
NISSAN

NAVARA 
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.

REAR LAMP FINISHER B65514JA0A لمسات من الكروم للمصابيح خلفية 

أظهر القوة والشجاعة. وأضف اإلبداع إلى المصابيح الخلفية.
Be brave and bold. Add some style to your rear lights.

TOOL BOX KE8514K01A صندوق أدوات

ينظم األدوات عند وضعها في صندوق التحميل العريض.
Get organized with a fully integrated tool box for wide bed.

BED LINER KIT KE9314K00B / KE9304K00B
KE9314K09A / K35104JA7A

غطاء أرضية لصندوق 
التحميل - طقم كامل 

الحماية الكاملة لمساحة التحميل في الصندوق الخلفي. 
متوفرة للصندوق ذي المساحة العريضة أو الضيقة.

Keep your bed load space fully protected. Preserve your car and your cargo. 
Available for wide and narrow bed.

RUBBER FLOOR MATS KE7484K089 مداسات أرضية مطاطية 

 مداسات أرضية أصلية تحمي السيارة من الداخل. 
 تشمل خطاطيف التثبيت. سوداء اللون.

متكيفة مع جميع فصول السنة.
Genuine floor mats to protect the vehicle’s interior. (black color). 

Including fixing hooks. Adapted for all weather.



ROLL COVER KE8534K40A غطاء صندوق الشحن قابل للسحب 

 توفر المزيد من الحماية. غطاء قابل للسحب/اإلغالق.
تجمع ما بين اإلبداع والسالمة.

Secure your load bed. For wide bed. Retractable/lockable cover. 
A combination of safety and style.

DAY TIME LIGHT B61E14JA0A إضاءة لوقت النهار 

تعزيز الرؤية خالل النهار.
Put safety first. Enhance vehicle visibility during the day.

BED TENT 999T7BR300CC خيمة مفتوحة 

ُتتفح بسهولة على شكل قبة. مالئمة لعشاق المغامرات.
More convenience for the most adventurous drivers. 

Unfolds easily to a dome-shaped tent.

WIND DEFLECTOR KE8004K010 واقيات النوافذ

يمنع دخول مياه األمطار والرياح والرمل والنوافذ مفتوحة أثناء القيادة.
Will keep the rain, wind and sand out, when driving with an open window. 

Feel the fresh air whenever you want.

HOOD DEFLECTOR KE6104K000 مصد أمامي 

حماية غطاء المحرك عن طريق تحويل مجرى الحشرات والرمال.
Helps protect the hood by deflecting bugs, sand, and other debris. 

Made for the most adventurous drivers.

BODY SIDE MOLDINGS KE7604K420PR قوالب جانبية من الكروم 

تحمي من الضربات الخفيفة والصدمات والخدوش.
Protects from parking lot dings, dents and scratches. 

The perfect combination of safety and style.

BED RAILS CAPS KE9354K41A غطاء لحواف الصندوق الخلفي 

 يوفر حماية كبيرة للحواف العلوية من الصندوق الخلفي الواسع.
 كما يضيف مزيدًا من القدرة على التحمل والمقاومة.

Greater protection for the top edges of the bed, for a wide bed.  
More durability and resistance.

FOOT LAMP B64E04JA0A مصابيح عند موضع القدم

تعّزز الرؤية الداخلية خالل النهار. تمنحك الراحة مع مظهر أنيق.
More convenience and style. Enhance interior visibility during the night.

BED STYLING ROLL BAR KC5464K10C شريط قوائم لصندوق التحميل

تضيف المزيد من األناقة مع مظهر رياضي. للصندوق الخلفي الواسع.
Add style & sporty looks. For wide bed. 

To be installed with roll cover.

EXHAUST FINISHER B00914JA0A ماسورة عادم من الكروم 

يضيف مظهرًا أنيقًا وعنيفًا لسيارتك، والمزيد من التحمل والمقاومة.
Add a stylish and aggressive look to your vehicle. 

More durability and resistance.

ILLUMINATED KICK PLATES G69504JA0B عتبات صعود مضاءة

إضاءة الباب الخاص بك والحماية العتبات األمامية. 
أمامية وخلفية - لإلضاءة فقط.

Lighting as you enter, and protects your front sills.  
Combine safety with elegance. 

Front & Rear - front illumination only.

TONNEAU COVER ALUMINIUM KE8494K410 غطاء صندوق الشحن صلد

 غطاء قوي وآمن لحماية البضائع في صندوق التحميل العريض.
يجمع ما بين األناقة والسالمة.

Rugged & very secure cover to protect your cargo, for a wide bed. 
A combination of safety and style.

SLIDING TRAY KE8554K400 صينية جرارة

Practical & fully integrated sliding tray for wide bed.  
More convenience for different types of cargo.

صينية جرارة عملية ومتكاملة لصندوق التحميل العريض.

CHROME FRONT MOLDING F20E44JA0A قوالب أمامية مصنوعة من الكروم

Combine style with safety. Protects from parking lot dings,  
dents, and scratches.

تحمي من الضربات الخفيفة والصدمات والخدوش. تجمع األناقة والسالمة.

FRONT PARKING SYSTEM F20E44JA0A حساسات ركن امامية 

Avoid bumps/damage to your car. The sensors will beep 
when there is an obstruction ahead.

تجنب المطبات واألضرار.


