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.

PATROL

GENUINE ACCESSORIES

: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.

LUGGAGE NET

شبكة لالمتعة فى الصندوق الخلفى

CARGO ORGANIZER

منظم لالمتعة فى الصندوق الخلفى

ّ بخ
ُ شبكة أمتعة
طافات للتثبيت مصنوعة من مادة خيوط النايلون المرنة والتي تمنع
.تحرك األمتعة وتثبيتها بإحكام في مكانها

لتنظيم مثالي مع شبكات تفصل المساحات
.لتحظى بأماكن مخصصة ألمتعتك داخل السيارة

Cargo Net secures with tie-down hooks and is made of flexible, nylon cord
which fight the forces of cargo chaos & helps keep the items safe in place.

Get super-organized with movable net dividers that
let you customize the cargo space.

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
أضاءة داخلية للمقصورة
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لتعزيز اإلضاءة واألجواء الرائعة بداخل سيارة باترول الخاصة بك بملحقات إضاءة داخلية مبتكرة
Boost the ambiance and mood of your Patrol with innovative interior illumination accessories

MUDGUARD ASSAY

مصدات وحل

MOON ROOF WIND DEFLECTOR

عاكس هواء لفتحة السقف

.إحمي سيارة باترول الخاص بك من الطين غير المرحب به
.* تضفي القيمة والمظهر الرائع على سيارتك مع حماية الجوانب
* مصممة بشكل منحني لتالئم فتحات العجالت وتساعدك في حماية سيارتك من
.تدهور الطالء الخارجي بسبب الطين واألوساخ على الطريق

.تصميم إيروديناميكي يساعد على تقليل اضطرابات الرياح والضوضاء
مصنوعة من األكريليك القاسي ذي الجودة العالية
والذي يقاوم األشعة فوق البنفسجية لضمان طول عمرها
.واحتفاظها بالمظهر الجيد والرائع

Save your Patrol from an unwelcome mud bath.
* Add value and style while helping protect the sides of your vehicle.
* Contoured to match wheel openings, Mud Guards help prevent dirt and
debris from nicking and scratching the finish.

Aerodynamic design helps reduce wind turbulence and noise.
High-quality, tough acrylic construction resists
UV rays to help ensure long life and
attractive appearance.

REAR BUMPER PROTECTOR

واقي للصدامات الخلفية

WHEEL LOCKS

أقفال عجالت

مصدات الهواء للنوافذ الجانبية

SIDE WINDOW DEFLECTORS

طقم أدوات الطرق الوعرة

OFF ROAD KIT

. تركيب سهل على األبواب.استمتع بالهواء النقي بدون ضوضاء الرياح ووهج الشمس

.استمتع بمغامرتك على الطرق الوعرة وغير الممهدة دون خوف

Get some fresh air while reducing wind noise and fighting glare. Easy, no-drill installation on doors.

Have a tension free off-road adventures.

قضبان حماية جانبية من الكروم

CHROME SIDE MOLDING

CHROME DOOR MIRROR COVER

اغطية من من الكروم للمرايا الجانبية

PORTABLE COMPRESSOR

ً
خصيصا للمساعدة في منع الخدوش والصدمات أثناء تحميل األمتعة
مُ صممة
مع لمسة أخيرة من الكروم إلضفاء مظهر الحماية الالئق

ّ
.مشفر لحماية عجالت سيارتك من السرقة
أقفال ألربع عجالت بمفتاح
. * مقاومة للصدأ والتآكل.* متانة فائقة

.إضافات مثالية لألبواب لحمايتها من الصدمات والخدوش في أماكن صف السيارات
. * تركيب سهل بدون حفر.* مصممة ليتم تركيبها بشكل مثالي على األبواب

لمسة جمالية راقية على سيارة باترول الخاصة بك بأغطية المرايا الجانبية العاكسة
. * تركيب سهل.* مصممة ليتم تركيبها بشكل مثالي على غطاء المرايا الجانبية

ضاغط هواء محمول بأداء ممتاز مع عداد إليقاف ضخ
.الهواء آليًا عند الوصول للضغط الصحيح لإلطار

Designed to help prevent scratches and scuffs when loading cargo with
Chrome/Black finish provides protection with style

Four Wheel Locks and coded Wheel Lock Socket to help keep your
wheels out of the wrong hands. * Superior durability. * Corrosion resistant.

A sharp design accent that protects against parking lot dings, dents and scratches.
* Precision fit on doors. * Easy, no-drill installation.

Add some flash to your Patrol with Chrome Side Mirror Covers
* Precision fit over Side Mirror housing. * Easy, no-drill installation.

High-Performance Portable Air Compressor
with intelligent auto stop tire pressure gauge.

ضاغط محمول

