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Stylistyka zewnętrzna
Pokaż swój styl. Odważne linie Nissana ARIYA przyciągną wzrok każdego.

G - NAKRĘTKI 
PRZECIWKRADZIEŻOWE
koło 19" - koło 20"

H - 19" FELGA ZIMOWA 
SZLIF DIAMENTOWY 

I - 19" ZIMOWA FELGA 
ALUMINIOWA   

Felgi aluminiowe
Nasze lekkie zimowe felgi 
aluminiowe stworzono specjalnie 
dla Nissana ARIYA, aby zaoferować 
Ci idealne połączenie trwałości, 
precyzji, osiągów i stylu.

STYLISTYKA PRZODU

STYLISTYKA TYŁU

D - Stylizowane elementy tyłu w kolorze miedzianym

E - Stylizowane elementy tyłu w kolorze ciemnego, satynowego chromu

F - Stylizowane elementy tyłu w kolorze satynowego chromu

A - Przednia listwa ozdobna w kolorze miedzianym

B - Przednia listwa ozdobna w kolorze grafitowego matu

C - Przednia listwa ozdobna w kolorze satynowego chromu
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A - BAGAŻNIK NARCIARSKI   
Przewóź do 4 kompletów nart, bezpiecznie i wygodnie.

B - BAGAŻNIK DACHOWY
Te wysokiej jakości aluminiowe poprzeczki i bagażniki 
zapewniają trwałość i wytrzymałość na obciążenie do 75kg. 
Z systemem Quickfix*.
*System Quickfix pozwala na montaż w 10 minut bez użycia narzędzi.

C - BOX DACHOWY
Nasze aerodynamiczne boxy dachowe pozwolą Ci 
przewieźć bagaż pewnie i bezpiecznie. System QuickFix 
stanowi dodatkowe ułatwienie podczas montażu. Boxy 
dostępne są w trzech rozmiarach: Mały, Średni lub Duży.

D - BAGAŻNIK DACHOWY NA ROWER 
Przewieź rowery na dachu swojego Nissana ARIYA.

Transport
Jeśli potrzebujesz dodatkowej przestrzeni do 
przewożenia bagażu lub sprzętu sportowego, 
możesz na nas liczyć. Nasze poprzeczki 
i bagażniki zwiększają pojemność Nissana ARIYA 
przy zachowaniu bezpieczeństwa.

E - ZŁĄCZE
7 stykowe - 13 stykowe

F - ZDEJMOWANY HAK HOLOWNICZY
Maksymalny uciąg 750kg dla 2WD i 1500kg dla e-4ORCE. 
Oryginalne haki holownicze Nissana zostały 
skonstruowane i przetestowane z myślą o Twoim Nissanie 
ARIYA, aby pasowały do jego zdolności holowania.

G - BAGAŻNIKI NA ROWER 
Nissan oferuje różnorodne uchwyty na rowery i na rowery 
elektryczne. Uchwyty na rowery elektryczne będą dostępne 
od końca 2022 roku. Aby uzyskać więcej informacji, 
skontaktuj się z autoryzowanym dealerem Nissana.

Holowanie
Niezależnie od tego, czy doczepisz przyczepę, przyczepę 
kempingową, czy po prostu potrzebujesz przewieźć kilka rowerów, 
mamy haki holownicze, bagażniki i adaptery TEK, które są specjalnie 
zaprojektowane dla Twojego Nissana ARIYA, aby zapewnić 
maksymalną kompatybilność, funkcjonalność i bezpieczeństwo.

Zdjęcie poglądowe
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A - OWIEWKA SZYBY BOCZNEJ
Podczas jazdy z opuszczonymi szybami, zarówno przy większych 
prędkościach, jak i podczas deszczu, owiewki szyb bocznych 
redukują szum wiatru i chronią pasażerów przed kroplami 
deszczu i rozpryskami. Dostępne w dwóch kolorach: matowy 
chrom i matowy ciemny chrom.

B - CHLAPACZE
Chroń swój samochód i innych użytkowników drogi przed 
kamieniami i rozpryskami za pomocą chlapaczy specjalnie 
dopasowanych i wykonanych dla Nissana ARIYA.

C - PODŚWIETLANA NAKŁADKA PROGU PREMIUM D - PODŚWIETLANA NAKŁADKA PROGU
Z logo Nissan ARIYA. Z wzorem Nissan ARIYA.

Łatwa do czyszczenia, pomaga chronić samochód przed zarysowaniami i zużyciem.

Ochrona zewnętrzna
Nie zawsze możesz uniknąć błota, deszczu lub 
innych kierowców, ale dzięki tym akcesoriom możesz 
zapobiec uszkodzeniu oraz zabrudzeniu wnętrza 
Twojego Nissana ARIYA.

Ochrona wnętrza
Dzięki naszej gamie akcesoriów do ochrony, wnętrze Nissana ARIYA będzie zawsze wyglądać jak nowe.

DYWANIKI

E - DYWANIKI EKSKLUZYWNE
Te wysokiej jakości dywaniki, zaprojektowane tak, aby pasowały do 
kabiny nowego Nissana ARIYA, charakteryzują się eleganckim japońskim 
wzorem i wpasowują się zarówno pod nogi kierowcy, jak i pasażera.

F - DYWANIKI LUKSUSOWE
Wykonane z gęstszych włókien niż nasze dywaniki welurowe, 
zapewniające miękkość, wygodę i trwałość na co dzień.

G - DYWANIKI WELUROWE
Ochrona, jakość i bezpieczeństwo, zaprojektowane tak, aby idealnie 
pasowały do nowej kabiny Nissana ARIYA.

H - DYWANIKI GUMOWE
Gumowe dywaniki podłogowe są łatwe do czyszczenia i mogą lepiej 
chronić Twój samochód przed brudem i wilgocią. Oferują trwałość  
i wytrzymałość.
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A - PEŁNA OCHRONA BAGAŻNIKA 
Kompletna ochrona bagażnika przed zalaniem i błotem.

B - OSŁONA PROGU BAGAŻNIKA
Chroni przed zarysowaniami i innymi uszkodzeniami 
podczas przenoszenia ładunku do i z bagażnika.

C - DWUSTRONNA WYKŁADZINA BAGAŻNIKA
Jedna strona tej bardzo praktycznej maty to wytrzymały 
welur, a druga to łatwa w czyszczeniu guma – idealna 
do przewożenia zwierząt domowych.

Ochrona bagażnika
Nie ma znaczenia, czy to walizki, ubłocone 
buty czy pies - Nissan ARIYA jest zawsze 
gotowy by je przewieźć. Nasze akcesoria 
pomogą Ci utrzymać wnętrze przestrzeni 
ładunkowej w idealnym stanie.

F - ŚWIATŁA POWITALNE
Ciesz się ciepłym przyjęciem dzięki lampkom powitalnym, które elegancko 
świecą spod Nissana ARIYA i dodają bezpieczeństwa, wygody i stylu w nocy.

G - OŚWIETLENIE TYLNEJ KLAPY 
Oświetlenie LED, które automatycznie 
oświetla otwarty bagażnik, można również 
zdemontować i wykorzystać jako poręczną 
latarkę lub lampę inspekcyjną.

D - PRZEGRODA BAGAŻNIKA
Regulowana aluminiowa przegroda 
bagażowa. Zdejmowana i łatwa w montażu, 
dopasowuje się do przedmiotów o różnych 
rozmiarach dzięki separatorowi i paskowi 
przesuwanemu po szynach.

Oświetlenie
Dodaj trochę dodatkowego 
oświetlenia, aby zwiększyć 
bezpieczeństwo, wygodę 
i nadać Nissanowi ARIYA jeszcze 
bardziej indywidualny styl.

E - OŚWIETLENIE PODŁOGI
Oświetlenie podłogi pierwszego 
i drugiego rzędu
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A - DOMOWA ŁADOWARKA AC*
Ta ładowarka może być sprzedawana  
z dodatkowymi akcesoriami: cokół, 
mierniki itp.

B- POJEDYNCZY WSPORNIK*

Słup do trzymania ładowarki AC. Do użytku 
wewnątrz i na zewnątrz. Pomaga 
uporządkować kable i chroni ładowarkę.

*Zdjęcie poglądowe.  
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Dealerem 
lub Autoryzowanym Serwisem Nissana.

Szybki, inteligentny  
i bezproblemowy
Nissan oferuje szeroką gamę domowych 
ładowarek prądu przemiennego,  
które zapewniają maksymalną moc 
ładowania od 7 do 22 kW i pasują do 
każdego otoczenia domowego, 
zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. 
Wyposażone w zaawansowane 
technologie, obejmują technologię 
PowerBoost, Power Sharing i Split 
Billing (dostępne w określonych 
modelach), a także łączność Wi-Fi 
i Bluetooth, dzięki czemu możesz 
uzyskać zdalny dostęp do funkcji za 
pośrednictwem aplikacji myWallbox.
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Gadżety*

*Asortyment produktów może ulec zmianie. Pełna lista produktów dostępna u autoryzowanych Dealerów marki Nissan. Wszystkie zdjęcia 
mają charakter poglądowy.

A - Długopis ARIYA
B - Notatnik TORINO PU
C - Bezpiecznik głośnika ze słuchawkami earbuds
D - Bambusowy termos 
E - Plecak
F - Etui na karty RFID
G - Torba

Całkowity spokój ducha
PAKIETY PRZEGLĄDÓW 
OKRESOWYCH

ROZSZERZONA GWARANCJA

Zapewnij swojemu Nissanowi ARIYA opiekę, na jaką 
zasługuje, dzięki umowie serwisowej Nissana i zaoszczędź 
pieniądze w dłuższym czasie. Pakiety Przeglądów 
Okresowych obejmują wszystkie zaplanowane przeglądy 
zalecane przez Nissana i określone w Oficjalnym 
Podręczniku Serwisowym Nissana.

Podpisanie umowy serwisowej chroni Cię przed 
podwyżkami cen w przyszłości.

Wybierz okres, który odpowiada Twoim potrzebom 
i korzystaj z oryginalnych części Nissana montowanych 
przez naszych przeszkolonych mechaników.

Dobrze utrzymany pojazd ma większą wartość odsprzedaży. 
Jeśli sprzedasz swojego Nissana przed wygaśnięciem 
Umowy Serwisowej zostanie ona przeniesiona na nowego 
właściciela. Nie czekaj więc dłużej i skorzystaj z Pakietów 
Przeglądów Okresowych.

Rozszerzona Gwarancja Nissana daje możliwość 
przedłużenia fabrycznej gwarancji producenta, 3 lata 
lub 100 000 km, na dłuższy okres lub przebieg.

Wybierz umowę, która najlepiej pasuje do Twojego stylu 
jazdy. W przypadku naprawy, wyłącznie oryginalne części 
Nissana będą używane i montowane przez naszych 
wykwalifikowanych mechaników.

PO WIĘCEJ INFORMACJI SKONTAKTUJ  
SIĘ Z AUTORYZOWANYM DEALEREM  

LUB SERWISEM NISSANA.



Poznaj nowego Nissana Ariya: 
www.nissan-europe.com/Ariya

Akcesoria i wszelkie dodatkowe wyposażenie montowane posprzedażowo przez klienta mogą mieć wpływ na komunikowany zasięg 
samochodu. Oryginalne akcesoria Nissana są objęte 3-letnią gwarancją na nowy pojazd / 100 000 km (w zależności od tego,  
co nastąpi wcześniej) jeśli zostaną zamontowane przed przekazaniem pojazdu lub w okresie gwarancyjnym nowego pojazdu. Oryginalne 
akcesoria Nissana muszą być montowane przez Dealera Nissana lub Autryzowany Serwis Nissana. Oryginalne akcesoria Nissan 
zamontowane poza okresem gwarancji nowego pojazdu lub przez osobę trzecią lub przez Klienta są objęte jedynie 12-miesięczną 
gwarancją na Oryginalne Części i Akcesoria Nissana z nieograniczonym przebiegiem. 

 Zakres gwarancji na akcesoria z gamy Select zależy od dostawcy. Więcej informacji można uzyskać u Autoryzowanego Dealera 
Nissana lub w Autoryzowanym Serwisie Nissana.

Dołożono wszelkich starań, aby treść niniejszej publikacji była poprawna w momencie oddania do druku (Lipiec 2022  r.).
Niniejsza broszura została opracowana z uwzględnieniem prototypowych pojazdów wystawianych na targach motoryzacyjnych. 
Zgodnie z polityką firmy dotyczącą ciągłego ulepszania swoich produktów, Nissan Europe zastrzega sobie prawo do zmiany w 
dowolnym momencie specyfikacji oraz pojazdów opisanych. i przedstawionych w tej publikacji. Dealerzy Nissana będą informowani 
o wszelkich tego typu modyfikacjach tak szybko, jak to możliwe. Aby uzyskać najbardziej aktualne informacje skontaktuj się z lokalnym 
Dealerem Nissana lub Autoryzowanym Sersisem Nissana. Ze względu na ograniczenia stosowanych procesów drukowania, kolory 
przedstawione w tej broszurze mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych kolorów, użytych lakierów i materiałów wykończeniowych. 
Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie tej broszury w całości lub w części bez pisemnej zgody Nissan Europe jest zabronione. 
Ta broszura jest wykonana z papieru bezchlorowego – MY22 Ariya C&A broszura 07/2022 – Wydrukowano w UE. Stworzony przez 
DESIGNORY, Francja i wyprodukowany przez eg+ na całym świecie, Francja – tel.: +33 1 49 09 25 35.

https://www.nissan.pl/pojazdy/nowe-pojazdy/ariya.html



