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ALTIMA 
GENUINE ACCESSORIES

مركز اتصال العمالء اإلقليمي
عزيزي العميل،

من أجل تحقيق رضى العمالء، أسسنا مركزًا لالتصال وتلقي الشكاوى. الرجاء اتباع ما يلي:
الخطوة 1: اتصل بموزع نيسان المحلي الذي سيتعامل مع شكواك.

الخطوة 2: إذا لم يستطع الموزع المحلي الرد على الشكوى، يمكنك التواصل مع مركز نيسان اإلقليمي لخدمة اتصال العمالء، هاتف 600546666 4 971+، البريد اإللكتروني: 
customercare@nissan-me.ae

Regional Customer Communication Centre
Dear Customer,
To ensure customer satisfaction, we have set up a Customer Communication Centre to address your complaints. Please follow 
these steps:
Step 1: Contact your local Nissan distributor, who will handle your complaints.
Step 2: If your local Nissan distributor is unable to address your complaints, please contact the Nissan Regional Customer 
Communication Centre. Tel: +9714 600 54 6666, E-mail: customercare@nissan-me.ae

لماذا تختار اإلكسسوارات األصلية من نيسان؟
َمت إكسسوارات نيسان األصلية واخُتِبَرت وُصنَِّعت وفقًا لمعايير التصميم من نيسان، وهي ُتالئم سيارتك نيسان تمامًا وتوفر لك أفضل أداء ومتانة وموثوقية  ُصمِّ
وســالمة. كل قطعة من إكسســوارات نيســان األصلية مالئمة من حيث الشــكل والحجم ومصممة خصيصًا لســيارتك نيســان. باإلضافة إلى أنه يمكن إضافتها إلى 

الدفعة الشهرية التي تسددها عندما يتم شراؤها مع السيارة في الوقت ذاته.

Why choosing Nissan Genuine Accessory? 
Nissan Genuine Accessories are designed, tested and manufactured to the Nissan Design Standards. They will fit your Nissan 
vehicle perfectly and provide optimum performance, durability, reliability and safety. Every Genuine Nissan Accessory is custom-fit, 
custom-designed for your Nissan vehicle. Plus they can be added to your monthly payment when financed with vehicle purchase.
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Add a warm, welcoming glow to the cabin with LEDs that 
illuminate the footwells, console bin, and cup holders, with 
20 color options. 

تضيف توهجًا دافئًا إلى الكابينة مع مصابيح LED التي تنير األرضية ودبوس 
وحدة التحكم وحامالت األكواب مع خيارات من 20 لونًا.

INTERIOR ACCENT LIGHTING T99F36CA00 إضاءة داخلية للمقصورة 

الضمان:
تقتصر تغطية الضمان إلكسسوارات نيسان على عيوب المواد والطالء والتركيب.

ُيستثنى من الضمان العيوب الناتجة عن أي مما يلي:
أ( اإلهمال أو سوء االستخدام أو حوادث التخريب أو سوء التعامل.

ب على الجسم الخارجي ومرفقاتها الناجمة عن ركن السيارة بشكل خاطئ على حافة الطريق أو االصطدامات في أي أجسام غريبة. ب(  األضرار والتشوهات في اإلكسسوارات التي ُتركَّ
 ج(  لن نتحمل، تحت أي ظرف من الظروف، مسؤولية أي أضرار عرضية أو تبعية ناشئة بأي شكل من األشكال فيما يتعلق بمطالبات بشأن اإلكسسوارات

وعدم االستخدام أو االنزعاجات.
تحتفظ شركة نيسان موتور المحدودة بحقها في إجراء أي تغييرات، دون إشعار مسبق، بشأن األلوان أو المعدات أو المواصفات الموضحة تفصياًل في هذا الكتيب، أو وقف إصدار أي 

نماذج فردية.
WARRANTY:
Warranty coverage for Nissan accessories shall be restricted to defects in material, paint & installation.
Warranty shall exclude defects resulting from:
a) Negligence, misuse, vandalism accident or mishandling.
b)  Damages and deformation on external body accessories and its attachments caused by wrong parking on road curb or collisions 

with foreign project.
c)  We shall not, under any circumstances, be liable for any incidental or consequential damages, howsoever arising in connection 

with claims on accessories, loss of usage or inconveniences.
Nissan Motor Co. Ltd. reserves the right to make any changes without notice concerning colours, equipment or specifications detailed in this 
brochure, or to discontinue individual models.



SPLASH GUARD-FRONT-RED CPM T99J26CA5A RED CPM-مصدات الوحل امامية
SPLASH GUARD-REAR-RED CPM T99J26CA5B RED CPM-مصدات الوحل امامية

Save your Altima from an unwelcome mud bath. Add value 
and style while helping to protect the sides of your vehicle.

ILLUMINATED KICK PLATES T99G66CA00 عتبات صعود مضاءة

تضيء عند دخولك وتحمي العتبات األمامية.
Lighting as you enter, and protects your front sills.

REAR SPOLIER-ALT-RED CPM T99J16CA5A جناح خلفي

يضيف مظهرًا أنيقًا إلى السيارة. متوفر بـ 9 ألوان.
Add a sporty accent to your Altima, available in 9 colors.

EXTERNAL GROUND LIGHTING T99F45CH0C إضاءة أرضية خارجية

أضف الشعور باألمان مع أضواء تضيء منطقة أسفل السيارة وما حولها.
Just switch on for a sense of security with lights that  

brighten up the area beneath and around your vehicle.

CHROME REAR 
BUMPER PROTECTOR T99B16CA0A

 واقي المصد الخلفي
من الكروم

 تم تصميمه باستخدام الكروم للمساعدة على منع حدوث الخدوش
ونزع الحواف عند تحميل األغراض مما يوفر الحماية بكل سالسة.

Designed to help prevent scratches and scuffs when loading cargo  
with a chrome finish that provides protection with style.

BLACK ADHESIVE REAR 
BUMPER PROTECTOR T99B26CA1B حامي المصد الخلفي 

يساعد على منع حدوث الخدوش عند تحميل األغراض.
Add a stylish accent to your Altima with a chrome finish. 

ALL-SEASON 
FLOOR MATS T99E16CA0A

 دواسات مطاطية
لجميع فصول العام

هل قمت بالمشي على الطين أو المياه؟ أنت بحاجة إلى دواسات مالئمة لجميع فصول العام.
Stepping in from the rain or sand? You need a set of all-weather floor mats.

TRUNK PROTECTOR–RUBBER T99C36CA0A حامي صندوق السيارة - مطاط

 يحافظ على صندوق السيارة ويبقيه نظيفًا، مقاوم للماء،
ُصلب، سهل اإلزالة والتنظيف.

Help keep the trunk area clean and protected. Water-resistant,  
heavy-duty, easy to remove and clean.

CHROME BODY SIDE MOLDINGS )LH&RH) T99G26CA01 قضبان حماية جانبية من الكروم (يمنى و يسرى(

Add a stylish accent to your Altima with a chrome finish. تضيف مظهرًا أنيقًا إلى السيارة مع لمسات من الكروم.

SLIDING TRUNK  
ORGANIZER TRAY T99C26CA2A

 صينية تخزين
جرارة للصندوق

 لن تكون يومًا منظمًا أو جاهزًا أكثر. يمكن جّر الصينية
 وإزالتها لتفسح مكانًا لألمور األكبر حجمًا.

You can never be too organized, or prepared  
 Tray slides out of the way for hauling larger items.

تحافظ على سيارتك من الطين غير المرحب به. تضيف القيمة 
واألسلوب إلى سيارتك في حين تقوم بحماية جوانبها.


