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A C E S S Ó R I O S



Tudo num dia  
de trabalho
Prática, confortável e fácil de conduzir:  
a nova Nissan Townstar Combi foi 
desenhada para ajustar-se ao seu 
atarefado dia a dia. Previna o desgaste 
por uso do seu interior com a gama de 
acessórios protetores, bem como opções 
melhoradas de visibilidade traseira.

MANÍPULOS DAS PORTAS
KE96800QK0
EMBELEZADORES DOS 
RETROVISORES EXTERIORES 
CROMADOS
KE96000QK0
Adicione um toque 
sofisticado e professional. 

APOIO DE BRAÇOS
KE87700QK0
Os práticos apoios de braços 
rebatíveis oferecem-lhe um 
conforto extra para as suas 
viagens mais longas.

CÂMARA DE VISÃO 
TRASEIRA
KE28900QK1
Com a câmara de visão 
traseira, ao fazer marcha 
atrás, pode ver com claridade 
no ecrã tátil interior tudo o 
que está atrás de si. 

TAPETES DE PISO VELOUR
KE74500QK1

Para uma proteção interior com um 
toque de elegância.

REVESTIMENTO DA BAGAGEIRA
KE96500QK1

Total tranquilidade com o revestimento 
da bagageira à medida do seu Nissan 
que protege o piso e os laterais.

TAPETE DA BAGAGEIRA
KE84000QK1

Protege o espaço da bagageira dos 
imprevistos da vida em família e do 
desgaste por uso general. 

TAPETES DE PISO DE BORRACHA 
KE74800QK1

Proteção diária contra o barro, pó, 
areia,  etc. 
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Preparado para a aventura
Prepare-se para a aventura, onde quer que vá com a sua família.
Escolha entre uma ampla gama de acessórios para fixação e 
transporte de bicicletas, acomodar cargas de grande tamanho, 
viajar com animais de estimação e muito mais.

BARRAS DE TEJADILHO
KE73000QK0

Crie ainda mais espaço de carga 
para as suas maiores aventuras, 
com espaço até acima para 
bicicletas, skis, pranchas de surf, 
caixas de carga e muito mais. 
Capacidade máxima de 100 kg. 

CAIXA DE CARGA DE TEJADILHO
KE734480BK

Para as suas viagens mais longas, 
pode ampliar o seu espaço de carga 
rápida e facilmente com uma caixa 
de tejadilho. 

GRELHA DIVISÓRIA
KE96800QKC

Os seus animais de estimação 
viajarão com o máximo conforto  
e separar-se-ão do espaço do 
passageiro com a grelha de 
separação Nissan. 

REDE DE ARMAZENAMENTO  
DA BAGAGEIRA

KS96674R00
A sua carga estará segura e protegida 
com a rede de carga horizontal. 

GANCHO DE REBOQUE 
DESMONTÁVEL
KE50000QKF

Quando é necessário, dá-lhe uma 
grande capacidade reboque. Quando 
não é necessário, dá-lhe um aspecto 
elegante. O suporte de reboque 
dá-lhe o melhor de dois mundos. 

A - PORTA-BICICLETAS
KE73880100

Transporta várias bicicletas de  
forma segura.

B - PALAS DAS RODAS
KB78800QK0

Ajuda a manter a carroçaria limpa  
e protege dos salpicos de lama.

C - JANTES EM LIGA LEVE DE 16"
KE40900KQ1

Adicione um extra de estilo com 
umas jantes em leve resistentes mas 
ao mesmo tempo que elegantes. 



Informação sobre encomendas

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.

TRANSPORTE

TRANSPORTADORES DE CARGA
Barras de tejadilho - Transversal - Alumínio KE73000QK0

REBOQUE
Gancho de reboque - Kit Crossbar com Fixações KE50000QKA

Gancho de reboque - Fixa - Posição 1 KE50000QKD

Gancho de reboque - Fixa - Posição 2 KE50000QKE

Gancho de reboque - Flangeada - Posição 1 KE50000QKB

Gancho de reboque - Flangeada - Posição 2 KE50000QKC

Gancho de reboque - Removível - Posição 1 KE50000QKF

Gancho de reboque - Removível - Posição 2 KE50000QKG

TEK 13 pinos - 2 vias KE50500QK1

TEK 13 pinos - 10 vias KE50500QKB

TEK 7 pinos - 2 vias KE50500QK0

TEK 7 pinos - 10 vias KE50500QKA

PORTA BICICLETAS
Porta bicicletas KE73880100

CAIXAS DE CARGA DE TEJADILHO
Cx. carga de tejadilho preta media KE734480BK

DESIGN

RODAS
Jante em liga leve de 16" KE40900KQ1

Tampas do centro das rodas 4036100Q0C

CAPAS DE RETROVISORES
Capas de retrovisores KE96000QK0

MANÍPULOS DAS PORTAS
Manípulos das portas KE96800QK0

SEGURANÇA

ALARME
Alarme KE25200QK0

ASSISTÊNCIA TECNOLÓGICA 
Câmara de visão traseira KE28900QK1

Assistência ao Estacionamento Traseiro KE51100QK0

SEGURANÇA
Porcas de segurança KE409899J0

CONFORTO E PROTECÇÃO

PROTEÇÃO DA ZONA DE CARGA 
Tapete da bagageira KE84000QK1

Revestimento para o piso da bagageira KE96500QK1

PROTEÇÃO EXTERIOR 
Palas das rodas - Dianteiro e Traseiro KB78800QK0 

Defletores de Vento - Dianteiros KB80000QK0 

TAPETES
Tapetes - Borracha - 4pcs KE74800QK1

Tapetes - Velour - dianteiros e traseiros KE74500QK1

COBERTURAS DE ASSENTOS
Capa do Assento - Aquila - Assento Standard do Condutor KE86000QK4

Capa do Assento - Aquila - Assento do Passageiro Standard KE86000QK6

Capa do Assento - Aquila - Assento Abatível standard para  
o Passageiro KE86000QK7

Capa do Assento - Aquila - Assento traseiro KE86000QK8

Capa do Assento - Super Aquila - Assento Standard  
do Condutor KE86000QKD

Capa do Assento- Super Aquila - Assento para Passageiros 
Standard KE86000QKF

Capa do Assento - Super Aquila - Assento Passageiro abatível 
standard KE86000QKG

Capa do Assento - Super Aquila - Assento traseiro KE86000QKH

ARMAZENAMENTO E SEPARADORES
Rede de armazenamento da bagageira KS96674R00 

Grelha de separação KE96800QKC

UTILIDADE INTERIOR
Apoio de braço KE87700QK0

Suporte para smartphone MagicMOUNT com ventosa KB28900005 

Tranquilidade absoluta
CONTRATOS DE MANUTENÇÃO EXTENSÃO DE GARANTIA
Dê à sua Nissan Townstar 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



Mergulhe na experiência Townstar: www.nissan.pt
Siga a Townstar no Facebook, Twitter e Youtube.
Foram feitos todos os esforços para assegurar que o conteúdo desta publicação esteja correto no momento da sua publicação 
(abril 2022). Este folheto foi produzido com protótipos de veículos expostos em exposições automóveis. De acordo com a política da 
empresa de melhorar continuamente os seus produtos, a Nissan Europe reserva-se o direito de alterar, a qualquer momento, as 
especificações e os veículos descritos e mostrados nesta publicação. Os concessionários Nissan serão informados de tais modificações 
o mais rapidamente possível. Consulte o seu revendedor local Nissan para receber as informações mais atualizadas. Devido às 
limitações dos processos de impressão utilizados, as cores mostradas neste folheto podem diferir ligeiramente das cores reais das 
tintas e dos materiais de revestimento interior utilizados. Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial deste folheto 
sem a autorização escrita da Nissan Europe é proibida. Este folheto é feito em papel sem cloro – Acessórios Townstar Combi – Impresso 
na UE. Criado por DESIGNORY, França e produzido por eg+ em todo o mundo, França – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

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

