
T O W N S T A R  C O M B I
A K S E S U Ā R I



Ikdienas rosībai
Praktisks, ērts un vienkārši vadāms – 
pilnīgi jaunais Nissan Townstar Combi 
ir radīts rosīgai dzīvei. Gādājiet par sava 
automobiļa salona aizsardzību pret 
nolietojumu ar Nissan aksesuāru palīdzību 
un uzlabojiet redzamību aizmugurē, 
pateicoties atpakaļskata kamerai!

SĀNU DURVJU ROKTURU 
UZLIKAS
KE96800QK0
SĀNU SPOGUĻU UZLIKAS
KE96000QK0
Papildiniet sava automobiļa 
eksterjeru ar elegantām 
niansēm!

ELKOŅBALSTS
KE87700QK0
Ērtais, atlokāmais elkoņbalsts 
nodrošina papildu ērtības 
tālākos braucienos.

ATPAKAĻSKATA KAMERA
KE28900QK1
Redziet, kas notiek 
automobiļa aizmugurē, 
pateicoties atpakaļskata 
kamerai, kas skaidri attēlo 
apkārtni automobiļa salona 
skārienjutīgajā ekrānā, kad 
braucat atpakaļgaitā!

AUTOMOBIĻA SALONA PAKLĀJIŅI 
NO VELŪRA
KE74500QK1
Automobiļa salona aizsardzībai ar 
elegantu apdari.

BAGĀŽAS NODALĪJUMA IELIKTNIS
KE96500QK1
Automobiļa grīdas un sānu 
aizsardzība ar Nissan bagāžas 
nodalījuma ieliktni pilnīgam 
sirdsmieram.

BAGĀŽAS NODALĪJUMA PAKLĀJS
KE84000QK1
Pasargājiet sava automobiļa bagāžas 
nodalījumu no neparedzamiem 
bojājumiem un vispārēja nolietojuma 
ietekmes!

AUTOMOBIĻA SALONA PAKLĀJIŅI 
NO GUMIJAS
KE74800QK1
Ikdienas aizsardzībai pret dubļiem, 
netīrumiem, smiltīm u. c.
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Vienmēr gatavs piedzīvojumiem
Esiet pilnībā gatavs piedzīvojumam, lai arī kurp Jūs ar ģimeni dotos! 
Izvēlieties vajadzīgos aksesuārus no mūsu plašā aksesuāru klāsta, 
kas ļaus Jums nostiprināt un pārvadāt velosipēdus, paņemt līdzi 
vairāk bagāžas un ērti pārvadāt savus mājdzīvniekus, kā arī paveikt 
daudz ko citu!

JUMTA ŠĶĒRSSTIEŅI
KE73000QK0
Radiet vēl vairāk vietas bagāžai 
lielākiem piedzīvojumiem, pateicoties 
jumta šķērsstieņiem, uz kuriem 
varēsiet nostiprināt velosipēdus, 
slēpes, vējdēļus, jumta bagāžas kasti 
un daudz ko citu!
Maksimālā kravnesība – 100 kg.

JUMTA BAGĀŽAS KASTE
KE734480BK

Dodoties ilgākos atpūtas braucienos, 
ātri un vienkārši palieliniet bagāžas 
telpu, uzstādot Nissan jumta 
bagāžas kasti!

ATDALOŠAIS REŽĢIS
KE96800QKC

Ļaujiet mājdzīvniekiem ceļot kopā ar 
Jums ērti un droši nodalījumā, kas 
atdalīts no autovadītāja un pasažieru 
zonas ar Nissan atdalošo režģi!

HORIZONTĀLS BAGĀŽAS TĪKLS
KS96674R00

Gādājiet, lai Jūsu bagāža, esot ceļā, 
būtu drošībā un nostiprināta, 
pateicoties horizontālajam bagāžas 
tīklam!

NOŅEMAMS SAKABES ĀĶIS
KE50000QKF

Uzlieciet sakabes āķi, kad Jums tas 
ir nepieciešams, un noņemiet to, kad 
tas nav nepieciešams! Noņemamais 
sakabes āķis sniedz Jums plašas 
iespējas.

A – VELOSIPĒDU TURĒTĀJS
KE73880100

Droši nostipriniet vairākus 
velosipēdus!

B – DUBĻUSARGI
KB78800QK0

Dubļusargi palīdzēs aizsargāt Jūsu 
automobili no šļakatām un dubļiem.

C – 16" VIEGLMETĀLA DISKI
KE40900KQ1

Papildiniet sava automobiļa stilu ar 
spēcīgiem un stilīgiem vieglmetāla 
diskiem!



Informācija par aksesuāru pasūtīšanu

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 vai jauna automobiļa garantijas periodā, attiecas jauna automobiļa 5 gadu / 160 000 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 jaunā automobiļa garantijas 
perioda vai ko uzstādījusi trešā puse vai klients pats, attiecas tikai oriģinālo Nissan rezerves daļu un aksesuāru 12 mēnešu / neierobežota nobraukuma garantija. Lai uzzinātu 
vairāk, lūdzu, skatiet noteikumus un nosacījumus!

 Aksesuāru izlases produktu garantijas segums ir atkarīgs no katra konkrētā ražotāja. Lai iegūtu informāciju par aksesuāru izlases produktu garantijas segumu, lūdzu, 
sazinieties ar savu Nissan dīleri!

PĀRVADĀŠANA

JUMTA ŠĶĒRSSTIEŅI
Jumta šķērsstieņi no alumīnija KE73000QK0

SAKABES ĀĶI
Sakabes āķa un šķērsstieņu komplekts ar stiprinājumiem KE50000QKA
Sakabes āķis (fiksēts) – 1. pozīcija KE50000QKD
Sakabes āķis (fiksēts) – 2. pozīcija KE50000QKE
Sakabes āķis (flanča tipa) – 1. pozīcija KE50000QKB
Sakabes āķis (flanča tipa) – 2. pozīcija KE50000QKC
Sakabes āķis (noņemams) – 1. pozīcija KE50000QKF
Sakabes āķis (noņemams) – 2. pozīcija KE50000QKG
TEK, 13 tapas (2 virzienu) KE50500QK1
TEK, 13 tapas (10 virzienu) KE50500QKB
TEK, 7 tapas (2 virzienu) KE50500QK0
TEK, 7 tapas (10 virzienu) KE50500QKA

VELOSIPĒDU TURĒTĀJI
Velosipēdu turētājs KE73880100

JUMTA BAGĀŽAS KASTES
Jumta bagāžas kaste (vidēja izmēra) KE734480BK

DIZAINS

DISKI
16" vieglmetāla diski KE40900KQ1
Vieglmetāla disku dekoratīvās centrālās uzlikas 4036100Q0C

SĀNU SPOGUĻU UZLIKAS
Sānu spoguļu uzlikas KE96000QK0

SĀNU DURVJU ROKTURU UZLIKAS
Sānu durvju rokturu uzlikas KE96800QK0

DROŠĪBA

SIGNALIZĀCIJA
Signalizācija KE25200QK0

TEHNOLOĢIJAS
Atpakaļskata kamera KE28900QK1
Aizmugurējā automobiļa stāvvietā novietošanas palīgsistēma KE51100QK0

DROŠĪBA
Kontruzgrieznis, Thatcham KE409899J0

KOMFORTS UN AIZSARDZĪBA

BAGĀŽAS NODALĪJUMA AIZSARDZĪBA
Bagāžas nodalījuma paklājs KE84000QK1
Bagāžas nodalījuma ieliktnis KE96500QK1

AUTOMOBIĻA EKSTERJERA AIZSARDZĪBA
Dubļusargi (priekšā un aizmugurē) KB78800QK0 
Vēja deflektori (priekšā) KB80000QK0 

AUTOMOBIĻA SALONA PAKLĀJIŅI
Automobiļa salona paklājiņi no gumijas (4 gab.) KE74800QK1
Automobiļa salona paklājiņi no velūra (4 gab.) KE74500QK1

SĒDEKĻU PĀRVALKI
Sēdekļa pārvalks, Aquila (autovadītāja sēdeklim) KE86000QK4
Sēdekļa pārvalks, Aquila (priekšējā pasažiera sēdeklim) KE86000QK6
Sēdekļa pārvalks, Aquila (nolokāmajam priekšējā pasažiera 
sēdeklim) KE86000QK7

Sēdekļa pārvalks, Aquila (aizmugures sēdeklim) KE86000QK8
Sēdekļa pārvalks, Super Aquila (autovadītāja sēdeklim) KE86000QKD
Sēdekļa pārvalks, Super Aquila (priekšējā pasažiera sēdeklim) KE86000QKF
Sēdekļa pārvalks, Super Aquila (nolokāmajam priekšējā 
pasažiera sēdeklim) KE86000QKG

Sēdekļa pārvalks, Super Aquila (aizmugures sēdeklim) KE86000QKH

UZGLABĀŠANA UN ATDALĪTĀJI
Horizontāls bagāžas tīkls KS96674R00 
Atdalošais režģis KE96800QKC

AUTOMOBIĻA SALONA AKSESUĀRI
Elkoņbalsts KE87700QK0
Pie paneļa / loga stiprināms viedtālruņa turētājs, Magicmount KB28900005 

Pilnīgs sirdsmiers
NISSAN SERVISA UN 
TEHNISKĀS APKOPES LĪGUMS

NISSAN 5  PAGARINĀTĀ 
GARANTIJA

Parūpējieties par savu Nissan Townstar 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.

Nissan 5  pagarinātā garantija ļauj Jums izbaudīt sava 
Nissan Townstar 5 gadu / 160 000 km garantijas 
priekšrocības, veicot lielāku nobraukumu.

Izvēlieties līguma nosacījumus, kas vislabāk atbilst Jūsu 
braukšanas paradumiem! 

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.

LAI IEGŪTU VAIRĀK INFORMĀCIJAS, 
SAZINIETIES AR SAVU NISSAN DĪLERI!



Uzziniet visu par pilnīgi jauno Nissan Townstar: www.nissan.lv
Sekojiet Nissan Townstar Facebook, Twitter un Youtube!
Ir ieguldītas visas iespējamās pūles, lai šīs brošūras saturs būtu maksimāli precīzs tās publicēšanas brīdī (2021. gada decembris). 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 izdevumā sniegtās specifikācijas un atainotos automobiļus. Nissan 
dīleri tiks informēti par šādām izmaiņām pēc iespējas īsākā laikā. Lai saņemtu aktuālāko informāciju, lūdzu, sazinieties ar Nissan dīleri! 
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.  
MY21 Townstar C&A brošūra – 12/2021 – drukāta ES. Autors: “DESIGNORY”, Francija, ražotājs: “eg+ worldwide”, Francija – tālr.: +33 1 49 09 25 35.

https://www.nissan.lv/automobili/jauni-automobili/townstar.html

