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Transporte
Desfrute ainda mais da praticidade da 
nova Nissan Townstar com uma gama  
de acessórios concebidos para melhorar 
a sua capacidade de carga.

Conforto & Proteção
A nova Nissan Townstar foi concebida para o trabalho árduo. 
Por isso, a Nissan oferece uma gama de produtos duráveis  
e com estilo que inclui tapetes, apoios de braços  
e revestimentos de madeira. 

BARRAS TETO
KE73800QK1

Mais espaço de carga. Ganhe ainda 
mais espaço para objetos mais longos. 
Capacidade máxima de 100 kg. 

GANCHO DE REBOQUE FIXA
KE50000QKD

A opção da gancho de reboque 
acrescenta ainda mais versatilidade.
Capacidade de reboque de 1500 kg.

TAPETES VELOUR TAPETES DE BORRACHA
KE74600QK1 KE74100QK1

Proteção para o dia- a-dia do seu interior, especificamente concebida para ser 
durável contra a lama, sujidade, areia, etc.

REVESTIMENTO DE MADEIRA

A- STANDARD

Piso: Madeira contraplacada sem tratamento 
12 mm: 5,4 kg/m2

Arestas: Madeira contraplacada sem 
tratamento 
8 mm: 3,6 kg/m2

Arcos de rodas: Madeira contraplacada sem 
tratamento 
12 mm: 5,4 kg/m2

B- INOVAÇÃO

Piso: desenho favo de mel anti-derrapante 
em cinzento escuro
Polipropileno 4200 g 11 mm: 4,2 kg/m2

Arestas: desenho favo de mel antiderrapante 
em cinzento granulado
Polipropileno 1500 g 5 mm: 1,4 kg/m2

Arcos de rodas: desenho favo de mel, 
antideslizante em cinzento escuro
Polipropileno 4200 g 11 mm: 4,2 kg/m2

C- PREMIUM

Piso: madeira contraplacada WBP
antideslizante
12 mm: 8,4 kg/m2

Arestas: madeira contraplacada  
com revestimento
5 mm: 3,5 kg/m2

Arcos de rodas: madeira  
contraplacada WBP antideslizante
12 mm: 8,4 kg/m2
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**Para mais informações, consulte por 
favor o seu concessionário ou oficina 
Nissan.

Segurança
Escolha acessórios da nossa gama de segurança 
concebidos para melhorar a visibilidade, aumentar 
o seu conforto e dar-lhe uma tranquilidade absoluta 
para que possa desfrutar de uma condução mais 
fácil, um manuseamento mais seguro e confiança 
em todos os momentos.

Carregamento & Design
Descubra a gama de acessórios de 
carregamento doméstico para a nova 
Townstar elétrica*, além dos acessórios 
exteriores elegantes, consiga um aspeto 
ainda mais eléctrico. Os nossos 
carregadores domésticos AC foram 
desenvolvidos com a mais recente 
tecnologia para garantir um carregamento 
rápido e fácil de 7 kW a 22 kW em casa  
ou no trabalho, para interior ou exterior.

*EV versão disponível no Verão de 2022.

CÂMARA DE VISÃO TRASEIRA
KE28900QK0
Agora pode ver o que está atrás de 
si com a câmara de visão traseira 
que lhe mostra no ecrã tátil interior
tudo o que se passa quando faz 
marcha-atrás.

CARREGADOR DOMÉSTICO 
DE CA**

Esta Wallbox pode ser ser 
vendida com acessórios 
adicionais.

PEDESTAL ÚNICO**

Poste para segurar o seu 
Carregador AC. Para uso interior 
e exterior. Inclui gestor de cabos 
e protege o seu carregador.

A - EMBELEZADORES DE 
ESPELHOS RETROVISORES 
EXTERIORES CROMADOS
KE96000QK0

B - PUXADORES
KE96800QK0
Acrescente um toque sofisticado 
e profissional.

C - JANTES EM LIGA LEVE DE 16"
KE40900KQ1
Resistentes e elegantes, com um 
design poderoso e um nível 
superior de segurança.ALARME

KE25200QK0

Sistema de alarme de Categoria 1 Thatcham, 
para uma absoluta tranquilidade para si e para 
a sua carrinha. 



Informação de encomenda

*Para mais informações, contacte o concessionário ou oficina autorizada Nissan.
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.

Tranquilidade absoluta
CONTRATOS DE MANUTENÇÃO EXTENSÃO DE GARANTIA 
Dê ao 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

SEGURANÇA

ALARME
Alarme KE25200QK0

ASSISTÊNCIA TECNOLÓGICA
Câmara de visão traseira KE28900QK0

Assistência ao Estacionamento Traseiro KE51100QK0

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

TRANSPORTE

PORTA CARGAS
Barras de tejadilho - Transversal - Alumínio - L1 & L2 KE73000QK0

Barras de tejadilho - Transversal - Alumínio - 3ª barra KE73000QK1

Porta equipagem - Alumínio - L1 KE73800QK1

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

EV

WALLBOX
Carregador AC doméstico *

Pedestal simples *

CONFORTO E PROTECÇÃO

PROTEÇÃO DA ZONA DE CARGA 
Proteção da madeira - Standard - Piso KB68900QKD 

Proteção da madeira - Standard - Arcos de Rodas KB68900QK2 

Proteção da madeira - Standard - Painéis laterais KB68900QK5 

Proteção da madeira - Inovação - Piso KB68100QKC 

Proteção da madeira - Inovação - Arcos de Rodas KB68100QKA 

Proteção da madeira - Inovação - Painéis laterais KB68100QKB 

Proteção da madeira - Premium - Cinzento - Piso KB69000QKD 

Proteção da madeira - Premium - Cinzento - Arcos de Rodas KB69000QK2 

Proteção da madeira - Premium - Cinzento - Painéis laterais KB69000QK6 

PROTEÇÃO EXTERIOR 
Guarda-lamas - Dianteiro e Traseiro KB78800QK0 

Defletores de Vento - Dianteiros KB80000QK0 

TAPETES
LHD tapetes - Velour - dianteiro - 2pcs KE74600QK1

RHD tapetes - Velour - dianteiro - 2pcs KE75600QK1

LHD tapetes - Borracha - dianteiro - 2pcs KE74100QK1

RHD tapetes - Borracha - dianteiro - 2pcs KE75100QK1

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

Capa do Assento - Aquila - Assento Abatível para  
o Passageiro KE86000QK2

Capa do Assento - Aquila - Assento do Passageiro Parere KE86000QK3

Capa do Assento - Aquila - Assento do Passageiro Standard KE86000QK6

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

Capa do Assento - Super Aquila - Assento Passageiro abatível KE86000QKB

Capa do Assento - Super Aquila - Assento para Passageiros 
Parere KE86000QKC

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

ILUMINAÇÃO
Rampas LED 7383400Q0A

UTILIDADE INTERIOR 
Suporte para Smartphone Magicmount Painel de Bordo/
Janela KB28900005 



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 MY21 – 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

