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Kravas pārvadāšana
Uzlabojiet pilnīgi jaunā Nissan Townstar 
Van praktiskumu vēl vairāk, pateicoties 
plašajam kravnesības palielināšanas 
aksesuāru klāstam!

Komforts un aizsardzība
Pilnīgi jaunais Nissan Townstar Van ir radīts smagam darbam. 
Tādēļ Nissan piedāvā plašu izturīgu un stilīgu aksesuāru 
klāstu aizsardzībai – tostarp automobiļa salona paklājiņus, 
elkoņbalstu un aizsargelementus no koka.

JUMTA KRAVAS PLATFORMA
KE73800QK1

Papildu kravas pārvadāšanas vieta 
uz jumta. Iegūstiet vēl vairāk vietas 
garu priekšmetu pārvadāšanai!
Maksimālā kravnesība – 100 kg.

FIKSĒTS SAKABES ĀĶIS
KE50000QKD

Sakabes āķis sniedz vēl vairāk 
iespēju. Vilktspēja – 1500 kg.

AUTOMOBIĻA SALONA PAKLĀJIŅI 
NO VELŪRA

AUTOMOBIĻA SALONA PAKLĀJIŅI 
NO GUMIJAS

KE74600QK1 KE74100QK1

Ikdienas aizsardzība automobiļa salonam, kas izstrādāta, lai būtu īpaši izturīga 
pret dubļiem, netīrumiem, smiltīm u. c.

AIZSARGELEMENTI NO KOKA

A – STANDARD
Grīda: atklāts saplāksnis, 
12 mm: 5,4 kg/m2 
Sānu malas: atklāts saplāksnis, 
8 mm: 3,6 kg/m2 
Riteņu arkas: atklāts saplāksnis, 
12 mm: 5,4 kg/m2

B – INNOVATION
Grīda: Dark Grey neslīdoša medus kāres 
struktūra, polipropilēns, 
4200 g, 11 mm: 4,2 kg/m2 
Sānu malas: Grainy Grey neslīdoša medus 
kāres struktūra, polipropilēns, 
1500 g, 5 mm: 1,4 kg/m2 
Riteņu arkas: Dark Grey neslīdoša medus 
kāres struktūra, polipropilēns, 
4200 g, 11 mm: 4,2 kg/m2 

C – PREMIUM
Grīda: neslīdošs WBP saplāksnis, 
12 mm: 8,4 kg/m2 
Sānu malas: ar plēvi apstrādāts saplāksnis, 
5 mm: 3,5 kg/m2 
Riteņu arkas: neslīdošs WBP saplāksnis, 
12 mm: 8,4 kg/m2
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**Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, sazinieties
ar savu Nissan dīleri!

Drošība
Vieglākai braukšanai, drošākai manevrēšanai un 
vēl lielākai pārliecībai – izvēlieties aksesuārus no 
plašā drošības aksesuāru klāsta, kas paredzēti 
redzamības uzlabošanai, uzlabotam praktiskumam 
un lielākam sirdsmieram!

Uzlāde un dizains
Atklājiet plašu uzlādes aksesuāru klāstu, 
kā arī stilīgus eksterjera aksesuārus vēl 
izteiksmīgākam izskatam! Mūsu 
maiņstrāvas uzlādes ierīces ir izstrādātas, 
balstoties uz jaunākajām tehnoloģijām, lai 
nodrošinātu ērtu un ātru uzlādi no 7 kW 
līdz 22 kW mājās vai darbā un iekštelpās 
vai ārpus tām.

ATPAKAĻSKATA KAMERA 
KE28900QK0
Redziet, kas notiek Jūsu automobiļa 
aizmugurē, pateicoties atpakaļskata 
kamerai, kas skaidri attēlo apkārtni 
automobiļa salona skārienjutīgajā 
ekrānā, kad braucat atpakaļgaitā!

SIGNALIZĀCIJA
KE25200QK0

Thatcham 1. kategorijas vērtējuma 
signalizācijas sistēma sirdsmieram un Jūsu 
kravas furgona aizsardzībai.

MAIŅSTRĀVAS UZLĀDES 
IERĪCE**

Šī uzlādes ierīce var tikt 
piedāvāta kopā ar papildu 
aksesuāriem: statīvu vienai 
uzlādes vietai, kabeļiem u. c.

STATĪVS**

Statīvs maiņstrāvas uzlādes 
ierīcei. Lietošanai iekštelpās un 
ārā. Ietver kabeļu organizatoru 
un aizsargā lādētāju.

A – SĀNU SPOGUĻU UZLIKAS
KE96000QK0

B – SĀNU DURVJU ROKTURU
UZLIKAS
KE96800QK0
Pievienojiet sava automobiļa 
eksterjeram elegantas nianses!

C – 16" VIEGLMETĀLA DISKI
KE40900KQ1
Izturīgi un stilīgi diski izteiksmīgam 
izskatam ar papildu drošību.



Informācija par aksesuāru pasūtīšanu

*Lai uzzinātu vairāk par šiem produktiem, lūdzu, sazinieties ar Nissan dīleri!
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!

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!

DROŠĪBA

SIGNALIZĀCIJA
Signalizācija KE25200QK0

TEHNOLOĢIJAS
Atpakaļskata kamera KE28900QK0

Aizmugurējā automobiļa stāvvietā novietošanas 
palīgsistēma KE51100QK0

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

PĀRVADĀŠANA

JUMTA KRAVAS PĀRVADĀŠANA
Jumta šķērsstieņi no alumīnija, L1, L2 KE73000QK0

Jumta šķērsstieņi no alumīnija, 3. stienis KE73000QK1

Jumta kravas platforma no alumīnija, L1 KE73800QK1

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

UZLĀDE

UZLĀDES IERĪCES UN AKSESUĀRI
Maiņstrāvas uzlādes ierīce *

Statīvs *

KOMFORTS UN AIZSARDZĪBA

KRAVAS TELPAS AIZSARDZĪBA
Grīdas aizsargelementi no koka, Standard KB68900QKD 

Riteņu arku aizsargelementi no koka, Standard KB68900QK2 

Sānu malu aizsargelementi no koka, Standard KB68900QK5 

Grīdas aizsargelementi no koka, Innovation KB68100QKC 

Riteņu arku aizsargelementi no koka, Innovation KB68100QKA 

Sānu malu aizsargelementi no koka, Innovation KB68100QKB 

Grīdas aizsargelementi no koka, Premium, Grey KB69000QKD 

Riteņu arku aizsargelementi no koka, Premium, Grey KB69000QK2 

Sānu malu aizsargelementi no koka, Premium, Grey KB69000QK6 

AUTOMOBIĻA EKSTERJERA AIZSARDZĪBA
Dubļusargi (priekšā un aizmugurē) KB78800QK0 

Vēja deflektori (priekšā) KB80000QK0 

AUTOMOBIĻA SALONA PAKLĀJIŅI
Automobiļa salona paklājiņi no velūra (priekšā, 2 gab.) KE74600QK1

Automobiļa salona paklājiņi no gumijas (priekšā, 2 gab.) KE74100QK1

SĒDEKĻU PĀRVALKI
Sēdekļa pārvalks, Aquila (autovadītāja sēdeklim) KE86000QK4

Sēdekļa pārvalks, Aquila (nolokāmajam priekšējā pasažiera 
sēdeklim) KE86000QK2

Sēdekļa pārvalks, Aquila (priekšējā pasažiera sēdeklim, Parere) KE86000QK3

Sēdekļa pārvalks, Aquila (priekšējā pasažiera sēdeklim) KE86000QK6

Sēdekļa pārvalks, Super Aquila (autovadītāja sēdeklim) KE86000QKD

Sēdekļa pārvalks, Super Aquila (nolokāmajam priekšējā 
pasažiera sēdeklim) KE86000QKB

Sēdekļa pārvalks, Super Aquila (priekšējā pasažiera sēdeklim, 
Parere) KE86000QKC

Sēdekļa pārvalks, Super Aquila (priekšējā pasažiera sēdeklim) KE86000QKF

APGAISMOJUMS
LED apgaismojums automobiļa kravas telpā 7383400Q0A

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



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

