NISSAN

SENTRA
ОРИГІНАЛЬНІ АКСЕСУАРИ

ПРЕМІУМ-КЛАС
ПРАГНЕННЯ ДО ДОСКОНАЛОСТІ
АКСЕСУАРИ ДЛЯ ЕКСТЕР’ЄРУ
Зробіть Ваш Sentra ще кращим! Оригінальні аксесуари Nissan дозволять створити насправді
бездоганний образ Вашого автомобіля й додатково захистити його на дорозі. Дефлектори вікон
і капота, бризковики й накладки на фари забезпечать захист від шуму вітру, бруду та каміння, що
вилітає з-під коліс. Ідеальним завершальним штрихом стануть 17-дюймові легкосплавні диски BOLD.
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1_ 17" легкосплавні диски BOLD1, сріблясті (06)
2_ Бризковики, передні й задні (14, 15)
3_ Тягово-зчіпний пристрій (39)
4_ Хромована накладка на край кришки багажника (08)
5_ Дефлектор капота (13)
6_ Захисні накладки на фари (29)
7_ Дефлектори вікон (12)
8_ Хромовані корпуси дзеркал (10)
9_ 17" легкосплавні диски BOLD1,
темно-сірі, поліровані (04)

На обкладинці: Nissan Sentra білого кольору
з чорними корпусами дзеркал, дефлекторами
капота та вікон, чорними 17" легкосплавними
дисками BOLD1.
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Болд.
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НАЙВИЩИЙ
РІВЕНЬ
КОМФОРТУ
ПОРЯДОК В АВТОМОБІЛІ
АКСЕСУАРИ ДЛЯ ІНТЕР’ЄРУ
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Зручність і бездоганна ергономіка салону – цього легко
досягти за допомогою тримача для телефону, велюрових
або гумових килимків у салон, жорсткого або гнучкого
піддона в багажник. Накладки на пороги дверей і секретки
забезпечать збереження Вашого автомобіля в цілості,
а накладки на педалі додадуть виразності інтер’єру салону.
1_ Накладки на педалі (19)
2_ Тримач для телефону (23)
3_ Накладки на пороги дверей (17)
4_ Жорсткий піддон у багажник (30)
5_ Багажна сітка (32)
6_ Килимок у багажник (27), захисна накладка на задній бампер (16)
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7_ Гнучкий піддон у багажник (31)
8_ Аварійні комплекти (41, 42)
9_ Секретки (07)
10_ Килимки у салон: велюрові чорні (4 шт.) (26),
стандартні чорні (4 шт.) (25), гумові (4 шт.) (24)

16" OE легкосплавні
диски (01)
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17" OE легкосплавні
диски (02)
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16" легкосплавні диски
SHARP 1 (03)

17" легкосплавні диски
BOLD 2, сріблясті (06)

17" легкосплавні диски
BOLD 2, темно-сірі,
поліровані (04)

17" легкосплавні диски
BOLD 2, чорні (05)
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Шарп.
Болд.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ
(01)
(02)
(03)
(04)
(05)
(06)
(07)

ЛЕГКОСПЛАВНІ ДИСКИ
16" ОЕ легкосплавний диск
17" ОЕ легкосплавний диск
16" легкосплавний диск Sharp1
17" легкосплавний диск Bold2, темно-сірий, полірований
17" легкосплавний диск Bold2, чорний
17" легкосплавний диск Bold2, сріблястий
Секретки

(08)
(09)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

ЕКСТЕР’ЄР
Накладка на край кришки багажника, хромована
Накладка на край кришки багажника, чорна
Корпуси дзеркал, хромовані
Корпуси дзеркал, чорні
Дефлектори вікон, передні й задні (4 шт.)
Дефлектор капота
Бризковики, передні
Бризковики, задні
Захисна накладка на задній бампер, алюмінієва

(17)
(18)
(19)

ІНТЕР’ЄР
Накладки на пороги дверей, алюмінієві
Комплект накладок на педалі, АКПП
Комплект накладок на педалі, МКПП

(20)
(21)
(22)
(23)

КОМФОРТ
Попільниця
Прикурювач
Адаптер для прикурювача
Тримач для телефону

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ
(24)
(25)
(26)
(27)

КИЛИМКИ
Килимки гумові з бортом (4 шт.)
Килимки стандартні, чорні (4 шт.)
Килимки велюрові, чорні (4 шт.)
Килимок у багажник, чорний

(29)

ЗАХИСТ
Захисна накладка на фару

(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)

БАГАЖНИК
Жорсткий піддон з перегородками
Гнучкий піддон
Сітка для кріплення багажу
Багажна сітка, вертикальна
Багажна сітка, горизонтальна
Тримач для двох велосипедів на тягово-зчіпний пристрій, 7-штирковий
роз’єм
Тримач для трьох велосипедів на тягово-зчіпний пристрій, 7-штирковий
роз’єм

(37)
(38)
(39)
(40)

БУКСИРУВАННЯ
Комплект електропроводки зі 7-штирковим роз’ємом
Адаптер з 7- на 13-штирковий роз’єм
Незнімний тягово-зчіпний пристрій
Запобіжний затискач

(41)
(42)

БЕЗПЕКА
Аварійний набір у шкіряній сумці
Аварійний набір «Базовий» у текстильній сумці
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Шарп.
Болд.

Відвідайте наш сайт: www.nissan.ua

Штамп дилера:

Інформація, яка міститься у цій брошурі, має виключно ознайомчий характер і відповідала дійсності на момент
передачі брошури до друку. Зовнішній вигляд та інші характеристики автомобілів і аксесуарів можуть
відрізнятися від характеристик автомобілів і аксесуарів, що реалізуються на території України, більш докладну
і актуальну інформацію можна отримати у дилерів Nissan. Відтворення матеріалів без письмового дозволу
компанії Nissan заборонено.
* Інновації, що захоплюють.

