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Stilizare exterioară
Arată-ți stilul. Liniile îndrăznețe ale ARIYA fac o impresie puternică ce va atrage privirea tuturor.

G -  PIULIȚĂ ANTIFURT
Jantă 19" - Jantă 20" 

H - JANTĂ 19" DIAMOND 
CUT, PENTRU IARNĂ   

I - JANTĂ 19" DIN ALIAJ, 
PENTRU IARNĂ   

Jante din aliaj
Jantele noastre ușoare din aliaj, 
dedicate sezonului de iarnă, sunt 
special construite pentru ARIYA 
pentru a-ți oferi combinația  
perfectă de durabilitate, precizie, 
performanță și stil.

STILIZARE EXTERIOARĂ FAȚĂ

STILIZARE EXTERIOARĂ SPATE

D - Ornament spate, Copper 

E - Ornament spate, Dark Satin Chrome

F - Ornament spate, Satin Chrome 

A - Ornament față, Copper

B - Ornament față, Dark Satin Chrome

C - Ornament față, Satin Chrome
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A - SUPORT SCHIURI 
Poți transporta până la 4 perechi de schiuri în siguranță 
și convenabil.

B - SUPORT PORTBAGAJ
Aceste bare transversale și suporturi de încărcare din 
aluminiu de înaltă calitate oferă durabilitate și rezistență 
pentru sarcini de până la 75 kg.
Cu sistem Quickfix*.
*Sistemul Quickfix îţi permite montajul în doar 10 minute, fără a fi 
necesare unelte.

C - CUTIE PORTBAGAJ
Poți transporta bagaje în siguranță cu ajutorul cutiilor noastre 
de portbagaj aerodinamice care dispun de sistemul Quickfix* 
pentru o utilizare foarte ușoară. Cutiile de portbagaj sunt 
disponibile în 3 dimensiuni: Mică, Medie sau Mare.

D - SUPORT BICICLETĂ PENTRU PLAFON 
Poți transporta biciclete pe plafonul noului tău ARIYA.

Transport
Dacă ai nevoie de spațiu suplimentar pentru a 
transporta bagaje sau echipamente sportive, îți 
oferim soluția. Barele noastre transversale și 
suporturile de încărcare cresc capacitatea de 
încărcare a ARIYA fără a compromite siguranța.

E - PINI TEK
7 pini - 13 pini 

F - CÂRLIG DE REMORCARE DETAȘABIL
Capacitate maximă de remorcare de 750 kg pentru 2WD & 
1500 kg pentru e-4ORCE. Cârligele de remorcare de origine 
Nissan sunt construite special pentru noul tău ARIYA și sunt 
testate împreună cu acesta pentru a fi compatibile cu 
capacitatea sa de remorcare.

G - SUPORT BICICLETĂ PENTRU CÂRLIGUL  
DE REMORCARE 
Îți oferim o varietate de suporturi pentru biciclete și suporturi 
pentru biciclete electrice. Suporturile pentru biciclete 
electrice vor fi disponibile de la finalul anului 2022. Pentru mai 
multe detalii, contactează partenerul autorizat Nissan local.

Cârlige de remorcare şi suporturi
Fie că tractezi o rulotă sau o remorcă, fie că trebuie doar să atașezi 
câteva biciclete, îți propunem cârlig de remorcare, suporturi și  
TEK-uri special concepute pentru ARIYA pentru o compatibilitate, 
funcționalitate și siguranță maximă.

Fotografie fără caracter contractual
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A - DEFLECTOR GEAM LATERAL
Când conduci cu geamurile coborâte, fie la viteze mai mari sau 
pe ploaie, deflectoarele pentru geam reduc zgomotul vântului 
și protejează pasagerii de picăturile de ploaie și de pulverizări. 
Disponibil în culorile Matte Chrome și Matte Dark Chrome.

B - APĂRĂTOARE DE NOROI
Cu apărătorile de noroi special montate și create pentru noul tău 
ARIYA îți protejezi mașina de pietre și alte resturi și îi protejezi și 
pe ceilalți participanți la trafic de pulverizare.

C - PRAG INTRARE ILUMINAT, PREMIUM D - PRAG INTRARE ILUMINAT
Cu logo ARIYA. Cu semnătura ARIYA.

Ușor de curățat, te ajută să protejezi mașina de zgârieturi și alte tipuri de uzură.

Protecție exterioară
Nu poți evita întotdeauna noroiul, ploaia sau alți 
șoferi, dar poți preveni deteriorarea noului tău ARIYA 
cu aceste accesorii exterioare.

Protecție interioară
Păstrează aspectul nou al interiorului ARIYA cu gama noastră de accesorii de protecție interioară.

COVORAȘE

E - COVORASE EXCLUSIVE
Concepute pentru a completa aspectul zen al interiorul noului tău 
ARIYA, aceste covorașe de calitate premium au un design elegant cu 
model japonez și acoperă atât partea șoferului, cât și a pasagerului.

F - COVORASE LUXURY 
Fabricate cu fibre mai dense decât covorașele noastre de velur, pentru 
un aspect moale, senzație confortabilă și durabilitate de zi cu zi.

G - COVORASE DIN VELUR
Protecție, calitate și siguranță, concepute pentru a se potrivi perfect 
interiorului noului tau ARIYA .

H - COVORAȘE DIN CAUCIUC
Ușor de curățat și pot proteja mai bine mașina de murdărie și umiditate. 
Oferă durabilitate și longevitate.
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A - PROTECȚIE COMPLETĂ PORTBAGAJ 
Protecție completă pentru portbagaj împotriva 
scurgerilor și a noroiului.

B - PROTECȚIE PRAG PORTBAGAJ
Protejează împotriva zgârieturilor și a altor daune 
atunci când ridici încărcătura din portbagaj sau când 
o introduci.

C - PROTECȚIE PORTBAGAJ REVERSIBILĂ
O parte a acestei protecții ușor de îndepărtat este din 
velur rezistent, cealaltă parte este din cauciuc ușor 
de curățat - ideală pentru transportul animalelor de 
companie sau a deșeurilor de grădină.

Protecție portbagaj
De la bagaje sau pantofi murdari și până 
la câinele familiei, noul tău ARIYA este 
întotdeauna gata să ajute la transportul 
oricărei încărcături. Întoarce-i favoarea cu 
accesorii special concepute pentru a-i 
păstra portbagajul ca nou.

F - LUMINI DE INTÂMPINARE
Bucură-te de o primire caldă, cu luminile de întâmpinare care strălucesc 
elegant de sub ARIYA, sporind siguranța, confortul și stilul pe timp de noapte.

G - LUMINĂ UȘĂ SPATE 
Lumina LED care luminează automat 
portbagajul deschis este, de asemenea, 
detașabilă pentru a fi folosită ca lanternă 
sau lumină de inspecție.

D - IN-CAR CARRIER
Separator de bagaje reglabil din aluminiu. 
Detașabil și ușor de instalat, se adaptează 
la obiecte de diferite dimensiuni datorită 
barelor separatoare și  curelei care glisează 
pe șine.

Iluminat
Adaugă puțină lumină suplimentară
pentru a spori siguranța, confortul
și pentru a oferi noului tău ARIYA 
un stil și mai individual.

E - ILUMINARE PODEA
Iluminare la nivelul podelei atât pentru 
locurile din față, cât și pentru cele din spate.
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Produse de merchandising *

* Gama de produse poate fi modificată. Produsele prezentate fac parte dintr-o listă neexhaustivă. Toate imaginile sunt necontractuale.

A - Stilou
B - Agendă 
C - Boxă portabilă cu căști auriculare
D - Termos din bambus
E - Rucsac
F - Portcard RFID 
G - Geantă

Liniște sufletească deplină
CONTRACTE DE SERVICE GARANȚIE EXTINSĂ
Acordă mașinii tale Nissan Ariya îngrijirea pe care o merită 
cu un contract de service Nissan și economisești bani pe 
termen lung. 

Contractul de întreținere Easy Service acoperă toate 
operațiunile programate recomandate de Nissan și 
specificate în Manualul de service oficial Nissan. 

Achizitionarea unui contract de întreținere îți permite să 
știi din start cât va costa întreținerea și te protejează 
împotriva inflației prețurilor. 

În plus față de operațiunile programate, poți beneficia de 
înlocuirea pieselor de uzură, cum ar fi lamele 
ștergătoarelor, plăcuțelor de frână sau amortizoarelor, 
achiziționând un contract de întreținere tip Service Pack. 
Selectează durata care acoperă nevoile tale. 

Un vehicul bine întreținut are o valoare de revânzare mai 
mare. Dacă vinzi vehiculul tău Nissan înainte de expirarea 
contractului, acesta va fi transferat noului proprietar. 
Așadar, nu mai aștepta și abonează-te la un contract de 
service Nissan pentru un plus de liniște sufletească!

Garanția extinsă îți oferă posibilitatea de a prelungi garanția 
standard Nissan de 3 ani / 100 000 km pentru o perioadă 
mai lungă sau kilometraj mai mare. Selectează contractul 
care se potrivește cel mai bine utilizării tale.În cazul unei 
reparații, numai piese originale Nissan vor fi utilizate și 
montate de către tehnicieni instruiți Nissan. 

PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII 
CONTACTEAZĂ PARTENERUL AUTORIZAT 

NISSAN LOCAL SAU REPARATORUL 
AUTORIZAT NISSAN.



Informații pentru comandă 
ACCESORII DE ORIGINE NISSAN - INTERIOR

Iluminare la nivelul podelei atât pentru locurile din față, cât și 
pentru cele din spate B64005MP0A

Lumini de întâmpinare (prag lateral) B66405MS0A

Prag intrare iluminat cu logo ARIYA KE9675M543

Prag intrare iluminat Premium G69505MP0A 

Protecție bagaje KE9675M000

Covorașe din cauciuc (LHD) KE7485M000

Covorașe din velur (LHD) KE7455M000

Covorașe Luxury (LHD) KE7455M080

Covorașe Exclusive (LHD) G49005MP1B

Protecție portbagaj reversibilă KE9655M0S0

Protecție completă pentru portbagaj KS9655M5E0

In-Car Carrier KE9645M510

ACCESORII DE ORIGINE NISSAN - EXTERIOR

Ornament față, Copper K60105MS0C

Ornament spate, Copper H59205MS0C

Ornament față, Dark Satin Chrome K60105MS0B

Ornament spate, Dark Satin Chrome H59205MS0B

Ornament față, Satin Chrome K60105MS0A

Ornament spate, Satin Chrome H59205MS0A

Apărătoare de noroi (FR + RR) F38E05MS0A

Deflector geam lateral - Matte Chrome H08005MS0A

Deflector geam lateral - Matte Dark Chrome H08005MS0B

ACCESORII DE ORIGINE NISSAN - TRANSPORT

Cârlig de remorcare detașabil KE5KT5M510

TEK 7 pini KE5055M002

TEK 13 pini KE5055M012

Suport portbagaj (cu sistem Quickfix) KE7305M010

 ACCESORII SELECTATE NISSAN - JANTE

Jantă aliaj 19" Fondmetal - pentru iarnă KB4095M400

Jantă aliaj 19" Diamond Cut Fondmetal - pentru iarnă KB4095M400DS

ACCESORII DE ORIGINE NISSAN - PIULIȚĂ ANTIFURT

Piuliță antifurt pentru Jantă 19" KE40989951

Piuliță antifurt pentru Jantă 20" KE40989961 

 ACCESORII SELECTATE NISSAN - ÎNCĂRCARE

Wall Box 7kW Pulsar Plus EV Charger for Europe  
(excl. France, excl. UK). Black. T1 Connector* KNWB001B00

Wall Box 22kW Pulsar Plus EV Charger for Europe  
(excl. France, excl. UK). Black. T2 Connector KNWB001D00

* Disponibilitatea accesoriilor va depinde de specificațiile vehiculului. Pentru mai multe 
detalii, te rugăm să contactezi Distribuitorul Autorizat Nissan
Accesoriile și orice echipament suplimentar montat după vânzare de către client 
pot avea un impact asupra valorilor de autonomie comunicate ale mașinii.
Accesoriile Nissan de origine sunt acoperite de noua garanție a vehiculului de 
3 ani / 100.000 km (indiferent care este atins primul), dacă sunt montate de 
distribuitorul sau reparatorul autorizat Nissan înainte de predarea vehiculului  
sau în perioada de garanție a vehiculului nou.
Accesoriile originale Nissan montate în afara perioadei de garanție a vehiculului nou 
sau de către o terță parte sau de către client sunt acoperite numai de garanția pieselor 
și accesoriilor originale Nissan de 12 luni / kilometraj nelimitat.

 Accesoriile selectate Nissan furnizate de partenerii autorizați Nissan. Aceștia oferă 
garanție conform termenilor și condițiilor lor, care reprezintă minim un an de garanție. 
Pentru informații suplimentare te rugăm să apelezi la distribuitorul autorizat Nissan



Bucură-te de experiența cu noul tău Ariya: www.nissan.ro
Urmărește Nissan Ariya pe Facebook, Twitter și Youtube.
Accesoriile și orice echipament suplimentar montat după vânzare de către client pot avea un impact asupra valorilor de autonomie 
comunicate ale mașinii. Accesoriile de origine Nissan sunt acoperite de garanția vehiculului nou, care este de 3 ani/100.000 km (oricare 
limită este atinsă prima), dacă sunt montate înainte de predarea vehiculului sau în perioada de garanție a vehiculului nou. Accesoriile 
de origine Nissan trebuie să fie montate de un partener autorizat Nissan sau de un reparator autorizat Nissan. Accesoriile de origine 
Nissan montate în afara perioadei de garanție a vehiculului nou sau de către o terță parte sau de către client sunt acoperite numai 
de garanția pieselor și accesoriilor de origine Nissan de 12 luni / kilometraj nelimitat. Acoperirea garanției pentru Accesorii Agreate 
depinde de furnizorul fiecărui produs, pentru informații suplimentare te rugăm să contactezi partenerul autorizat Nissan local sau 
reparatorul autorizat Nissan.

 Acestea sunt Accesorii Agreate și sunt oferite de furnizori, nu sunt accesorii de origine Nissan. Garanția lor este asigurată de către 
furnizorul fiecărui produs în condițiile și termenii impuși de către aceștia; pentru detalii suplimentare te rugăm să contactezi partenerul 
autorizat Nissan local.
S-au depus toate eforturile pentru ca această broșură să fie corectă la momentul publicării ei (Iulie 2022). În conformitate cu politica 
sa de dezvoltare continuă a produselor, Nissan Europe își rezervă dreptul de a modifica în orice moment specificațiile vehiculelor 
descrise și prezentate în această publicație. Partenerii autorizați Nissan vor fi informați despre orice astfel de modificări imediat ce 
acest lucru este posibil. Pentru informații actualizate, te rugăm să te adresezi partenerului autorizat Nissan local. Datorită limitărilor 
procesului de tipărire folosit, imaginile prezentate în această broșură pot diferi de culorile originale din interiorul şi exteriorul maşinii. 
Toate drepturile rezervate. Reproducerea totală sau parțială a acestei broșuri fără acordul scris al Nissan Europe este interzisă. 
Această broșură este realizată din hârtie fără clor - broșura MY22 ARIYA C&A 07/2022 - Tipărit în UE. Creat de DESIGNORY, Franța și 
produs de eg+ worldwide Franța – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

https://www.nissan.ro/gama/modele/ariya.html

