لماذا تختار اإلكسسوارات األصلية من نيسان؟
ً
ً
ُ
ُ واخت ِبرَت
ُ
تماما وتوفر لك أفضل أداء ومتانة وموثوقية
 وهي ُتالئم ســيارتك نيســان،وفقا لمعايير التصميم من نيســان
وص ِّن َعت
ص ِّم َمت إكسســوارات نيســان األصلية
ً
 باإلضافة إلى أنه يمكن إضافتها إلى الدفعة. كل قطعة من إكسسوارات نيسان األصلية مالئمة من حيث الشكل والحجم ومصممة خصيصا لسيارتك نيسان.وسالمة
.الشهرية التي تسددها عندما يتم شراؤها مع السيارة في الوقت ذاته

X-T E R R A
ACCESSORIES

Why choose Nissan Genuine Accessories?
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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*REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM

*نظام الترفيه الخلفي

،HDMI  وSD  وبطاقة الذاكرة،USB  ومنفذ الوسائط المتعددة، بوصة10.1  فبفضل شاشة عرض لمسية مقاس.لم يكن الجلوس في المقاعد الخلفية بهذه المتعة يومً ا
. أصبح الجلوس في المقاعد الخلفية الخيار الترفيهي،FM  وجهاز إرسال، والسماعات الالسلكية،وخاصية الشاشة المزدوجة
The rear seats were never so entertaining. With a 10.1” Touch Screen, Multimedia Support USB, SD Card and HDMI,
Dual Screen Feature, Wireless Headphones and FM Transmitter making the rear seats the place to be.

*منقي الهواء

*AIR PURIFIER

مصدات الهواء للنوافذ الجانبية

DOOR VISOR

. سهل التركيب وال يحتاج للتثقيب.افتح نوافذ سيارتك واستمتع بالهواء المنعش مع الحماية من ضوضاء الهواء ووهج الضوء في الوقت نفسه

*WELCOME LIGHT

X-TERRA *اإلضاءة الترحيبية مع شعار

ّ
.تتنشقه من خالل جهاز تنقية الهواء
احرص على تنقية الهواء الذي

. ” ُتضاء أنواره للترحيب بك عند فتح باب السيارةX-Terra“ هناك شعار

Make the air you breathe even purer,
by using a filter system to clean the air.

There’s no welcome like a customised “X-Terra ” logo,
which displays when the door opens.

Drive with the windows down and enjoy fresh air, while reducing wind noise and glare. Easy to fit, with no-drill installation.

شبكة األمتعة للصندوق الخلفي

TRUNK NET

ّ يحفظ شبك الصندوق أمتعتك في مكانها بأمان بفضل
،خطافات تثبيت لمزيد من السالمة
ّ
.التحكم وسهل التركيب على األبواب من دون الحاجة إلى تثقيب
وهو مصنوع من حبل نايلون مرن
The Trunk Net keeps your cargo secure and where it should be with tie-down hooks for extra safety.
Made of a flexible, nylon cord and with a no-drill installation on doors, making it easy to apply.

*عدة التعقيم

*HYGIENE KIT

ً
. وعبوتي سائل التعقيمPVC  أزواج من قفازات8  و،) كمامات (من ثالث طبقات١٠  وهي عبارة عن حقيبة تحتوي على،جميعا
عدّ ة التعقيم هي ما نحتاجه
A hygiene kit – something we all need. The Organiser Bag comes with 10 face masks (3PLY), 8 pairs of PVC gloves and 2 hand sanitiser sprays.

*نظام تحذير للنقاط العمياء

*BLIND SPOT WARNING

ّ ص ّمم لتحذيرك أنت من المناطق العمياء عبر مراقبتها باستمرار لكي تتفادى أي اصطدام عند
ُ هو نظام
.تنقلك بين حارات السير
Blind Spot Warning system, just for you. It monitors your blind spot area, and ultimately avoids collision while changing lanes.

X-TERRA *شعار

*X-TERRA EMBLEM

ماسورة العادم من الكروم

EXHAUST PIPE FINISHER

.هل ترغب بتعزيز حضور السيارة من الخلف؟ أنبوب العادم من الكروم هو ما تحتاجه
Want a serious stylish boost at the back? The exhaust pipe finisher is just the job.

ّ تيرا الذي-احصل على شعار إكس
.يتم تثبيته على أغطية العجالت األربعة ويُصدر ضوءً ا أثناء سير العجالت
Get your own X-Terra Emblem, fixed on all 4 wheel caps and that glows when the wheel rotates.
*Local accessories, for warranty T&Cs please check with your respective dealers.

. يرجى مراجعة الوكالء المعنيين، للشروط واألحكام الخاصة بالضمان،*أكسسوارات محلية

 لحزام المقعدLED *مؤشرات

*LED SEAT BELT INDICATORS

ّ
.أزرق/أخضر وأحمر/ سهلة التركيب بخيارات ألوانها المختلفة بين أحمرLED تيرا الداخلي بمؤشرات حزام األمان-عزز تصميم إكس
Upgrade the interior of the X-Terra with LED Seat Belt indicators that are easy to install with Red/Green and Red/Blue colour options.

