TO W N S TA R
ACCESSOIRES

Transport

Comfort & bescherming

Verbeter de functionaliteit van de geheel
nieuwe Nissan Townstar nog verder, met
een reeks accessoires die zijn ontworpen
om het laadvermogen te vergroten.

De geheel nieuwe Nissan Townstar is ontworpen om hard
te werken. Daarom biedt Nissan een reeks duurzame en
stijlvolle beschermingsaccessoires, waaronder matten,
armleuningen en houtbescherming.

HOUTBESCHERMING
A- STANDAARD
Vloer: kaal multiplex
12 mm: 5,4 Kg/m2
Rand: kaal triplex
8 mm: 3,6 Kg/m2
Wielkasten: kaal multiplex
12 mm: 5,4 Kg/m2

VELOURS VLOERMATTEN
KE74600QK1

Dagelijkse bescherming voor uw interieur, speciaal ontworpen om slijtvast te
zijn tegen modder, vuil, zand, enz.

B- INNOVATION
Vloer: Donkergrijs antislip honingraat
Polypropyleen 4200 g 11 mm: 4,2 Kg/m2
Rand: Korrelig grijs antislip honingraat
Polypropyleen 1500 g 5 mm: 1,4 Kg/m
Wielkasten: Donkergrijs antislip honingraat
Polypropyleen 4200 g 11 mm: 4,2 Kg/m2
C- PREMIUM
Vloer: Antislip WBP multiplex
12 mm: 8,4 Kg/m2
Rand: Film-faces multiplex _ 5 mm: 3,5 Kg/m2
Wielbogen: Antislip WBP multiplex
12 mm: 8,4 Kg/m2
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IMPERIAAL
KE73800QK1

VASTE TREKHAAK
KE50000QKD

Creëer nog meer opslagruimte voor
langere items.
Maximale capaciteit 100kg.

De trekhaakoptie voegt nog meer
veelzijdigheid toe. Trekvermogen
1500kg.

RUBBEREN VLOERMATTEN
KE74100QK1

Veiligheid

Opladen & Ontwerp

Kies voor gemakkelijker rijden, veiliger
manoeuvreren en 24/7 geruststelling uit
een reeks beveiligingsaccessoires die zijn
ontworpen om het zicht te verbeteren,
de bruikbaarheid te vergroten en uw
gemoedsrust te vergroten.

Ontdek een breed scala aan
oplaadaccessoires voor thuisgebruik voor
de nieuwe Townstar EV*, evenals stijlvolle
exterieuraccessoires voor een nog
elektrischere look. Onze AC-laders voor
thuisgebruik zijn ontwikkeld met de
nieuwste technologieën om te zorgen voor
soepel, snel opladen van 7 kW tot 22 kW,
thuis of op het werk, binnen of buiten.

ACHTERUITRIJCAMERA
KE28900QK0
Zie wat er zich achter u bevindt met
een achteruitrijcamera die duidelijk
wordt weergegeven op het
touchscreen in het interieur
wanneer u achteruitrijdt.

VERLENGDE PAAL**
THUISLADER**
Deze Wallbox kan worden
verkocht met extra
accessoires: voetzuil voor
één station, verlengde paal,
kabels, enz.

Oplaadborden zijn ook
verkrijgbaar als
accessoires. Paal om uw
AC-opladers vast te
houden. Voor enkel en
dubbel gebruik. Inclusief
2 schilden voor
2 laadstations met
laadbordjes.

VOETSTUKKOLOM
VOOR ÉÉN STATION**
Paal om uw AC-oplader
op te monteren.
Voor binnen en buiten
en voor eenmalig
gebruik.

A- SPIEGELKAP
KE96000QK0
A

B- DEURKLINK
KE96800QK0
Voeg een elegante en
professionele touch toe.

B

C - 16" LICHTMETALEN WIEL
KE40900KQ1
Robuust en stijlvol voor een
schitterende uitstraling met
extra veiligheid.
ALARM
KE25200QK0
Thatcham Categorie 1 geclassificeerd
alarmsysteem, voor gemoedsrust en
bescherming voor uw bestelwagen.

C
**Raadpleeg u Nissan-dealer voor meer
informatie.

Informatieblad
TRANSPORT

COMFORT EN BESCHERMING

LADINGDRAGERS

LAADRUIMTEBESCHERMING

Dakdragers - Dwars - Aluminium - L1 & L2

KE73000QK0

Houtbescherming - Standaard - Vloer

KB68900QKD

Dakdragers - Dwars - Aluminium - 3e balk

KE73000QK1

Houtbescherming - Standaard - Wielkasten

KB68900QK2

Dakdrager - Aluminium - L1

KE73800QK1

Houtbescherming - Standaard - Zijpanelen

KB68900QK5

Houtbescherming - Innovatie - Vloer

KB68100QKC

TREKHAKEN
KE50000QKA

Houtbescherming - Innovatie - Wielkasten

KB68100QKA

Trekhaak - Vast - Positie 1

KE50000QKD

Houtbescherming - Innovatie - Zijpanelen

KB68100QKB

Trekhaak - Flens - Positie 1

KE50000QKB

Houtbescherming - Premium - Grijs - Vloer

KB69000QKD

Trekhaak - Afneembaar - Positie 1

KE50000QKF

Houtbescherming - Premium - Grijs - Wielkasten

KB69000QK2

TEK 13 pins - 2-weg

KE50500QK1

Houtbescherming - Premium - Grijs - Zijpanelen

KB69000QK6

Trekhaak - Dwarsstang Kit Met Bevestigingen

TEK 13 pins - 10 -weg

KE50500QKB

TEK 7 pins - 2-weg

KE50500QK0

Spatborden - voor en achter

KB78800QK0

TEK 7 pins - 10 -weg

KE50500QKA

Windgeleiders - voorzijde

KB80000QK0

BUITENKANT BESCHERMING

MATTEN
DESIGN
WIELEN
16" lichtmetalen velgen

KE40900KQ1

Naafdoppen

4036100Q0C

SPIEGELKAPJES
Spiegelkap

KE96000QK0

DEURKLINK
DEURKLINK

KE96800QK0

VEILIGHEID

KE74600QK1

Vloermatten - Rubber - Voorzijde - 2st

KE74100QK1

STOELHOEZEN
Stoelbekleding - Aquila - Standaard bestuurdersstoel

KE86000QK4

Stoelhoes - Aquila - Passagiersstoel opvouwbaar

KE86000QK2

Stoelhoes - Aquila - Parere passagiersstoel

KE86000QK3

Stoelhoes - Aquila - Passagiersstoel Standaard

KE86000QK6

Stoelbekleding - Super Aquila - Standaard bestuurdersstoel

KE86000QKD

Stoelhoes - Super Aquila - passagiersstoel opvouwbaar

KE86000QKB

Stoelhoes - Super Aquila - Parere passagiersstoel

KE86000QKC

Stoelhoes - Super Aquila - passagiersstoel standaard

KE86000QKF

VERLICHTING

ALARM
Alarm

Vloermatten - Velours - Voorzijde - 2st

LED Verlichting Laadruimte
KE25200QK0

PARKEER ASSISTENTIE

INTERIEUR HULP
Magicmount Dash/Window-smartphonehouder

Achteruitrijcamera

KE28900QK0

Parkeerhulp achter

KE51100QK0

*Neem voor meer informatie contact op met uw Nissan-dealer of -reparateur.
Accessoires en eventuele aanvullende uitrustingen die na verkoop door de klant
worden gemonteerd, kunnen een impact hebben op de gecommuniceerde
actieradiuscijfers van de auto. Originele Nissan-accessoires vallen onder de garantie
voor nieuwe voertuigen van 3 jaar/100.000 km (wat het eerst komt), indien
gemonteerd vóór de overdracht van het voertuig of tijdens de garantieperiode van
het nieuwe voertuig.
De originele Nissan-accessoires moeten worden gemonteerd door een Nissandealer of Nissan-reparateur. Originele Nissan-accessoires die buiten de garantieperiode
voor het nieuwe voertuig of door een derde partij of door de klant zijn gemonteerd,
vallen alleen onder de originele Nissan-garantie op onderdelen en accessoires van
12 maanden / onbeperkt aantal kilometers. Raadpleeg de Algemene voorwaarden.
De garantiedekking van Accessory Select-producten is afhankelijk van de
leverancier. Neem voor meer informatie contact op met uw erkende Nissan-dealer
of hersteller.

7383400Q0A

KB28900005

Absolute gemoedsrust
SERVICECONTRACTEN

VERLENGDE GARANTIE

Geef uw Nissan Townstar de zorg die het verdient met
een Nissan Service Contract en bespaar op de lange
termijn geld. Het Nissan-servicecontract dekt alle
geplande werkzaamheden die door Nissan worden
aanbevolen en gespecificeerd in de officiële Nissanonderhoudshandleiding.

Nissan Verlengde Garantie geeft u de mogelijkheid om de
garantie van 3 jaar/100.000 km voor een langere periode
of kilometerstand te verlengen.

Door een servicecontract af te sluiten, weet u vanaf het
begin hoeveel uw onderhoud gaat kosten.

Kies het contract dat het beste bij uw rijgebruik past. In het
geval van een reparatie worden alleen originele Nissanonderdelen gebruikt en gemonteerd door door Nissan
opgeleide technici.

Naast de geplande werkzaamheden kunt u profiteren van
de vervanging van slijtageonderdelen zoals wisserbladen,
remblokken of ophangingen door een Full Service
Contract af te sluiten.

OPLADEN
NEW MOTION PRODUCTEN
Home AC Oplader voor Thuis

*

Voetzuil voor één station

*

Verlengde paal

*

Kies de duur die aan uw behoeften voldoet en profiteer
van het gebruik van originele Nissan-onderdelen die door
onze opgeleide technici zijn gemonteerd tegen een
gereduceerde prijs.
Een goed onderhouden auto heeft een hogere inruilwaarde.
Als u uw Nissan verkoopt voordat uw dekking afloopt,
wordt het Servicecontract overgedragen aan de nieuwe
eigenaar. Wacht dus niet langer en sluit een Nissan
Service Contract af voor absolute gemoedsrust!

VOOR MEER INFORMATIE
NEEM CONTACT OP MET UW
NISSAN-DEALER

Duik in de gloednieuwe Nissan Townstar-ervaring: www.nissan-europe.com/Townstar
Volg Nissan Townstar op Facebook, Twitter en Youtube.
Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze publicatie correct is bij het ter perse gaan (december 2021).
Deze brochure is gemaakt met prototypen van voertuigen die op autoshows worden tentoongesteld. In overeenstemming met het
beleid van het bedrijf om zijn producten voortdurend te verbeteren, behoudt Nissan Europe zich het recht voor om de specificaties
en de voertuigen die in deze publicatie worden beschreven en getoond op elk moment te wijzigen. Nissan-dealers worden zo snel
mogelijk op de hoogte gebracht van dergelijke wijzigingen. Neem contact op met uw plaatselijke Nissan-dealer voor de meest actuele
informatie. Vanwege de beperkingen van de gebruikte drukprocédés, kunnen de kleuren in deze brochure enigszins afwijken van de
werkelijke kleuren van de gebruikte lak- en interieurbekledingsmaterialen.
Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie van deze brochure zonder schriftelijke toestemming van Nissan Europe
is verboden. Deze brochure is gemaakt van chloorvrij papier – MY21 Townstar C&A brochure 12/2021 – Gedrukt in de EU. Gemaakt
door DESIGNORY, Frankrijk en geproduceerd door eg+ wereldwijd, Frankrijk – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

