
T O W N S T A R 
A K C E S O R I A



W codziennym życiu
Praktyczny, wygodny i łatwy 
w prowadzeniu — zupełnie nowy Nissan 
Townstar Combi został zaprojektowany  
z myślą o intensywnym życiu. Zadbaj  
o swojego Nissana Townstar dzięki  
szerokiej gamie dostępnych akcesoriów 
do ochrony wnętrza oraz akcesoriów 
do zewnętrznej stylizacji.

KLAMKA DRZWI
KE96800QK0
NAKŁADKI NA LUSTERKO
KE96000QK0
Dodaj elegancki i 
profesjonalny akcent.

PODŁOKIETNIK
KE87700QK0
Wygodny rozkładany 
podłokietnik zapewnia 
dodatkowy komfort podczas 
dłuższych podróży.

KAMERA COFANIA
KE28900QK1
Zobacz wyraźnie co jest tuż 
za Tobą dzięki kamerze 
cofania na wewnętrznym 
ekranie dotykowym.

WELUROWE DYWANIKI
KE74500QK1

Do ochrony wnętrza z eleganckim 
wykończeniem.

WYKŁADZINA BAGAŻNIKA
KE96500QK1

Ochrona podłogi i boków dzięki 
dopasowanej wykładzinie bagażnika.

MATA DO BAGAŻNIKA
KE84000QK1

Chroń swój bagażnik przed ogólnym 
zużyciem i nieprzewidywalnymi 
sytuacjami.

GUMOWE DYWANIKI PODŁOGOWE 
KE74800QK1

Codzienna ochrona przed błotem, 
brudem, piaskiem itp.
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Czas na przygodę
Bądź w pełni przygotowany na każdą przygodę, gdziekolwiek 
będziesz Ty i Twoja rodzina.
Skorzystaj z naszej szerokiej gamy akcesoriów, które pozwolą  
Ci zabezpieczyć i przewieźć rowery, zmieścić większe ładunki, 
podróżować ze zwierzętami i nie tylko.

BELKI DACHOWE
KE73000QK0

Stwórz więcej przestrzeni dla 
swoich przygód, z miejscem na 
rowery, narty, deski surfingowe, 
pojeminiki dachowe i nie tylko.
Maksymalna ładowność 100kg.

POJEMIK DACHOWY
KE734480BK

W przypadku dłuższych ucieczek 
szybko i łatwo zwiększ przestrzeń 
ładunkową dzięki pojemnikowi 
dachowemu Nissan.

KRATKA DZIAŁOWA
KE96800QKC

Pozwól swoim zwierzętom 
podróżować wygodnie i bezpiecznie 
w oddzieleniu od kabiny i pasażerów 
dzięki kratce działowej Nissana.

SIATKA BAGAŻNIKA POZIOMA
KS96674R00

Chroń swój ładunek i zabezpiecz go 
w podróży, korzystając z poziomej 
siatki do ochrony ładunków.

ZDEJMOWANY HAK HOLOWNICZY
KE50000QKF

Możliwość holowania, kiedy tego 
potrzebujesz. Czysty, elegancki 
wygląd, gdy tego nie robisz. Opcja 
zdejmowanego haka holowniczego 
oferuje Ci możliwość wyboru.

A - BAGAŻNIK ROWEROWY
KE73880100

Przewoź wiele rowerów bezpiecznie.

B - BŁOTNIK
KB78800QK0

Pomocna w utrzymaniu czystości 
zewnętrznej i chroń ją przed 
rozpryskami i błotem.

C - 16" FELGI ALUMINIOWE
KE40900KQ1

Dodaj odrobinę stylu dzięki 
wytrzymałym, ale stylowym felgom 
aluminiowym.



Informacje dotyczące zamówień

Akcesoria i wszelkie dodatkowe wyposażenie montowane po sprzedaży przez klienta mogą mieć wpływ na podawane wartości zasięgu samochodu. Oryginalne akcesoria 
Nissana są objęte 3-letnią/100 000 km gwarancją na nowy pojazd (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej), jeśli są zamontowane przed przekazaniem pojazdu lub w 
okresie gwarancji na nowy pojazd.

Oryginalne akcesoria Nissana muszą być montowane przez dealera Nissana lub autoryzowany serwis Nissana. Oryginalne akcesoria Nissan zamontowane poza okresem 
gwarancji na nowy pojazd lub przez stronę trzecią lub przez Klienta są objęte jedynie 12-miesięczną Gwarancją na Oryginalne Części i Akcesoria Nissana z nieograniczonym 
przebiegiem. Zapoznaj się z Regulaminem.

 Zakres gwarancji na produkty Accessory Select zależy od dostawcy. Aby uzyskać więcej informacji, zwróć się do autoryzowanego dealera lub autoryzowanego serwisu Nissana.

TRANSPORT

AKCESORIA TRANSPORTOWE
Relingi dachowe - poprzeczne - aluminiowe KE73000QK0

HAKI HOLOWNICZE
Hak holowniczy — zestaw poprzeczki z mocowaniami KE50000QKA

Hak holowniczy stały — pozycja 1 KE50000QKD

Hak holowniczy stały — pozycja 2 KE50000QKE

Hak holowniczy zdejmowany manualny — pozycja 1 KE50000QKB

Hak holowniczy zdejmowany manualny — pozycja 2 KE50000QKC

Hak holowniczy zdejmowany automatyczny – pozycja 1 KE50000QKF

Hak holowniczy zdejmowany automatyczny – pozycja 2 KE50000QKG

Złącze 13-stykowe - 2-drożne KE50500QK1

Złącze 13-stykowe - 10-drożne KE50500QKB

Złącze 7-stykowe - 2-drożne KE50500QK0

Złącze 7-stykowe - 10-drożne KE50500QKA

BAGAŻNIKI NA ROWER
Bagażnik rowerowy KE73880100

POJEMINIKI DACHOWE
Średni pojemink dachowy KE734480BK

DESIGN

KOŁA
16-calowe felgi aluminiowe KE40900KQ1

Zaślepka felgi 4036100Q0C

NAKŁADKI NA LUSTERKA
Nakładki lusterek KE96000QK0

OCHRONA KLAMEK DRZWI
Nakładki na klamki drzwi KE96800QK0

OCHRONA

ALARMY
Alarm KE25200QK0

TECHNOLOGIA
Tylna kamera cofania KE28900QK1

Asystent parkowania tyłem KE51100QK0

BEZPIECZEŃSTWO
Nakrętka zabezpieczająca Thatcham KE409899J0

KOMFORT I OCHRONA

OCHRONA PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ
Mata do bagażnika KE84000QK1

Bagażnik KE96500QK1

OCHRONA ZEWNĘTRZNA
Błotniki — przód i tył KB78800QK0 

Owiewki — przód KB80000QK0 

DYWANIKI
Dywaniki podłogowe LHD/RHD - gumowe - 4 szt KE74800QK1

Dywaniki podłogowe LHD — welur — przód i tył KE74500QK1

POKROWCE NA SIEDZENIA
Pokrowiec na fotel — Aquila — Standardowy fotel kierowcy KE86000QK4

Pokrowiec na fotel - Aquila - Standardowy fotel pasażera KE86000QK6

Pokrowiec na fotel - Aquila - Składany fotel pasażera Standard KE86000QK7

Pokrowiec na fotel - Aquila - Tylne fotele KE86000QK8

Pokrowiec na fotel - Super Aquila - Standardowy fotel kierowcy KE86000QKD

Pokrowiec na fotel - Super Aquila - Standardowy fotel pasażera KE86000QKF

Pokrowiec na fotel - Super Aquila - Składany fotel pasażera 
Standard KE86000QKG

Pokrowiec na fotel - Super Aquila - Tylne fotele KE86000QKH

PRZECHOWYWANIE I SEPARATORY
Siatka bagażnika pozioma KS96674R00 

Kratka działowa KE96800QKC

AKCESORIA DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO
Podłokietnik KE87700QK0

Uchwyt do smartfona, okno - Magicmount Dash KB28900005 

Całkowity spokój ducha
UMOWA SERWISOWA ROZSZERZONA GWARANCJA
Zapewnij swojemu Nissanowi Townstar opiekę, na jaką 
zasługuje, dzięki umowie serwisowej Nissana i zaoszczędź 
pieniądze w dłuższym czasie. Umowa Serwisowa Nissana 
obejmuje wszystkie zaplanowane przeglądy zalecane 
przez Nissana i określone w Oficjalnym Podręczniku 
Serwisowym Nissana.

Podpisanie umowy serwisowej pozwala Ci wiedzieć od 
początku, ile będzie kosztować konserwacja.

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

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

Rozszerzona Gwarancja Nissana daje możliwość 
przedłużenia gwaracji 3 lata/100 000 km na dłuższy okres 
lub przebieg.

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

ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ 
SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTORYZOWANYM 
DEALEREM LUB SERWISEM NISSANA 



Poznaj nowego Nissana Townstar: www.nissan-europe.com/Townstar
Obserwuj Nissana Townstar na Facebooku, Twitterze i Youtube.
Dołożono wszelkich starań, aby treść niniejszej publikacji była poprawna w momencie oddania do druku (grudzień 2021 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. 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 – MY21 
Townstar C&A broszura 12/2021 – 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/townstar-combi.html
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