
NISSAN

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

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

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.

ILLUMINATED KICK PLATES T99G64RA0B عتبات صعود مضاءة

تضيئ عند دخولك وتحمي العتبات األمامية. تجمع األناقة والسالمة. 
أمامية وخلفية - لإلضاءة فقط.

Lights up your entrance and protects your front sills. Keep safety with elegance.
Front & Rear - front illumination only. Front & Rear - 4 piece set - front illumination only

INTERIOR APPLIQUES-
CARBON FIBER T99G34RA1A زخرفة داخلية بأليف الكربون 

تضيف مظهرًا داخليًا أنيقًا ولونًا هادئًا لسيارتك. تجمع ما بين التصميم الراقي وقوة التحمل. 
Adds some style and colour to your vehicle interior. 

Combines design and durability.

INTERIOR APPLIQUES- BLACK T99G34RA0A زخرفة داخلية باللون األسود 

تضيف مظهرًا داخليًا حادًا لسيارتك.

Adds a sharp look to the interior of your vehicle.



HIDEAWAY TRUNK NET T99C14RA0A شبكة صندوق السيارة 

إبقاء األمتعة في المكان المناسب.
منع الضرر وتحافظ على السيارة مرتبة ونظيفة.

Keeps items in place. Also, avoids damaging your luggage  
and keep your car tidy and clean.

TRUNK MAT T99E34RA0A سجادة صندوق السيارة 

تحافظ على صندوق السيارة نظيفًا، وتحميه من التمزق.
Keeps your trunk clean and tidy. Protects against wear and tear.

RUBBER TRUNK PROTECTOR T99C34RA0A حامي صندوق سيارة مطاطي 

إلبقاء األمتعة في مكانها، والحفاظ على صندوق السيارة ونظافته.
Keeps the trunk area clean and protected. 

TRUNK ORGANIZER T99C24RA1A منظم صندوق السيارة 

 يمنع تناثر األمتعة. 
يشمل فواصل لتخصيص المساحات المناسبة.

Keeps your cargo organised and stop items rolling around in your car.
Includes dividers to customise the space.

SPLASH GUARDS T99J24RA3A مصدات الوحل 

 مثالية لحماية طالء السيارة وإبقائها نظيفة.
متوفرة بألوان متعددة لتناسب لون هيكل السيارة.

Perfect to keep your car’s paintwork clean, protected and durable. 
Available in multiple colours to match body colour.

ROCKER PANEL MOLDING T99G24RA3A قضبان حماية جانبية 

 اإلبداع وقوة التحمل معًا.
متوفرة بعدة ألوان لتناسب لون الهيكل. 

Combines style and durability.
Available in multiple colours to match body colour.

SPORT PEDAL PADS T99E54RAOA قواعد دواسات رياضية

بفضل شكلها البارز المستوحى من سيارات السباق، تزيد الدواسات الرياضية من قوة 
التشبث لتجمع ما بين أناقة التصميم وسهولة االستخدام.

Sport pedals bring added grip and an aggressive track-inspired look, 
combining style and utility.

SHIFT KNOB-WOOD GRAIN T99N64RA1A مقبض ناقل الحركة - ألياف الخشب 

 يضيف لمسة فاخرة ومظهرًا جذابًا. 
متوفر بأنماط متعددة: خشبي، ألياف الكربون، حريري.

Wrap your hand around luxury and transform the look of your vehicle. Available in 
multiple styles: Wood Grain appearance, Carbon Fiber appearance, Brushed Satin.

PREMIUM REAR SPOILER T99J14RA3A جناح خلفي مميز   

 اإلبداع هو اإلجابة. عّزز إبداع سيارتك مع جناح مبتكر.
متوفر بألوان متعددة.

Style is the answer to everything. Enhance the style of your Nissan  
with a streamlined spoiler. Available in multiple colours.

REAR BUMPER DIFFUSER- 
CHROME T99J34RAOD

مشّعب هواء المصد الخلفي – 
من الكروم

أعِط مكسيما إطاللة رياضية.

Adds a sporty accent to your Maxima.

EXTERNAL GROUND 
LIGHTING T99F45CH1B   إضاءة أرضية خارجية

 كبسة واحدة تعّزز شعور السالمة بفضل مصابيح ُتضيء
أسفل سيارتك ومحيطها.

Just click for a sense of security with lights that brighten 
up the area beneath and around your vehicle.

CARPETED FLOOR MAT- 
BLACK )NON-SPORT) T99E24RAOA

دواسات لألقدام مزودة بسجاد 
– سوداء (غير رياضية(

 دواسات أرضية أصلية مطابقة لمواصفات السالمة والجودة (باللون األسود(.
باإلضافة إلى خطافات تثبيت.

Genuine floor mats following strict quality and safety standards (black colour).
Including fixation hooks.


