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Estilo exterior
Mostre o seu estilo. As linhas ousadas do ARIYA são uma afirmação poderosa que captará 
muitas atenções.

G - PORCAS DE 
SEGURANÇA
Jantes de 19" e 20"

H - JANTES WINTER 
DIAMANTE DE 19" 

I - JANTES EM LIGA LEVE 
WINTER DE 19" 

Jantes em liga leve
As nossas jantes em liga leve de 
Inverno foram construídas 
especificamente para o ARIYA para 
lhe oferecer a combinação perfeita 
de durabilidade, precisão, 
desempenho e estilo.

ESTILO EXTERIOR - DIANTEIRA

ESTILO EXTERIOR - TRASEIRA

D - Friso traseiro elegante cor cobre

E - Friso traseiro elegante cromado acetinado escuro

F - Friso traseiro elegante cromado acetinado

A - Friso dianteiro elegante cor cobre

B - Friso dianteiro elegante cromado acetinado escuro

C - Friso dianteiro elegante cromado acetinado
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A - PORTA-SKIS 
Transporta até 4 conjuntos de esquis de forma segura 
e conveniente.

B - BARRAS TEJADILHO
Estas barras transversais de alumínio de alta qualidade e 
suportes de carga oferecem durabilidade e resistência para 
cargas até 75 kg. Com sistema Quickfix*. 
*O sistema Quickfix permite a instalação em 10 minutos, sem 
necessidade de ferramentas.

Transporte
Se necessita de espaço extra para transportar 
bagagem ou equipamento desportivo,  
temos a solução para si. As nossas barras 
transversais e caixas de carga aumentam  
a capacidade de transporte do ARIYA sem 
comprometer a segurança.

C - CAIXAS DE CARGA
Leva a sua bagagem de forma segura nas nossas caixas de 
carga aerodinâmicas. Incluem o sistema QuickFix* para 
facilitar a sua utilização. Caixas de carga disponíveis em 
pequeno, médio ou grande.

D - PORTA-BICICLETAS DE TEJADILHO 
Carregue bicicletas no tejadilho do seu ARIYA.

E - TOMADAS REBOQUE
7 pinos - 13 pinos

F - GANCHO DE REBOQUE AMOVÍVEL
Capacidade máxima de reboque de 750 kg para 4x2 e 
1500 kg para e-4ORCE.Os Ganchos de reboque originais 
Nissan foram concebidos e testados para o seu ARIYA  
para dar resposta à sua capacidade de reboque.

G - PORTA-BICICLETAS DE REBOQUE 
A Nissan oferece uma variedade de Bike Carriers e  
E-Bike Carriers. Os E-Bike Carriers estarão disponíveis  
a partir do final de 2022. Para mais detalhes, contacte 
o seu concessionário Nissan.

Reboque
Quer seja para atrelar uma caravana ou reboque, ou apenas precise 
de fixar algumas bicicletas, temos as barras de reboque, suportes 
e TEKs que foram concebidos especialmente para o seu ARIYA para 
garantir a máxima compatibilidade, funcionalidade e segurança.

Foto não contratual
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A - DEFLETOR LATERAL PARA OS VIDROS
Quando conduz com os vidros abertos, a alta velocidade ou à 
chuva, os Defletores Laterais para os Vidros reduzem o ruído e 
protegem os ocupantes de gotas de chuvas e de borrifos. 
Disponíveis em Cromado mate e Cromado escuro mate.

B - PALAS DAS RODAS
Proteja o seu carro das marcas da gravilha e proteja o resto dos 
usuários da estrada dos restos pneus graças a estas palas das 
rodas feitas à medida para o seu ARIYA. 

C - SOLEIRA DA PORTA PREMIUM ILUMINADA D - SOLEIRA DA PORTA ILUMINADA
Com logótipo ARIYA. Com assinatura ARIYA.

Fáceis de limpar, ajudam a proteger o seu carro de arranhões e outros desgastes.

Proteção exterior
Nem sempre é possível evitar lama, chuva ou outros 
condutores, mas é possível evitar danificar o seu 
ARIYA com estes acessórios exteriores.

Proteção interior
Mantenha o interior do ARIYA com um aspeto novo com a nossa gama de acessórios de proteção 
do interior.

TAPETES

E - TAPETES EXCLUSIVOS
Desenhados para complementar o novo habitáculo do ARIYA com um 
ambiente ZEN, estes tapetes de qualidade premium possuem um 
design elegante em padrão japonês e estendem-se ao longo de todo o 
espaço dos pés do condutor e do passageiro.

F - TAPETES DE LUXO
Concebidos com fibras mais densas do que os nossos tapetes em veludo 
para uma sensação suave, confortável e durabilidade a toda a prova.

G - TAPETES EM VELUDO
Proteção, qualidade e segurança; concebidos para combinarem na 
perfeição com o novo habitáculo do ARIYA.

H - TAPETES DE BORRACHA
Os tapetes de borracha são fáceis de limpar e podem proteger melhor o 
seu carro da sujidade e humidade. Oferecem durabilidade e longevidade.
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A - PROTEÇÃO TOTAL DA BAGAGEIRA 
Proteção completa da bagageira contra 
derramamentos e lama.

B - PROTEÇÃO DE ENTRADA DA BAGAGEIRA
Proteção contra riscos ou outro tipo de danos ao 
carregar ou descarregar a bagageira. 

C - FORRO DA BAGAGEIRA REVERSÍVEL
Este revestimento é fácil de tirar e por outro lado é de 
velour de grande resistência e, pelo outro, de borracha, 
muito fácil de limpar: ideal para levar os animais de 
estimação ou o material de jardinagem cheio de barro. 

Proteção da bagageira
Desde a bagagem aos sapatos com lama, 
ao cão da família, o ARIYA está sempre 
pronto para o ajudar a transportar a carga. 
Devolva o favor com acessórios concebidos 
para manter o seu porta-bagagens com 
bom aspecto e como novo.

F - LUZES DE BOAS-VINDAS
Tenha uma receção calorosa, graças às Luzes de Boas-Vindas que 
iluminam com elegância a parte inferior do ARIYA e acrescentam 
segurança, comodidade e estilo à noite.

G - LUZ DA PORTA TRASEIRA 
A luz LED ativa-se automaticamente ao abrir 
a bagageira e pode-se usuar como lanterna. 

D - ORGANIZADOR BAGAGEM INTERIOR
Divisor de carga ajustável em alumínio. 
Removível e fácil de instalar, adapta-se a 
objectos de diferentes tamanhos graças 
a um separador e a uma cinta que passa 
através dos carris. 

Iluminação
Acrescente um pouco 
de iluminação extra para 
aumentar a segurança, 
conveniência e dar ao ARIYA 
ainda mais estilo individual.

E - ILUMINAÇÃO DA 1ª FILA
Também disponível para a 2ª fila. 
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A - CARREGADOR CA DOMÉSTICO*
Esta Wallbox pode ser ser vendida com 
acessórios adicionais.

B- PEDESTAL SIMPLES*
Poste para segurar o seu Carregador AC. 
Para uso interior e exterior. Inclui gestor de 
cabos e protege o seu carregador.

*Foto não contratual. Para mais informação contacte o 
seu concessionário ou oficina autorizada Nissan.

Rápido, inteligente e 
sem preocupações
A Nissan oferece uma vasta gama 
de Carregadores CA domésticos com 
um desempenho de carregamento 
máximo, de 7 a 22kW, e adaptáveis 
a qualquer ambiente doméstico, 
no interior ou no exterior. Equipados 
com tecnologias avançadas, incluem 
tecnologia PowerBoost, Power Sharing 
e Split Billing (disponível em modelos 
específicos), assim como conectividade 
Wi-Fi e Bluetooth para que possa 
aceder remotamente a funcionalidades 
através da aplicação myWallbox.
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Merchandising*

*A gama de produtos está sujeita a alteração. Os produtos apresentados fazem parte de uma lista não exaustiva. Todas as imagens são 
não contratuais.

A - Caneta ARIYA
B - Caderno de apontamentos TORINO PU
C - Coluna Fuse com auscultadores
D - Garrafa-termo em bambu
E - Mochila Loft
F - Porta-cartões RFID anti-piratagem
G - Saco tubular

Tranquilidade absoluta
CONTRATOS DE MANUTENÇÃO EXTENSÃO DE GARANTIA 
Dê ao seu ARIYA o cuidado que ela merece com um 
Contrato de Manutenção Nissan* e poupe dinheiro a longo 
prazo. O Contrato de Manutenção da Nissan abrange 
todas as operações agendadas, recomendadas pela 
Nissan e especificadas no Manual de Manutenção Oficial 
da Nissan. Subscrever um Contrato de Manutenção 
permite-lhe saber desde o início os custos da sua 
manutenção e protege-o contra a inflação dos preços. 
Para além das operações agendadas, pode beneficiar da 
substituição de peças de desgaste, tais como escovas do 
limpa-para-brisas, calços dos travões ou suspensões ao 
subscrever um Contrato de Manutenção Completo. 
Selecione a duração que abranja as suas necessidades e 
beneficie com a utilização de Peças Genuínas da Nissan 
instaladas pelos nossos técnicos com formação, a um 
preço com desconto. Um veículo que tenha uma boa 
manutenção tem um valor de revenda superior. Se vender 
o seu Nissan antes de a sua cobertura expirar, o Contrato 
de Manutenção será transferido para o novo proprietário. 
Portanto, não espere mais e subscreva um Contrato de 
Manutenção Nissan para ter uma maior paz de espírito!

A Extensão de Garantia Nissan proporciona-lhe a 
oportunidade de alargar a garantia de 3 anos/100 000 km 
para um maior período ou quilometragem. Escolha o 
contrato que melhor se adapta ao uso que faz do seu 
veículo. Caso seja necessária uma reparação, serão 
utilizadas apenas peças genuínas da Nissan, montadas por 
técnicos devidamente formados pela Nissan.

PARA MAIS INFORMAÇÕES 
CONTACTE O SEU CONCESSIONÁRIO 

OU REPARADOR NISSAN

* Irá variar/depender consoante os mercados em que o ARIYA é 
comercializado



Mergulhe na experiência Townstar: www.nissan.pt

Os acessórios e qualquer outro equipamento adicional instalado depois da compra do veículo podem alterar a sua autonomia.  
Os acessórios Originais Nissan estão cobertos pela garantia de 3 anos/100.00 Kms (o que ocorra primeiro) se instalado antes da 
entrega do veículo ou durante o período de garantia. Os Acessórios Originais Nissan devem ser instalados por um concessionário ou 
oficina autorizada Nissan. Os Acessórios Originais Nissan instalados fora do período de garantia, por terceiros ou pelo Cliente, apenas 
estão cobertos pela Garantia de Peças e Acessórios Originais Nissan de 12 meses / quilometragem ilimitada.

 A cobertura da garantia dos Acessórios selecionados depende do fornecedor do produto. Se deseja obter mais informação, contacte 
um concessionário Nissan ou uma oficina autorizada.

Foram desenvolvidos todos os esforços para assegurar que os conteúdos presentes nesta publicação estejam corretos no momento 
da impressão (setembro 2022). Este catálogo foi produzido utilizando protótipos exibidos em salões-automóvel. De acordo com a 
política da empresa de introdução de melhorias de forma contínua, reservamo-nos o direito de proceder a alterações de especificações 
técnicas e de equipamento sem aviso prévio. Os Concessionários Nissan serão informados de quaisquer modificações o mais rapidamente 
possível. Para informações mais atualizadas sobre as especificações em vigor, consulte o seu Concessionário Nissan. Dadas as limitações 
dos processos de impressão utilizados, as cores apresentadas nesta publicação podem divergir ligeiramente das cores reais da carroçaria 
e dos materiais utilizados no habitáculo. Direitos reservados. Proibida a reprodução total ou parcial desta publicação sem a autorização 
expressa da Nissan International. Este veículo, todos os seus componentes, assim como as peças originais, foram desenhados e 
fabricados segundo a Normativa Legal destinada a prevenir e reduzir ao mínimo o impacto ambiental. Para isso, foram utilizados 
materiais reciclados/ recicláveis, e foram adotadas medidas para garantir uma reciclagem adequada para a conservação e a qualidade 
ambiental. Este catálogo foi impresso em papel ecológico – C - ARIYA ACESSÓRIOS set/22. – Impressão na U.E. Criado por DESIGNORY, 
França e produzido por eg+ worldwide, França – Tel.: +33 1 49 09 25 35

https://www.nissan.pt/veiculos/novos-veiculos/ariya.html
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