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



A

B

C

Transport
Wzmocnij zupełnie nowego Nissana Townstar, 
dzięki akcesoriom zaprojektowanym w celu 
zwiększenia możliwości załadunku.

Komfort i ochrona
Całkowicie nowy Nissan Townstar został zaprojektowany  
do ciężkiej pracy. Dlatego Nissan oferuje gamę trwałych  
i stylowych akcesoriów ochronnych, w tym mat, podłokietników 
i drewnianych zabezpieczeń.

BAGAŻNIK DACHOWY
KE73800QK1

Stwórz jeszcze więcej przestrzeni  
na dłuższe przedmioty. 
Maksymalna ładowność 100kg

STAŁY HAK HOLOWNICZY
KE50000QKD

Opcja haka holowniczego zapewni 
jeszcze większą wszechstronność.
Uciąg 1500kg.

WELUROWE DYWANIKI PODŁOGOWE GUMOWE DYWANIKI PODŁOGOWE
KE74600QK1 KE74100QK1

Specjalnie zaprojektowane wyposażenie wnętrza, aby codziennie chronić 
przed błotem, brudem, piaskiem, itp.

DREWNIANA OCHRONA

A- STANDARDOWA

Podłoga: goła sklejka
12mm: 5,4 kg/m2

Krawędź: goła sklejka
8 mm: 3,6 kg/m2

Nadkola: Goła sklejka
12mm: 5,4 kg/m2

B- INNOWACYJNA

Podłoga: Ciemnoszara, antypoślizgowa,  
o strukturze plastra miodu
Polipropylen 4200g 11mm: 4,2Kg/m2

Krawędź: Ziarnisto szara, antypoślizgowa,  
o strukturze plastra miodu
Polipropylen 1500g 5mm: 1,4Kg/m2

Nadkola: Ciemnoszare, antypoślizgowe,  
o strukturze plastra miodu
Polipropylen 4200g 11mm: 4,2Kg/m2

C- PREMIUM

Podłoga: Sklejka antypoślizgowa WBP
12mm: 8,4 kg/m2

Krawędź: Sklejka z powłoką zewnętrzną
5mm: 3,5 kg/m2

Nadkola: Sklejka antypoślizgowa WBP
12mm: 8,4 kg/m2
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**Aby uzyskać więcej informacji, 
skontaktuj się z autoryzowanym 
dealerem lub serwisem Nissana.

Bezpieczeństwo
Aby zapewnić łatwiejszą jazdę, bezpieczniejsze 
manewry i pewność na drodze 24 godziny 
na dobę 7 dni w tygodniu, dobierz odpowiednie 
dla siebie akcesoria zabezpieczające, 
bardzo praktyczne i zaprojektowane z myślą 
o poprawie widoczności.

Ładowanie & Design
Odkryj szeroką gamę akcesoriów do 
ładowania w domu dla nowego Townstar 
EV*, a także stylowe akcesoria zewnętrzne 
dla jeszcze bardziej elektryzującego 
wyglądu. Nasze domowe ładowarki AC 
zostały opracowane z wykorzystaniem 
najnowszych technologii, aby zapewnić 
płynne i szybkie ładowanie od 7 kW do 
22 kW w domu lub w pracy, wewnątrz lub  
na zewnątrz.

*Wersja EV dostępna latem 2022.

KAMERA COFANIA
KE28900QK0
Zobacz, co jest tuż za Tobą, dzięki 
obrazowi z kamery cofania wyraźnie 
wyświetlanemu na wewnętrznym, 
dotykowym ekranie.

ALARM
KE25200QK0

System alarmowy Thatcham z kategorią 1, 
zapewni ochronę Twojego samochodu.

DOMOWA ŁADOWARKA AC** 

Ta stacja ładująca Wallbox 
może być sprzedawana  
z dodatkowymi akcesoriami: 
stanowiskiem na jedną 
stację, przedłużonym 
słupem, kablami itp.

POJEDYNCZY POSTUMENT**

Słup do trzymania ładowarki AC. 
Do użytku wewnątrznego i na 
zewnątrz. Pomaga zarządzać 
kablami i chroni ładowarkę.

A- POKRYWA LUSTERKA
KE96000QK0

B- KLAMKA DRZWI
KE96800QK0
Dodaj elegancki i profesjonalny 
akcent.

C - 16" FELGA ALUMINIOWA
KE40900KQ1
Solidny i stylowy, zapewniający 
mocny wygląd i dodatkowe 
bezpieczeństwo.



Informacje dotyczące zamówień

* Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dealerem lub autoryzowanym 
serwisem Nissana.
Akcesoria i wszelkie dodatkowe wyposażenie montowane indywidualnie przez 
Klienta mogą mieć wpływ na komunikowany na nowy pojazd zasięg samochodu. 
Oryginalne akcesoria Nissana są objęte 3-letnią gwarancją/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 
autoryzowany serwis Nissana. Oryginalne akcesoria Nissan zamontowane poza 
okresem gwarancji nowego pojazdu 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 serwisu Nissana.

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 od samego 
początku wiedzieć, ile będzie kosztować konserwacja.

Oprócz zaplanowanych operacji możesz skorzystać 
z wymiany części, takich jak pióra wycieraczek, klocki 
hamulcowe lub zawieszenie, podpisując pełny kontrakt 
serwisowy.

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

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 umowy serwisowej Nissana.

Rozszerzona Gwarancja Nissana daje możliwość 
przedłużenia 3-letniej gwarancji na 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.

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

OCHRONA

ALARM 
Alarm KE25200QK0

TECHNOLOGIA
Kamera cofania KE28900QK0

Asystent parkowania tyłem KE51100QK0

DESIGN

KOŁA
16" Felgi aluminiowe KE40900KQ1

Zaślepka felgi 4036100Q0C

OSŁONY NA LUSTERKA
Nakładki na lusterka KE96000QK0

OVHRONA KLAMEK DRZWI
Ochraniacz na klamkę drzwi KE96800QK0

TRANSPORT

AKCESORIA TRANSPORTOWE
Relingi dachowe - Poprzeczne - Aluminiowe - L1 i L2 KE73000QK0

Relingi dachowe - Poprzeczne - Aluminiowe - 3. belka KE73000QK1

Bagażnik dachowy - Aluminiowy- L1 KE73800QK1

HAKI HOLOWNICZE
Hak holowniczy — estaw 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

ŁADOWARKI

WALLBOX
Domowa ładowarka AC *

Pojedynczy cokół *

KOMFORT I OCHRONA

OCHRONA PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ
Drewniana ochrona - Standard - Podłoga KB68900QKD 

Drewniana ochrona — Standard — Nadkola KB68900QK2 

Drewniana ochrona — Standard — Panele boczne KB68900QK5 

Drewniana ochrona - Innowacyjna - Podłoga KB68100QKC 

Drewniana ochrona - Innowacyjna - Nadkola KB68100QKA 

Drewniana ochrona - Innowacyjna - Panele boczne KB68100QKB 

Drewniana ochrona - Premium - Szary - Podłoga KB69000QKD 

Drewniana ochrona - Premium - Szary - Nadkola KB69000QK2 

Drewniana ochrona - Premium - Szary - Panele boczne KB69000QK6 

OCHRONA ZEWNĘTRZNA
Błotniki — przód i tył KB78800QK0 

Deflektory wiatru — przód KB80000QK0 

DYWANIKI
Welurowe dywaniki podłogowe LHD - przód - 2 szt KE74600QK1

Gumowe dywaniki podłogowe LHD - przód - 2 szt KE74100QK1

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

Pokrowiec na fotel - Aquila - Składany fotel pasażera KE86000QK2

Pokrowiec na fotel - Aquila - Fotel pasażera Parere KE86000QK3

Pokrowiec na fotel - Aquila - Standardowy fotel pasażera KE86000QK6

Pokrowiec na fotel - Super Aquila - Standardowy fotel kierowcy KE86000QKD

Pokrowiec na fotel - Super Aquila - Składany fotel pasażera KE86000QKB

Pokrowiec na fotel - Super Aquila - Fotel pasażera Parere KE86000QKC

Pokrowiec na fotel - Super Aquila - Standardowy fotel pasażera KE86000QKF

OŚWIETLENIE
Listwa LED 7383400Q0A

AKCESORIA DO WNĘTRZA
Uchwyt do smartfona - Magivmount Dash KB28900005 



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-van.html

