
NISSAN 

NP300 PICK UP

ОРИГІНАЛЬНІ
АКСЕСУАРИ
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Аксесуари, представлені на розвороті:
1/  Протитуманні фари (19), дуги безпеки 
вантажного відділення з нержавіючої 
сталі (04), бокові дуги з підніжками з 
нержавіючої сталі (13)

Представлені аксесуари:
2/  Піддон вантажного відділення, що 
захищає борти кузова (07)

3/  Декоративна дуга у вантажне 
відділення, нержавіюча сталь (06)

4/  16-дюймові оригінальні легкосплавні 
диски (01)

ГОТОВИЙ ДО ВИРІШЕННЯ БУДЬ-ЯКИХ ЗАВДАНЬ



1

Новий NISSAN NP300 PICK UP витривалий, практичний і не боїться жодної роботи. 

Перераховані в цій брошурі оригінальні аксесуари Nissan допоможуть поліпшити й без 

того високу функціональність цього автомобіля . Їхня якість і продуманість довго будуть 

радувати вас, а NISSAN NP300 PICK UP набуде нових можливостей й рис вашого 

індивідуального стилю.
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ПРАКТИЧНИЙ І МІЦНИЙ

Аксесуари, представлені на розвороті:
1/  Решітки на заднє вікно (10), піддон вантажного відділення, 
що захищає борти кузова (07), і підніжки з нержавіючої 
сталі (11)

Представлені аксесуари:
2/ ББокові дуги з підніжками, нержавіюча сталь (13) 
3/  Чорні бокові дуги з підніжками (12) 
і бокові молдинги (14)

4/ Підніжки, нержавіюча сталь (11)

5/  Накладки на пороги дверей (18)

Розширте спектр можливостей вашого NISSAN 

NP300 PICK UP, зробіть його більш захищеним, і ви 

переконаєтеся в його готовності завжди бути на 

висоті. Ці аксесуари виконані з високоякісних 

матеріалів: навіть після довгих років служби вони 

будуть виглядати відмінно.
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Новий NISSAN NP300 PICK UP здатний пристосовуватися до самих 

непростих умов і вирішувати найрізноманітніші завдання. Із цими спеціальними 

аксесуарами ви зможете вдосконалити його можливості й отримати вірного 

помічника для щоденних справ і активного відпочинку.

ФАХІВЕЦЬ ШИРОКОГО ПРОФІЛЮ
Аксесуари, представлені на розвороті:
1/ Тримач для велосипеда Free ride1 530 (25)

Представлені аксесуари:
2/ Багажник на дах (20) із тримачем для сноуборду/лиж (29)

3/ Тягово-зчіпний пристрій фланцевого типу (37)

4/ Незнімний тягово-зчіпний пристрій (36)

5/ Тягово-зчіпний пристрій рокингер (38)

1 Фрі райд.
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Скористайтеся цими аксесуарами, і ваш NISSAN NP300 PICK UP зможе у всеозброєнні 

зустріти навіть найсуворіші прояви стихії.

Аксесуари, представлені на розвороті:
1/  Решітки на заднє вікно (10), піддон вантажного 

відділення, що захищає борти кузова (07), 
накладка на відкидний борт (09)

Представлені аксесуари:
2/ Дефлектори вікон (15)

3/ Бризковики (16, 17)

4/ Протитуманні фари (19)

ВИЩИЙ РІВЕНЬ ЗАХИСТУ
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ПРОЯВІТЬ СВОЮ ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ

NISSAN NP300 PICK UP дуже привабливий, але із запропонованими аксесуарами його 

можна зробити ще кращим. З їх допомогою цей автомобіль стане одночасно взірцем 

вашого гарного смаку й надійним партнером у будь-якій справі.

Представлені аксесуари:
1/  Килимки: велюрові (48, 49), гумові (44, 45) 
і стандартні (46, 47)

2/ Попільниця й прикурювач (50)

3/  Комплект секреток для оригінальних 
легкосплавних дисків (02)
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ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ1

ЛЕГКОСПЛАВНІ ДИСКИ

(01) 16-дюймові оригінальні легкосплавні диски
(02) Комплект секреток для оригінальних легкосплавних дисків

СТИЛЬНІ АКСЕСУАРИ ДЛЯ ВАНТАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ

(03) Дуги безпеки вантажного відділення, чорні
(04) Дуги безпеки вантажного відділення, нержавіюча сталь
(05) Декоративна дуга у вантажне відділення, чорна
(06) Декоративна дуга у вантажне відділення, нержавіюча сталь

КОРИСНІ АКСЕСУАРИ ДЛЯ ВАНТАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ

(07) Піддон вантажного відділення, що захищає борти кузова
(08) Монтажний комплект для піддона
(09) Накладка на відкидний борт
(10) Решітка на заднє вікно

ЗОВНІШНІ  КОРИСНІ АКСЕСУАРИ

(11) Підніжки, нержавіюча сталь
(12) Бокові дуги з підніжками, чорні
(13) Бокові дуги з підніжками, нержавіюча сталь
(14) Комплект бокових молдингів
(15) Комплект дефлекторів передніх вікон
(16) Бризковик передній лівий
(17) Бризковик передній правий

ІНТЕР’ЄР

(18) Накладки на пороги дверей з логотипом Pickup2, нержавіюча сталь

ФАРИ

(19) Протитуманні фари

БАГАЖНІ СИСТЕМИ Й АКСЕСУАРИ

(20) Багажник на дах, сталевий
(21) Фіксатори вантажу (комплект із 4 шт.)
(22) Алюмінієва багажна платформа (128х79 см)
(23) Еластична сітка для багажної платформи
(24) Тримач для велосипедів на тягово-зчіпний пристрій з 7-штирковим роз’ємом
(25) Тримач для велосипеда Free ride3 530
(26) Тримач для велосипедів Pro ride4 591
(27) Стрічка для фіксації вантажу (400 см)
(28) Сталева багажна платформа (80х100 см)
(29) Тримач для сноуборду/лиж (до 3 пар)
(30) Тримач для сноуборду/лиж (до 4 пар)
(31) Ковзний тримач для сноуборду/лиж ( до 6 пар)

БАГАЖНІ ЯЩИКИ

Обсяг/Довжина x Ширина x Висота/Вага/Макс. навантаження
(32) Багажний ящик Ranger5 90 (340 л/1100x800x400/50 кг)
(33) Малий багажний ящик (400 л/1600x800x400 мм/13 кг/75кг)
(34) Середній багажний ящик (480 л/1900x800x400 мм/15 кг/75 кг)
(35) Великий багажний ящик (530 л/2250x800x420 мм/17 кг/75 кг)

БУКСИРУВАЛЬНІ  АКСЕСУАРИ

(36) Незнімний тягово-зчіпний пристрій
(37) Тягово-зчіпний пристрій фланцевого типу
(38) Тягово-зчіпний пристрій рокингер
(39)  Універсальний буксирувальний фланець для тягово-зчіпного пристрою фланцевого типу 

(з кронштейном і фіксуючим штифтом)
(40)  Універсальний буксирувальний фланець для тягово-зчіпного пристрою фланцевого типу 

(з кронштейном, що фіксує штифтом і кульовим наконечником)
(41) Стандартний запобіжний затискач
(42) Кріпильні пластини для тягово-зчіпного пристрою рокингер

БУКСИРУВАЛЬНА ЕЛЕКТРИКА

(43) Комплект електропроводки для тягово-зчіпного пристрою з 7-штирковим роз’ємом

КИЛИМКИ

(44) Гумові килимки, передні
(45) Гумові килимки, задні
(46) Стандартні текстильні килимки, передні
(47) Стандартні текстильні килимки, задні
(48) Велюрові килимки, передні
(49) Велюрові килимки, задні

ВНУТРІШНІ АКСЕСУАРИ

(50) Попільниця й прикурювач

1 Усі пропоновані аксесуари для чотиридверної версії NISSAN NP300 PICK UP (Double Cab*).
2 Пікап.
3 Фрі райд.
4 Про райд.
5 Рейнджер.
* Дабл кеэб.

               



Для нас SHIFТ_ — це заклик. Заклик кинути 
виклик повсякденності. Відкритися чомусь 
новому.Самим ставити перед собою цілі. І йти до 
них своєю власною дорогою. Цим пронизане все, 
що ми робимо. Результат нашої роботи — 
автомобілі, кожний з яких персоніфікує прагнення 
вирватися за рамки буденності.

Відвідайте наш сайт: www.nissan.uа

Штамп дилера:

Зміст даної брошури призначений тільки для рекламних цілей. Фото в брошурі 
зроблені із прототипів автомобілів, представлених на виставках. Відповідно до 
політики компанії й через постійні покращення конструкції автомобілів компанія 
Nissan залишає за собою право без попереднього повідомлення змінювати 
специфікації, описані в даній брошурі. Деяке встаткування й комплектації можуть 
відрізнятися залежно від ринку збуту. У випадку будь-яких змін дилери компанії 
Nissan будуть додатково проінформовані в мінімальний термін. Відтінки кольорів, 
які використовуються в даній брошурі, через особливості поліграфії можуть трохи 
відрізнятися від реальних відтінків кольорів. Усі права захищено. Відтворення 
частини або цілої брошури без письмового дозволу компанії ТОВ «Ніcсан Мотор 
Україна» заборонено. Товар сертифікований.

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ Й АКСЕСУАРИ NISSAN

Якість, безпека й експлуатаційні якості: Оригінальні Запасні частини Nissan гарантують Вам відмінний 

досвід керування незалежно від часу й відстані. Екологічно безпечне, ультрасучасне встаткування, 

спеціально створене для Вашого автомобіля Nissan, доступне в будь-якого офіційного дилера Nissan. Ви 

завжди можете довірити нам турботу про Ваш автомобіль Nissan.


