NISSAN

PATHFINDER
GENUINE ACCESSORIES

لماذا تختار اإلكسسوارات األصلية من نيسان؟
ً
ً
ُ
ُ واخت ِبرَت
ُ
تماما وتوفر لك أفضل أداء ومتانة وموثوقية
 وهي ُتالئم سيارتك نيسان،وفقا لمعايير التصميم من نيسان
وص ِّن َعت
ص ِّم َمت إكسسوارات نيسان األصلية
ً
 باإلضافة إلى أنه يمكن إضافتها إلى. كل قطعة من إكسســوارات نيســان األصلية مالئمة من حيث الشــكل والحجم ومصممة خصيصا لســيارتك نيســان.وســامة
.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.

:الضمان
.تقتصر تغطية الضمان إلكسسوارات نيسان على عيوب المواد والطالء والتركيب
:يُستثنى من الضمان العيوب الناتجة عن أي مما يلي
.أ) اإلهمال أو سوء االستخدام أو حوادث التخريب أو سوء التعامل
َّ ب)	األضرار والتشوهات في اإلكسسوارات التي ُت
.ركب على الجسم الخارجي ومرفقاتها الناجمة عن ركن السيارة بشكل خاطئ على حافة الطريق أو االصطدامات في أي أجسام غريبة
 مسؤولية أي أضرار عرضية أو تبعية ناشئة بأي شكل من األشكال فيما يتعلق بمطالبات بشأن اإلكسسوارات، تحت أي ظرف من الظروف،ج)	لن نتحمل
.وعدم االستخدام أو االنزعاجات
ً
 أو وقف إصدار أي،تفصيال في هذا الكتيب
 بشأن األلوان أو المعدات أو المواصفات الموضحة، دون إشعار مسبق،تحتفظ شركة نيسان موتور المحدودة بحقها في إجراء أي تغييرات
.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.

مركز اتصال العمالء اإلقليمي

،عزيزي العميل
ً
: الرجاء اتباع ما يلي.مركزا لالتصال وتلقي الشكاوى
 أسسنا،من أجل تحقيق رضى العمالء
. اتصل بموزع نيسان المحلي الذي سيتعامل مع شكواك:1 الخطوة
: البريد اإللكتروني،+971 4 600546666  هاتف، يمكنك التواصل مع مركز نيسان اإلقليمي لخدمة اتصال العمالء، إذا لم يستطع الموزع المحلي الرد على الشكوى:2 الخطوة
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
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ROOF RAIL CROSS BARS SILVER

999R1XZ500

 فضية اللون- قبضان سقف متشابكة
. تحمل جميع األمتعة.مفعمة بروح المغامرة
.مصممة لتناسب قبضان السقف

Keep the adventurous spirit.
Carry everything you need. Fits your roof rails.

WINDOW DEFLECTOR
Will keep the rain, wind, and sand out, when driving with an open window.
Feel the fresh air whenever you want

FOR 16MY REMOTE
HATCH TENT 10X10
More convenience for the most adventurous drivers.
Unfolds easily to a 10’ x 10’ tent.

999T7XY100

10x10 خيمة مفتوحة مقاس
.مثالية لعشاق المغامرات
10x10 ُتفتح بسهولة إلى خيمة بقياس

واقي النوافذ

999D3XZ000

999K1X4000

.يمنع دخول مياه األمطار والرياح والرمل والنوافذ مفتوحة أثناء القيادة
.استنشق الهواء العليل متى أردت

مفتاح تشغيل عن بعد

ّ
. إنه الطريق إلى المستقبل بضغطة زر واحدة.يشغل السيارة عن بعد
.ينصح به بشدة للذين يعانون من التهاب المفاصل
Remotely start your Nissan. The future – in one click.
Highly recommended for those with arthritis.

مصدات وحل خلفية
999J2X2004
ً.تحافظ على طالء السيارة وتحميه وتبقيه نظيفا

REAR SPLASH GUARDS

Perfect to keep your car’s paintwork clean, protected and durable.

REAR BUMPER PROTECTOR
- SATIN CHROME

T99B19PJ0A

حامي المصد الخلفي
من الكروم

STAINLESS STEEL REAR
BUMPER PROTECTOR

999T6XZ000

حامي المصد الخلفي من
الستانليس ستيل

.يحمي من الحوادث
.التفريغ/حماية المصد من الخدوش والبقع الصعبة أثناء التحميل

.الحماية من الحوادث
.التفريغ/حماية المصد من الخدوش والبقع الصعبة أثناء التحميل

Avoid inconvenient scratches.
Bumper protection from unpleasant scratches and stains
caused during loading/unloading.

Avoid inconvenient accidents.
Bumper protection from unpleasant scratches and stains caused during
loading/unloading.

CARGO AREA PROTECTOR
Add protection to your trunk and
preserve your car.

999C3X3000

حامي منطقة األمتعة
.يحمي صندوق السيارة ويحافظ عليها

TRUNK NET

999C1RZ000

شبكة الصندوق الخلفي

BLACK REAR CARGO COVER

999N3XZ000

غطاء أسود لصندوق األمتعة

.تبقي األمتعة في المكان المناسب
.تمنع الضرر وتحافظ على السيارة مرتبة ونظيفة

. يحافظ على الخصوصية بكل رقي.قم بحماية أمتعتك

Keep items in place.
Also, avoid damaging your luggage and keep your car tidy and clean.

Hide your cargo from prying eyes. Privacy with style.

CARGO DIVIDER
Includes dividers to customize the space.
Keep your cargo organized and stop items rolling around in your car.

999C2RZ100

منسق لمنطقة األمتعة
.يشمل فواصل لتخصيص المساحات المناسبة
.يحافظ على ترتيب األمتعة ومنع تناثرها في السيارة

INTERIOR ACCENT LIGHTING

999F3XZ000

إضاءة داخلية للمقصورة
ً
.بريقا إلى تصميم سيارتك
تضيف
.تضيء األرضية األمامية وحامالت األكواب

Let the lights highlight your car’s style. Light up the front
footwells and cup holders.

BEIGE FLOOR MAT
(FACTORY-STANDARD)

999E2XZ001

مداسات أرضية بلون بيج
)من القماش (قياسية

.مداسات أرضية أصلية تحافظ على السيارة من الداخل
Genuine floor mats to protect the vehicle’s interior.

FLOOR MATS: ALL SEASON
BLACK

999E1XZ000

مداسات أرضية لجميع
 سوداء- فصول العام

.مداسات أرضية أصلية تحافظ على السيارة من الداخل
Genuine floor mats to protect the vehicle’s interior.
FRONT SPLASH GUARDS

999J2X2003

مصدات وحل أمامية

ً
.نظيفا
تحافظ على طالء السيارة وتحميه وتبقيه
Perfect to keep your car’s paintwork clean, protected and durable.
FLOOR MATS: ALL SEASON
BEIGE

999E1XZ001

مداسات أرضية لجميع
 بيج- فصول العام

.مداسات أرضية أصلية تحافظ على السيارة من الداخل
Genuine floor mats to protect the vehicle’s interior.

ILLUMINATION KICK PLATE
Lighting as you enter, and protects your front sills.

999G6XZ120

عتبات صعود مضاءة
.تضيئ عند دخولك وتحمي العتبات األمامية

BLACK FLOOR MAT
(FACTORY-STANDARD)

999E2XZ000

مداسات أرضية بلون أسود
)من القماش (قياسية

.مداسات أرضية أصلية تحافظ على السيارة من الداخل
Genuine floor mats to protect the vehicle’s interior.

