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Хиляди часове на строги тестове гарантират, 
че аксесоарите Nissan се монтират и работят 
перфектно, като предоставят максимална 
безопасност и ефективност.

Използването на оригинални аксесоари на Nissan 
допълва вашия Nissan, запазвайки максимално 
стойността му при препродажба.

Оригиналните аксесоари на Nissan са проектирани, 
изработени и тествани по най-високите стандарти. 
Те имат гаранцията от Nissan 5 години при LCV и 
3 години при леки автомобили.

ЗАЩО ДА КУПИМ АКСЕСОАРИ?

БЕЗОПАСНОСТ

ЗАПАЗВАНЕ НА СТОЙНОСТ

Създадени и тествани, за да пасват идеално на 
автомобилите Nissan и да изпълняват тяхната 
функция при всякакви условия.

МОНТАЖ

Аксесоарите Nissan са изработени и тествани 
от Nissan, за да гарантират надеждност и 
дълготрайно качество.

НАДЕЖДНОСТ

ГАРАНЦИЯ

ОРИГИНАЛНИ АКСЕСОАРИ NISSAN

Te са проектирани и създадени от инженерите на Nissan. 
Преминали са хиляди часове тестове, за да oтговорят 
на най-високите стандарти за качество, представяне и 
надеждност, като имат гаранцията от Nissan - 5 години при 
LCV и 3 години при леки автомобили.

АКСЕСОАРИ ОДОБРЕНИ ОТ NISSAN

Tези продукти са проверени от Nissan, за да се гарантира, 
че отговарят на нормативните стандарти. Също така са 
тествани, за представяне, качество и най-конкурентна цена. 
Това са специално избрани продукти от външи доставчици, 
които ще позволят да отговорим на разнообразните нужди 
на нашите клиенти. Гаранцията зависи от доставчика.

NISSAN АКСЕСОАРИ
Аксесоарите от Nissan могат да се разделят в две 
групи: Оригинални аксесоари Nissan и Аксесоари 
одобрени от Nissan.
Продуктите от двете групи предлагат качество, 
безопасност, уникален дизайн и дават добавена 
стойност към автомобила. Това ръководство е 
създадено да помага при продажбата на  
аксесоарите Nissan.
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ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕМ ОРИГИНАЛНИ АКСЕСОАРИ  
ОТ NISSAN?

 За всеки модел на Nissan има специално проектирани  
тегличи, така че да паснат максимално добре и да осигурят 
дълга експлоатация.

 Съвместимостта с двигателя е от ключово значение: 
тегличът на Nissan е конструиран така, че да съответства на 
определената мощност за теглене на всеки силов агрегат

 Тегличите на Nissan са разработени от инженерите на 
Nissan спрямо архитектурата на автомобилите Nissan, като 
са направени необходимите симулулации за максимално 
екстремно използване в реални ситуации. Този подход 
гарантира, че напреженията върху теглича ще бъдат 
разпредениени максимално балансирано върху шасито. Така 
се увеличава максимално дълготрайността на цялата система.

 Тествани са в релани условия, за да отговорят на всички 
Европейиски стандарти.

 Дизайнът и особеностите при монтажът също са основна 
част от проектирането и създаването на тези продукти.

 Нашата гама включва предложения за фиксирани или 
разглобяеми тегличи, за да отговори на различните нужди на 
нашите клиенти.

ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ? – ИНТЕРЕСНИ ФАКТИ.

Nissan използва системата CAE (Computer Aided 
Engineering), за да усъвършенства дизайна още в начален 
етап. След това се правят тестове с реални автомобили  
с помощта на професионални шофьори, за да се види как 
нашите тегличи изпълняват своите функции. Така може  
да се гарантира качество и ефективност.  
 
Хубаво е да се има в предвид, че част от алтернативните 
предложения на пазара са проектирани, така че да 
отговарят на минималните стандарти и съоветно може  
да имат по-ниско качество и експлоатационен период. 

ПРЕДИМСТВА ЗА КЛИЕНТИТЕ

Оригиналните тегличи от Nissan са специално проектирани 
за максимална съвместиност и сигурност. Те позволяват 
безпроблемно теглене на каравани, ремаркета, както и 
поставяне на различни видове багажници. Те ще отговоярт 
на високите изисквания на нашите клиенти.

ТЕГЛИЧ ТЕ
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ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕМ ОРИГИНАЛНИ АКСЕСОАРИ  
ОТ NISSAN?

 Проектирани са за максимално представяне при 
максимално електрическо натоварване:

 Осигуряват надеждност, безопасност и дълготрайност. 
Правилния монтаж е от голямо занчение, тъй като може  
да повлияе на работата на автомобила.

 Произведени и тествани за всички модели на Nissan,  
за да гарантират максимално представяне.

 По време на тестовете инженерите са проверявали за 
възможни шумове, който могат да предизвикат дразнене 
или дискомфорт.

 Осигурено е безпроблемно включване и изключване, 
като се избягват възможности за късо съединение и 
потенциално прегряване.

 Продуктите са съобразени с пазара и нуждите  
на клиентите

 Съобразени са с изискаванията за функционална 
съвместимост със системите на автомобилите Nissan.

 Окабеляването и тегличът са двата основни  
компонента при теглене. 

ПРЕДИМСТВА ЗА КЛИЕНТИТЕ

Окабеляването е компонент от изключително значение за 
безопасността. То осигурява предаване на светлинните 
сигнали към ремаркето, караваната или допълнително 
поставения багажник, като комуникира със системите  
на автомобила.   

ОКАБЕЛЯВАНЕ
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ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕМ ОРИГИНАЛНИ АКСЕСОАРИ  
ОТ NISSAN?

 Качествена и издръжлива материя, съобразена с 
автомобила. Подовите скоби предотвратяват движението 
на стелките, което може да затрудни използването на 
педалните на автомобила.

 Интегрирано лого Nissan

 Другите продукти на пазара може да не паснат добре и  
да предизвикат нежелани инциденти.

ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ? – ИНТЕРЕСНИ ФАКТИ.

 Всички стелки Nissan са тествани по 14 критерия: от 
запалимост до устойчивост на вода, сол, изтриване и 
триене, като се гарантира, че ще издържат на изпитанията 
на времето.

 Те са проектирани за нуждите на всеки модел Nissan,  
а подовите скоби осигуряват фиксиране за пода.

ПРЕДИМСТВА ЗА КЛИЕНТИТЕ

Оригиналните стелки на Nissan пасват перфектно в 
автомобилите Nissan и в същото време предпазват пода от 
износване и замърсяване.

СТЕЛКИ
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ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕМ ОРИГИНАЛНИ АКСЕСОАРИ  
ОТ NISSAN?

 Оригиналните постелки за багажник са с лого Nissan и са 
проектирани за моделите на Nissan, като така се гарантира 
перфектно пасване.

 Направени са от висококачествени материали.

 Запазват интериора и улесняват почистването.

 При създаването им са използвани същите стандарти, 
както при дизайна на интериорите на автомобилите.

ПРЕДИМСТВА ЗА КЛИЕНТИТЕ

Създадени за нашите автомобили, като осигуряват защита 
на багажното отделение от мръсотия, влага и надраскване, 
в същото време намаляват и улесняват почистването. 
Предлагат се двулицеви модели с гумирана страна (за влага 
и мръсотия) и велур (за лесен достъп и защита).

ПОСТЕЛКИ ЗА БАГАЖНИК
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ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕМ ОРИГИНАЛНИ АКСЕСОАРИ  
ОТ NISSAN?

 Проектирани са да пасват идеално, като се придържат 
към дизайна на автомобила и осигурявяват защита.

 Тествани са в реални условия.

 Отлично захващане към шасито на автомобила.

 Проектирани са по начин, който да не влияе на 
аеродинамиката и ускорението.

ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ? – ИНТЕРЕСНИ ФАКТИ.

Инженерите на Nissan са създали калобраните, така че да 
се предотврати задържането на вода, замръзване или 
разхлабване при движение. Калобраните са допълнително 
усъвършенствани, за да осигурят перфектно пасване.  
Тази отдаденост към детайлите е в основата на създавенето 
на оригиналните аксесоари на Nissan. 

 
ПРЕДИМСТВА ЗА КЛИЕНТИТЕ

Те са напълно съвместими с каросерията на автомобила. 
Помагат за предпазването на другите автомобили и 
пешеходци от кал или други летящи отпадъци, изхвърлени 
във въздуха от гумите при движение.

КАЛОБРАНИ
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ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕМ ОРИГИНАЛНИ АКСЕСОАРИ  
ОТ NISSAN?

 Правени са тестове, които да проверят защитата при 
изключително тежки условия.

  Crash тестове, които гарантират безопасността на 
нашите клиенти и защитата на автомобила. 

 Тестовете за шум и вибрации, които могат да разсеят 
шофьорите или да предизвикат раздразнение при 
пътниците в автомобила. Тези тестове се направени в 
реални пътни условия, за да се гарантира дълготрайност 
и перфектно качество на шофиране, с цел постигне 
максимален комфорт за клиента.

 Тестове за издръжливост с еквивалент на 400,000 Km  .

 
ПРЕДИМСТВА ЗА КЛИЕНТИТЕ

Защитната кора е създадена, за да защитава двигателя и 
трансмисията от сняг, камъни и дори от удари при неравни 
настилки. Направени са тестове в различни условия.

ЗАЩИТНА КОРА
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ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕМ ОРИГИНАЛНИ АКСЕСОАРИ  
ОТ NISSAN?

  Страничните степенки от Nissan са създадени, така че  
да отговарят перфектно на стила, цвета и конструкцията 
на автомобила. 

 Благодарение на перфектната интеграция с автомобила 
няма да има проблеми при отворите на вратите или монтаж 
на калобрани.

 Тествани са за издражливост в сурови условия.

 Монтажните елементи са съобразени с конструкцията  
на купето.

ПРЕДИМСТВА ЗА КЛИЕНТИТЕ

Степенките Nissan улесняват влизането и излизането от 
автомобила, помагат за достигане на тавана, за почистване 
от сляг и достъп до багаж. Проектирани са така, че да 
пасват перфектно на нашите автомобили и да осигуят 
издръжливост и ергономичност.

СТЕПЕНКИ

 

18 19

СТЕПЕНКИ    |    ПОДЛАКЪТНИЦИ

ТЕГЛИЧ    |    ЗАЩИТА    |    УДОБСТВА    |    СВЕТЛИНИ    |    ДЖАНТИ    |    СТИЛ    |    ХАРДТОПИ И ДРУГИ АКСЕСОАРИ    |    БАГАЖНИЦИ И РЕЙКИ ОТПЕЧАТВАНЕ   |    ЗАТВАРЯНЕ



УД
О

Б
С

ТВ
А

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕМ ОРИГИНАЛНИ АКСЕСОАРИ  
ОТ NISSAN?

 Nissan използва своя дългогодишен опит, за да проектира 
и създаде подукти, които да отговарят на изискванията на 
своити клиенти.

 Дизайна е съобразен с интериора на автомобила за 
перфектно вграждане и максимална функционалност.

ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ? – ИНТЕРЕСНИ ФАКТИ.

 Оригиналният подлакътник е подложен на същите 
строги шофьорски тестове, като самия автомобил, за да 
се избегнат проблеми, като скърцане и други шумове.

 Минимизирането на разликата във височината между 
облегалката на вратата и подлакътника осигурява 
максимален комфорт на шофиране. Това може да се 
гарантира само с оригинален подлакътник, предназначен 
за конкретен модел.

 Експертите са обърнали специално внимание на 
ергономичнстта, за да максимизират комфорта, без да 
възпрепятстват работата на автомобила.

ПРЕДИМСТВА ЗА КЛИЕНТИТЕ

Проектирани са да осигурят максимален стил и комфорт 
за пътника и водача. Ергономичния дизайн e съобразен с 
автомобилите Nissan.

ПОДЛАКЪТНИК
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ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕМ ОРИГИНАЛНИ АКСЕСОАРИ  
ОТ NISSAN?

 Неоригиналните крушки могат да предизвикат смущения, 
които биха могли да попречат на другите системи на 
автомобила, като радиото и дисплеите. Светлината, която 
излъчват повреме на работа може да повлияе негативно  
на водача при дневното или нощното шофиране.

 Оригиналните крушки на Nissan гарантират, че са в 
съответствие със стандартите за безопасност. Тествани 
са в тъмна среда, за цвят, яркост и отблясъци, които 
биха могли да повлияят на зрението на водача. Целта е 
постигане на максимален комфорт и безопасност.

 Инженерите на Nissan потвърждават съвместимостта  
със системите на автомобила.

ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ? – ИНТЕРЕСНИ ФАКТИ.

 Крушките не се тестват като отделен компонент, а като 
част от автомобила.

 Клиентите със сини очи са по-чувствителни към светлината, 
отколкото хората с кафяви очи.

 Светлините са специално подбрани, като са в жълтата  
и топла гама, за да осигурят максимален комфорт  
и безопастност.

ПРЕДИМСТВА ЗА КЛИЕНТИТЕ

Енергийно ефективните LED светлини осветяват купето 
при влизане или излизане. Оригиналните крушки на Nissan 
са предназначени да предотвратят смущения в другите 
системи на автомобила.

СВЕТЛИНИ
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ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕМ ОРИГИНАЛНИ АКСЕСОАРИ ОТ 
NISSAN?

 Plug and play: свързването е директно към ел. 
инсталацията на автомобила за по-добра интеграция. 
Тествани са, за да се гарантира, че всички електроуреди 
работят безпроблемно. Също така са съобразени с 
работата на стандартното осветление на автомобила,  
за да се поддържа естетиката.

 Сигурност: предлага допълнително осветление при 
паркиране на тъмни места.

ПРЕДИМСТВА ЗА КЛИЕНТИТЕ

Външните светлини на купето са предназначени за 
осветяване на автомобила през нощта, като добавят 
допълнителен стил.

ВЪНШНИ СВЕТЛИНИ
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ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕМ ОРИГИНАЛНИ АКСЕСОАРИ  
ОТ NISSAN?

  Създадени и тествани специално, за да осигурят 
равномерно осветление в целия автомобил при спазване 
на оптимална безопасност.

 Синхронизиране с осветлението на купето.

ПРЕДИМСТВА ЗА КЛИЕНТИТЕ

Стилно осветяват пространството за краката в хармония  
с останалите светлини в купето на автомобила.

СВЕТЛИНИ В КУПЕТО
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ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕМ ОРИГИНАЛНИ АКСЕСОАРИ  
ОТ NISSAN?

 Джантите Nissan отговарят на Европейските изисквания, 
като предлагат максимално представяне и надежност.

 Дизайнът е съобразен с аеродинамиката на моделите на 
Nissan. 

 Също така се гарантира безпроблемното функциониране 
на системите за безопастност, като ABS и VDC

 Строгите тестове дават допълнително спокойствие, че 
джантите отговарят на стандартите за устойчивост и 
комфорт на Nissan.

 Термичната обработка осигурява повишена 
издръжливост.

 Интересен факт: правени са тестове за изолиране 
на вибрациите от пътната настилка, така че да не се 
отразяват като шум в купето.

ПРЕДИМСТВА ЗА КЛИЕНТИТЕ

Добавете допълнителна индивидуалност и стил на Вашия 
автомобил със специално създадените джанти, които 
отговарят на естетиката и дизайна на автомобилите Nissan.

СТИЛИЗИРАНИ ДЖАНТИ
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ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕМ ОРИГИНАЛНИ АКСЕСОАРИ  
ОТ NISSAN?

 Проектирани и създадени за пълна интеграция с моделите 
на Nissan.

 Извършени са температурни тестове в различни части 
на Европа, които да потвърдят запазването на техните 
физически качества и свързаност към амтомобила.

 Цветовете на боите са изпитани по същите стандарти, 
както оригиналните цветове на купето, като се гарантира, 
че те няма да избледнеят. 

 18 теста, включително сцеплението на боята, атмосферните 
влияния, вибрациите, термичната и корозионната 
устойчивост, които гарантират че всеки аксесоар на Nissan 
отговаря на високите изскавания на нашите клиенти.

ПРЕДИМСТВА ЗА КЛИЕНТИТЕ

Създадени са, за да отговорят на аеродинамиката на 
автомобила, като добавят още стил.

ЕКСТЕРИОРНИ ЕЛЕМЕНТИ
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ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕМ ОРИГИНАЛНИ АКСЕСОАРИ  
ОТ NISSAN?

 Оригиналните Хардпопи са специално конструирани от 
олекотени материали, които подобряват тяхната здравина.

 Използват се цветове, които съвпадат с оригиналните 
цветове на купето.

 Тествани са при различни условия, за да се гарантира 
дълготрайност, сигурност и безопасност.

 
ПРЕДИМСТВА ЗА КЛИЕНТИТЕ

Тези аксесоари са специално проектирани за Nissan Navara, 
като пасват отлично върху товарното пространство.

ХАРДТОПИ И ДРУГИ 
АКСЕРСОАРИ 
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ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕМ ОРИГИНАЛНИ АКСЕСОАРИ  
ОТ NISSAN?

 Рейките са важен компонент, който изисква специален 
дизайн за лесен и безопасен монтаж. В същото време 
трябва да предлага съвместимост с други аксесоари като: 
ски багажници, кутии за багаж или поставки за колела.

 Оригиналните рейки за таван са проектирани специално 
за всеки един модел на Nissan, като се вземат предвид 
максималните тежести за натоварване и особеностите на 
купето. Другите продукти предлагани на пазара, може да 
не гарантират напълно безопасността при екплоатация. 

ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ? – ИНТЕРЕСНИ ФАКТИ.

Продуктите са тествани при нормални и екстремни 
условия, за да се изчислят и осигурят перфектни точки  
за фиксиране и оптимална интеграция.

ПРЕДИМСТВА ЗА КЛИЕНТИТЕ

Съобразени са с конструкцията на купето, за да осигурят 
максимална сигурност и товароносимост.

БАГАЖНИЦИ И РЕЙКИ
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Допълнително поставените, по желание на клиента, аксесоари и оборудване могат да окажат 
влияние върху CO2 емисиите и разхода на автомобила. 

Направено е всичко възможно, съдържанието на настоящото издание да бъде актуално и точно 
към датата на отпечатване (Февруари  2019). Настоящата брошура е изготвена на базата на 
прототипа на автомобила, който е представен на автомобилните изложения. В съответствие с 
политиката на Nissan за непрекъснато усъвършенстване на своите продукти, Nissan Европа си 
запазва правото да прави промени в характеристиките на автомобилите и нивата на оборудване, 
които са описани и представени в настоящата публикация. Търговските представители на Nissan 
ще бъдат информирани за всички внесени изменения във възможно най-кратки срокове. Моля 
свържете се с най-близкия до вас оторизиран търговски представител, за да получите актуална 
информация. Поради ограничените възможности на полиграфическата техника, показаните в 
настоящата брошура цветове и облицовъчни материали могат да се различават незначително 
от действителните цветове на боята и интериора на каросерията. Всички права запазени. 
Забранява се възпроизвеждането на цялата брошура или части от нея без писменото съгласие 
на Nissan Европа.

Тази брошура е отпечатана на екологично чиста хартия (без хлор)– MY18 SALES-EXECS GUIDE 02/2019 – 
Отпечатано в ЕС. Създадено от DESIGNORY, Франция и произведено от eg+ worldwide, тел.: +33 1 49 09 25 35.
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