
T O W N S T A R
P Ř Í S L U Š E N S T V Í



Připraven na pracovní den
Praktický, pohodlný a snadno ovladatelný 
zcela nový Nissan Townstar Combi byl 
navržen pro rušný život. Udržujte jeho 
kabinu bez opotřebení díky řadě dostupných 
doplňků pro ochranu interiéru

KLIKA DVEŘÍ
KE96800QK0
KRYTY ZRCÁTEK
KE96000QK0
Dodejte jim elegantní a 
profesionální vzhled.

LOKETNÍ OPĚRKA
KE87700QK0
Pohodlná výklopná loketní 
opěrka poskytuje větší 
pohodlí na delších cestách.

ZADNÍ KAMERA
KE28900QK1
Při couvání vidíte, co je přímo 
za vámi, díky zadní kameře, 
která se přehledně zobrazuje 
na dotykovém displeji v 
interiéru.

VELUROVÉ KOBEREČKY
KE74500QK1

Elegantní ochrana interiéru.

VANA ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU
KE96500QK1

Ochrana podlahy a boků 
zavazadlového prostoru.

KOBEREČEK ZAV. PROSTORU
KE84000QK1

Chraňte svůj zavazadlový prostor 
před špínou a běžným opotřebením. *Obrázky jsou ilustrační. Pro více informací se 

obraťte na svého prodejce Nissan. *Obrázky jsou ilustrační. Pro více informací se obraťte na svého prodejce Nissan.

GUMOVÉ KOBEREČKY
KE74800QK1

Každodenní ochrana proti blátu, 
špíně, písku, apod.
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Připraven na dobrodružství
Buďte plně připraveni na dobrodružství, ať už se s rodinou vydáte 
kamkoli. Vyberte si z řady příslušenství, které vám umožní upevnit 
a převážet jízdní kola, naložit větší náklad, cestovat s domácími 
mazlíčky a mnoho dalšího.

STŘEŠNÍ NOSIČE
KE73000QK0

Vytvořte si ještě více úložného prostoru 
pro větší dobrodružství - nahoře 
najdete místo na kola, lyže, surfová 
prkna, střešní boxy a další věci. 
Max. zatížení 100kg.

STŘEŠNÍ BOX
KE734480BK

Pro delší útěky můžete rychle a 
jednoduše zvětšit úložný prostor 
pomocí střešního boxu Nissan.

DĚLÍCÍ MŘÍŽ
KE96800QKC

Nechte své domácí mazlíčky 
cestovat v pohodlí a bezpečně 
oddělené od kabiny a cestujících 
díky dělící mříži Nissan.

HORIZONTÁLNÍ SÍŤ
KS96674R00

Udržujte svůj náklad v bezpečí a na 
cestách díky horizontální síti pro 
zajištění nákladu.

ODNÍMATELNÉ TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ
KE50000QKF

Připojte tažné zařízení jen když je 
potřeba. Čistý a elegantní vzhled. 
Možnost odnímatelného tažného 
zařízení nabízí to nejlepší z obou 
světů.

A - NOSIČ KOL
KE73880100

Bezpečně a spolehlivě přepravujte 
více jízdních kol.

B - ZÁSTĚRKY
KB78800QK0

Pomáhají udržovat exteriér čistý a 
chrání před stříkajícím blátem.

C - 16" LITÁ KOLA
KE40900KQ1

Dodejte vozu extra styl s odolnými, 
ale stylovými koly z lehkých slitin.

*Obrázky jsou ilustrační. Pro více informací se obraťte na svého prodejce Nissan



Objednávací kódy příslušenství

Příslušenství a další výbava, kterou si zákazník po prodeji namontuje, může mít vliv na udávané hodnoty dojezdu vozu. Na originální příslušenství Nissan se vztahuje záruka na 
nové vozidlo v délce 3 roky/100 000 km (podle toho, co nastane dříve), pokud bylo namontováno před předáním vozidla nebo během záruční doby nového vozidla.

Originální příslušenství Nissan musí být namontováno prodejcem nebo servisem Nissan. Na originální příslušenství Nissan namontované mimo záruční dobu nového vozidla nebo 
třetí stranou či zákazníkem se vztahuje pouze záruka na originální díly a příslušenství Nissan v délce 12 měsíců / neomezený počet ujetých kilometrů. Viz Termín a podmínky.

 Záruční krytí produktů Příslušenství Select závisí na dodavateli, pro další informace se obraťte na autorizovaného prodejce nebo servis Nissan.

PŘEPRAVA

NOSIČE 
Střešní nosiče - příčné - hliníkové KE73000QK0

TAŽNÁ ZAŘÍZENÍ
Tažné zařízení - sada příčného nosiče s upevňovacími prvky KE50000QKA

Tažné zařízení - pevné - poloha 1 KE50000QKD

Tažné zařízení - pevné - poloha 2 KE50000QKE

Tažné zařízení - přírubové - pozice 1 KE50000QKB

Tažné zařízení - přírubové - pozice 2 KE50000QKC

Tažné zařízení - odnímatelné - poloha 1 KE50000QKF

Tažné zařízení - odnímatelné - poloha 2 KE50000QKG

TEK 13 pinů - 2 KE50500QK1

TEK 13 pinů - 10 KE50500QKB

TEK 7 pinů - 2 KE50500QK0

TEK 7 pinů - 10 KE50500QKA

NOSIČE KOL
Nosič kol KE73880100

STŘEŠNÍ BOXY
Střešní box - Medium KE734480BK

DESIGN

KOLA 
16" litá kola KE40900KQ1

Středové krytky 4036100Q0C

KRYTY ZRCÁTEK
Kryt zrcátek KE96000QK0

KLIKA DVEŘÍ
Klika dveří KE96800QK0

ZABEZPEČENÍ

ALARM 
Alarm KE25200QK0

PODPŮRNÉ TECHNOLOGIE 
Zadní kamera KE28900QK1

Zadní parkovací asistent KE51100QK0

BEZPEČNOST
Bezpečnostní matice Thatcham KE409899J0

POHODLÍ A OCHRANA

OCHRANA NÁKLADOVÉHO PROSTORU
Podložka do nákladového prostoru KE84000QK1

Vana do nákladového prostoru KE96500QK1

VNĚJŠÍ OCHRANA 
Zástěrky - přední a zadní KB78800QK0 

Deflektory větru - přední KB80000QK0 

KOBEREČKY 
LHD/RHD Koberečky - Gumové - 4ks KE74800QK1

LHD Koberečky - Velour - Přední a Zadní KE74500QK1

POTAHY SEDADEL
Potah sedadel- Aquila - Sedadlo řidiče Standard KE86000QK4

Potah sedadel - Aquila - Sedadlo spolujezdce Standard KE86000QK6

Potah sedadla - Aquila - Skládací sedadlo spolujezdce Standard KE86000QK7

Potah sedadla - Aquila - zadní sedadlo KE86000QK8

Potah sedadla - Super Aquila - Standardní sedadlo řidiče KE86000QKD

Potah sedadla - Super Aquila - Standardní sedadlo spolujezdce KE86000QKF

Potah sedadla - Super Aquila - Skládací sedadlo spolujezdce 
Standard KE86000QKG

Potah sedadla - Super Aquila - zadní sedadlo KE86000QKH

NÁKLAD A SEPARÁTOR
Horizontální síť KS96674R00 

Dělicí mříž KE96800QKC

DOPLŇKY INTERIÉRU
Loketní opěrka KE87700QK0

Držák smartphonu na palubní desku/okno Magicmount KB28900005 

Naprostý klid
PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA
Prodloužená záruka Nissan vám dává možnost prodloužit 
záruku na delší období nebo počet ujetých kilometrů. 

Vyberte si smlouvu, která nejlépe vyhovuje vašemu způsobu 
jízdy. V případě opravy budou použity pouze originální díly 
Nissan, které budou namontovány vyškolenými techniky Nissan. 

AKTUÁLNÍ NABÍDKU ZÍSKÁTE U SVÉHO 
PRODEJCE NEBO SERVISU NISSAN.



Ponořte se do zážitků s novým Nissanem Townstar: www.nissan.cz
Sledujte Nissan Townstar na Facebooku, Twitteru a Youtube.
Bylo vynaloženo veškeré úsilí, aby obsah této publikace byl v době jejího vydání (prosinec 2021) správný. Tato brožura byla vytvořena 
s prototypy vozidel vystavených na autosalonech. V souladu s politikou společnosti Nissan Europe neustále zdokonalovat své produkty 
si společnost Nissan Europe vyhrazuje právo kdykoli změnit specifikace a vozidla popsaná a zobrazená v této publikaci. Prodejci 
společnosti Nissan budou o všech takových změnách co nejrychleji informováni. Aktuální informace získáte u svého místního prodejce 
Nissan. Vzhledem k omezením použitých tiskových procesů se mohou barvy uvedené v této brožuře mírně lišit od skutečných barev 
použitých laků a materiálů vnitřního obložení.
Všechna práva vyhrazena. Reprodukce celé této brožury nebo její části bez písemného souhlasu společnosti Nissan Europe je zakázána. 
Tato brožura je vyrobena z bezchlorového papíru - MY21 Townstar C&A brožura 12/2021 - Printed in EU. Vytvořila společnost DESIGNORY, 
Francie a vyrobila společnost eg+ worldwide, Francie - Tel.: +33 1 49 09 25 35.

https://www.nissan.cz/vozidla/uzitkove-vozy.html



