dni w tygodniu 
w całej Europie – możesz liczyć na najwyższą jakość 
obsługi zawsze wtedy, gdy zajdzie taka potrzeba.

Plan serwisowy Nissan Serwis+ to najłatwiejszy sposób, 
aby zapewnić swojemu Nissanowi QASHQAI obsługę 
serwisową na odpowiednim poziomie i jednocześnie obniżyć 
koszty eksploatacji w długim okresie.
Nissan Serwis+ to prosty produkt serwisowy obejmujący 
koszty części i czynności serwisowych wykonywanych 
standardowo przy przeglądach okresowych, który chroni 
Twój samochód zgodnie z ofi cjalnym i pełnym programem 
obsługi serwisowej.
Wybierając ten produkt dla swojego Nissana, otrzymasz od 
3 do 5 lat przeglądów okresowych w cenie pojazdu.
Będziemy wymieniać olej, fi ltr oleju, fi ltr powietrza, czynnik 
chłodzący itp., zgodnie z programem obsługi serwisowej 
Nissana.
To rozwiązanie zapewni Ci poczucie bezpieczeństwa, 
wykluczając wszelkie potencjalne ryzyko, a także zagwarantuje 
najwyższą jakość obsługi serwisowej dla Twojego Nissana 
dzięki stosowaniu oryginalnych części montowanych przez 
wykwalifi kowanych mechaników Nissana.
Odpowiednio serwisowany pojazd charakteryzuje się wyższą 
wartością w momencie odsprzedaży. Ponadto w przypadku 
sprzedaży pojazdu przed końcem okresu obowiązywania 
umowy serwisowej, nowy właściciel będzie mógł wykorzystać 
pozostały okres ochrony.

Odwiedź naszą stronę: www.nissan.pl

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszej publikacji były aktualne w chwili oddania jej do druku (Lipiec 2014). 
Zaprezentowane w niej pojazdy są modelami prototypowymi, wystawianymi na pokazach motoryzacyjnych. Zgodnie z polityką firmy zmierzającą 
do nieustannego podnoszenia jakości swoich produktów Nissan Europe zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w dowolnym momencie zmian 
w specyfikacji technicznej i w prezentowanych w publikacji samochodach. Dealerzy Nissana będą informowani o zmianach tak szybko, jak to 
będzie możliwe. Prosimy o kontakt z najbliższym dealerem Nissana w celu uzyskania aktualnych informacji. Ze względu na ograniczenia 
techniczne kolory przedstawione w broszurze mogą się różnić od rzeczywistych kolorów nadwozia i wykończenia wnętrza. Wszelkie prawa 
zastrzeżone. Reprodukcja całości lub części broszury bez pisemnej zgody Nissan Europe zabroniona.

Pieczęć dealera:

Niniejsza broszura została wyprodukowana na papierze bezchlorowym – 07/2014 – wydrukowano w UE.
Opracowanie: NEW BBDO, Francja – tel.: +33 1 40 62 37 37. Druk: eg+ worldwide, Francja – tel.: +33 1 49 09 25 35.

Śledź nowego Nissana QASHQAI w serwisach:

Drukuj    |    Zamknij
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