NISSAN

X-TRAIL
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.

مركز إتصال العمالء اإلقليمي

،عزيزي العميل
ً
: الرجاء إتباع ما يلي. أسسنا مركزا لإلتصال وتلقي الشكاوى،من أجل تحقيق رضى العمالء
. إتصل بموزع نيسان المحلي الذي سيتعامل مع شكواك:1 الخطوة
: البريد اإللكتروني،+971 4 600546666  هاتف، يمكنك التواصل مع مركز نيسان اإلقليمي لخدمة إتصال 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

facebook.com/NissanME
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/NissanMiddleEast
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ALUMINIUM SIDE STEPS

PN-KE5436F560

درج جانبي من األلومنيوم

.أضف درج جانبي لسيارتك لتستمتع بمزيد من األناقة والراحة
PN-KE5436F561 يتوفر اللون األسود في

FRONT OVER RIDER AND
FRONT UNDER COVER

PN-F20606FR0A/
PN-G58906FR0A

مانع اصطدام أمامي
والغطاء السفلي األمامي

SIDE UNDER COVER

PN-G68E06FR0A

الغطاء السفلي الجانبي

يُعزز من المظهر الخارجي لسيارتك

الغطاء السفلي الخلفي

This rear styling plate makes your vehicle even more extreme
(compatible with parking sensors PN-KE5476F04B or without
parking sensors PN-KE5476F04A)

حارف النافذة

PN-H08004CC0A

PN-KE5476F04B
يُعزز من المظهر الخارجي لسيارتك

Designed to look great, created to be more practical
- Available also in black- PN-KE5436F561

WINDOW DEFLECTOR

REAR UNDER COVER

MIRROR CAPS

PN-KE9604E500

أغطية المرآة

 سوف يُحافظ واقي النافذة على،عند القيادة وفتح النافذة
المطر والرياح والرمال في الخارج

.استمتع بانعكاس أقوى لسيارتك مع أغطية المرآة هذه المصنوعة من الكروم
ً
معا ضمن
*أغطية المرآة وشاسيه اللوحة الخلفية للسيارة متاحة
 الكروم المميزةPN-KE6006F516 حزمة

Opening the window when driving is not a problem anymore.
The window deflector keeps rain, wind, and sand out of your car

Add style to your vehicle with these chrome mirror caps.
*Mirror caps and trunk finisher are available as a package in the Premium
Chrome pack PN-KE6006F516

These styling plates have been designed to enhance the vehicle crossover look.
. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك المحلــــي.قد تطــــرأ تعديــــــالت على المواصفات والميزات تبع ًا لمتطلــــبات الســــوق
Features and specifications are subject to change depending on market and grade. Please consult your local dealer.
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CHROME DOOR STRIPES

PN-KE7604C500
ً
ً
أنيقا على سيارتك
مظهرا
تضفي

مقابض أبواب من الكروم

Enhance the look of your vehicle with these stylish chrome stripes

TRUNK FINISHER

PN-KE7914C520

شاسيه اللوحة الخلفية للسيارة

استمتع بمزيد من األناقة في الجزء السفلي من صندوق السيارة
.مع هذه القطعة األنيقة البراقة المصنوعة من الكروم
ً
معا ضمن
*أغطية المرآة وشاسيه اللوحة الخلفية للسيارة متاحة
 الكروم المميزةPN-KE6006F516 حزمة
Small details always make a big difference. Add style to your
lower boot with this stylish chrome highlight.
*Mirror caps and trunk finisher are available as a package
in the Premium Chrome pack PN-KE6006F516

حامي المصد الخلفي
REAR BUMPER PROTECTOR
PN-KE6206F010
ً
ً
ً
مزيدا من الحماية
أنيقا على سيارتك ويوفر
مظهرا
سوف يضفي
 تفريغ صندوق السيارة/ عند تحميل
Load and unload your favorite stuff with style
and extra protection

HOOD DEFLECTOR
CROSS BARS

PN-KE7324C010

القضبان العرضية

ُ احمل جميع ما تحتاج مع هذه القضبان العرضية المصممة
PN-KE7324C010  تتوافر ناقلة لألحمال،S  بالنسبة للفئة.SL وSV  ال تكون إال في فئتي- لتالئم القضبان السقفية لسيارتك
These cross bars are designed to fit your vehicle roof rails and will allow you to optimize your cargo space safely
(Applicable for SV and SL grades. For S grade, load carrier is available- PN-KE7304C010)

PN-KE6104C000

حارف غطاء المحرك

يُساعد على حماية غطاء المحرك من خالل تشتيت الحشرات والرمال وغيرها من األوساخ
Designed to protect the hood by deflecting bugs, sand and other debris
. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك المحلــــي.قد تطــــرأ تعديــــــالت على المواصفات والميزات تبع ًا لمتطلــــبات الســــوق
Features and specifications are subject to change depending on market and grade. Please consult your local dealer.
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TRUNK MAT TEXTILE

LUGGAGE NET

PN-KE8406F000 دواسة من القماش لصندوق السيارة

TRUNK LINER

PN-KE9654C7S0

بطانة صندوق السيارة

تساعد على حماية صندوق السيارة ضد التلف والبلى

تساعد على حماية صندوق السيارة ضد التلف والبلى

Specially designed to protect your trunk
against wear and tear

Strong and practical mat to ensure the full protection of the trunk space.
This item is applicable for 5 seaters vehicle- It is also available for
7 seaters vehicle – PN-KE9656F5S0

PN-KE96674R00

شبكة لألمتعة

ّ
كل شيء سيكون في مكانه مع الشبكة التي تساعدك على االحتفاظ باألغراض في أماكنها
There is space for all your need- This net will help you keep all your items in place.
Compatible with the trunk liner and the trunk mat

عتبات وضع األمتعة
LUGGAGE KICKING PLATE
PN-KE9674C520
ً
ً
ً
مزيدا من الحماية
أنيقا على سيارتك وتوفر
مظهرا
سوف تضفي
 تفريغ صندوق السيارة/ عند تحميل
Offers extra protection for your trunk to load and unload safely

:الضمان

. سنوات بمجرد تركيبها عند شراء السيارة الجديدة3 ُتغطى إكسسوارات نيسان بضمان محدود لمدة
.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 وعدم االستخدام أو االنزعاجات، تحت أي ظرف من الظروف،ج) لن نتحمل
ً
. أو وقف إصدار أي نماذج فردية،تفصيال في هذا الكتيب
 بشأن األلوان أو المعدات أو المواصفات الموضحة، دون إشعار مسبق،تحتفظ شركة نيسان موتور المحدودة بحقها في إجراء أي تغييرات

WARRANTY:

ILLUMINATED KICK PLATES

PN-G69506FR0A

عتبات صعود مضاءة

RUBBER FLOOR MATS

PN-KE7484B089

دواسات مطاطية

تضيء مقصورة السيارة عند دخولها وتحمي عتبات بابك

سوف توفر هذه الدواسات أفضل حماية ألرضية سيارتك

Light up your entrance with style and
protects your door sills

These mats will ensure the best protection for your car carpets
in all extreme weather conditions

Nissan Accessories are covered by a 3-year limited warranty when installed at the time of new vehicle purchase.
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.
. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك المحلــــي.قد تطــــرأ تعديــــــالت على المواصفات والميزات تبع ًا لمتطلــــبات الســــوق
Features and specifications are subject to change depending on market and grade. Please consult your local dealer.
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