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Přeprava
Využijte praktické originální příslušenství 
navržené pro váš Nissan Townstar a 
uvezte ještě více. 

Pohodlí a ochrana
Zcela nový Nissan Townstar byl navržen pro tvrdou práci. 
Proto Nissan nabízí řadu odolných a stylových ochranných 
doplňků - včetně rohoží, loketní opěrky a dřevěné ochrany.

STŘEŠNÍ NOSIČ
KE73800QK1

Vytvořte si ještě větší úložný prostor 
pro delší předměty.
Maximální nosnost 100kg. 

PEVNÉ TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ
KE50000QKD

Možnost tažného zařízení zvyšuje 
všestrannost vašeho vozu. Tažná 
nosnost max 1500kg.

VELUROVÉ KOBEREČKY GUMOVÉ KOBEREČKY
KE74600QK1 KE74100QK1

Každodenní ochrana interiéru, speciálně navržená tak, aby byla odolná proti 
blátu, špíně, písku atd.

DŘEVĚNÁ OCHRANA

A- STANDARD

Podlaha: holá překližka 
12mm: 5,4 Kg/m2

Hrany: holá překližka 
8 mm: 3,6 Kg/m2

Kola: holá překližka 
12mm: 5,4 Kg/m2

B- INNOVATION

Podlaha: Tmavě šedá protiskluzová voština 
Polypropylene 4200g 11mm: 4,2Kg/m2 
Hrany: Tmavě šedá protiskluzová voština 
Polypropylene 1500g 5mm: 1,4 Kg/m2  
Kola: Tmavě šedá protiskluzová voština 
Polypropylene 4200g 11mm: 4,2 Kg/m2

C- PREMIUM

Podlaha: Protiskluzová překližka WBP 
12mm: 8,4 Kg/ m2 
Hrana: překližka s fólií 
5mm: 3,5 Kg/m2  
Kola: Protiskluzová překližka WBP 
12mm: 8,4 Kg/ m2
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**Další informace získáte u svého 
prodejce nebo servisu Nissan.

Nabíjení & Design
Objevte širokou nabídku příslušenství pro 
domácí nabíjení nového modelu Townstar 
EV* a také stylové exteriérové příslušenství 
pro ještě více elektrický vzhled. Naše domácí 
AC nabíječky byly vyvinuty s využitím 
nejnovějších technologií, které zajišťují 
plynulé a rychlé nabíjení od 7 kW do 22 kW 
doma nebo v práci, uvnitř nebo venku.

*Informace o dostupnosti EV verze získáte u vašeho prodejce 
Nissan

DOMÁCÍ AC NABÍJEČKA** 

Tento Wallbox lze koupit s 
dalším příslušenstvím: 
podstavec pro jednu stanici, 
prodloužený sloupek, kabely 
atd.

STOJAN**

Stojan pro uchycení nabíječky 
střídavého proudu. Pro vnitřní i 
venkovní použití. Lepší 
management kabelů a chrání  
vaši nabíječku.

A- KRYTY ZRCÁTEK
KE96000QK0

B- KLIKA DVEŘÍ
KE96800QK0
Dodejte jim elegantní a 
profesionální vzhled.

C - 16" LITÁ KOLA
KE40900KQ1
Robustní a stylový vzhled s vyšší 
bezpečností.

Bezpečnost
Pro snadnější řízení, bezpečnější manévrování a 
jistotu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu si vyberte z 
řady bezpečnostního příslušenství, které zlepšuje 
viditelnost, zvyšuje praktičnost a zvyšuje váš klid. 

ZADNÍ KAMERA
KE28900QK0
Při couvání vidíte, co je přímo za 
vámi, díky zadní kameře, která se 
přehledně zobrazuje na dotykovém 
displeji v interiéru.

ALARM
KE25200QK0

Alarmový systém kategorie 1 Thatcham pro 
klid duše a ochranu vaší dodávky.



Objednávací kódy příslušenství

*Další informace získáte u prodejce nebo servisu Nissan.
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, třetí stranou nebo zákazníkem se vztahuje pouze záruka na originální díly a 
příslušenství Nissan v délce 12 měsíců / neomezený počet ujetých kilometrů. Viz 
Obchodní podmínky.

 Záruční krytí produktů Příslušenství Select závisí na dodavateli, další informace 
získáte u autorizovaného prodejce nebo servisu Nissan.

ZABEZPEČENÍ

ALARM 
Alarm KE25200QK0

PODPŮRNÉ TECHNOLOGIE
Zadní kamera KE28900QK0

Zadní parkovací asistent KE51100QK0

DESIGN

KOLA
16" Litá kola KE40900KQ1

Středové krytky 4036100Q0C

KRYTY ZRCÁTEK
Kryty zrcátek KE96000QK0

KLIKA DVEŘÍ
Klika dveří KE96800QK0

PŘEVOZ

NOSIČE NÁKLADU
Střešní nosiče - příčné - hliníkové - L1 a L2 KE73000QK0

Střešní nosiče - příčné - hliníkové - 3. tyč KE73000QK1

Střešní nosič - hliník - L1 KE73800QK1

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 pins - 2 KE50500QK1

TEK 13 pins - 10 KE50500QKB

TEK 7 pins - 2 KE50500QK0

TEK 7 pins - 10 KE50500QKA

NABÍJENÍ

WALLBOX
Domácí AC nabíječka *

Stojan *

POHODLÍ A OCHRANA

OCHRANA NÁKLADOVÉHO PROSTORU 
Dřevo - Standard - Podlaha KB68900QKD 

Dřevo - Standard - Kola KB68900QK2 

Dřevo - Standard - Boční panely KB68900QK5 

Dřevo - Innovation - Podlaha KB68100QKC 

Dřevo - Innovation - Kola KB68100QKA 

Dřevo - Innovation - Boční panely KB68100QKB 

Dřevo - Premium - šedá - podlaha KB69000QKD 

Dřevo - Premium - šedá - kola KB69000QK2 

Dřevo - Premium - šedá - boční panely KB69000QK6 

EXTERNÍ OCHRANA
Zástěrky - Přední a zadní KB78800QK0 

Deflektory větru - přední KB80000QK0 

KOBEREČKY
Podlahové rohože LHD - velur - přední - 2ks KE74600QK1

Podlahové rohože RHD - velur - přední - 2ks KE75600QK1

Podlahové rohože LHD - gumové - přední - 2ks KE74100QK1

Podlahové rohože RHD - gumové - přední - 2ks KE75100QK1

POTAHY SEDADEL
Potah sedadla - Aquila - Standardní sedadlo řidiče KE86000QK4

Potah sedadla - Aquila - Skládací sedadlo spolujezdce KE86000QK2

Potah sedadla - Aquila - Sedadlo spolujezdce 2 KE86000QK3

Potah sedadla - Aquila - Standardní sedadlo spolujezdce KE86000QK6

Potah sedadla - Super Aquila - Standardní sedadlo řidiče KE86000QKD

Potah sedadla - Super Aquila - Skládací sedadlo spolujezdce KE86000QKB

Potah sedadla - Super Aquila - Sedadlo spolujezdce 2 KE86000QKC

Potah sedadla - Super Aquila - Standardní sedadlo spolujezdce KE86000QKF

OSVĚTLENÍ
LED Rampa 7383400Q0A

DOPLŇKY INTERIÉRU
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



