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Transport
Til de functionaliteit van de splinternieuwe 
Nissan Townstar naar een nog hoger 
niveau met een gamma accessoires om 
de laadcapaciteiten te vergroten.

Comfort & bescherming
De volledig nieuwe Nissan Townstar werd ontwikkeld om 
hard te werken. Daarom biedt Nissan een gamma duurzame 
en stijlvolle beschermingsaccessoires, waaronder matten,  
een armsteun en een houten bescherming.

DAKDRAGER
KE73800QK1

Ruimte bovenop de wagen. Creëer 
nog meer ruimte voor langere 
voorwerpen.
Maximumcapaciteit: 100 kg. 

VASTE TREKHAAK
KE50000QKD

De optionele Trekhaak garandeert 
nog meer veelzijdigheid.
Sleepvermogen van 1500 kg.

FLUWELEN VLOERMATTEN RUBBEREN VLOERMATTEN
KE74600QK1 KE74100QK1

Dagelijkse bescherming voor uw interieur, speciaal ontworpen om modder, 
vuil, zand, enz. geen kans te geven.

HOUTEN BESCHERMING

A- STANDAARD

Vloer: Kaal multiplex
12 mm: 5,4 kg/m²
Rand: Kaal multiplex
8 mm: 3,6 kg/m²
Wielkasten: Kaal multiplex
12 mm: 5,4 kg/m²

B- INNOVATION

Vloer: Donkergrijze antislipvloer met 
honingraatmotief
Polypropyleen 4.200 g / 11 mm: 4,2 kg/m²
Rand: Korrelig grijze antislipvloer met 
honingraatmotief
Polypropyleen 1.500 g / 5 mm: 1,4 kg/m²
Wielkasten: Donkergrijze antislipvloer met 
honingraatmotief
Polypropyleen 4.200 g / 11 mm: 4,2 kg/m²

C- PREMIUM

Vloer: Antislip WBP-multiplex
12 mm: 8,4 kg/m²
Rand: Multiplex met folie
5 mm: 3,5 kg/m²
Wielkasten: Antislip WBP-multiplex
12 mm: 8,4 kg/m²
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** Raadpleeg uw NISSAN-verdeler
of -hersteller voor meer informatie.

Laden & design
Ontdek een brede waaier van accessoires om de  
nieuwe Townstar EV* thuis op te laden, evenals stijlvolle 
koetswerkaccessoires om zijn elektrische karakter  
te benadrukken.
Onze AC-laders voor thuis werden ontwikkeld met de 
nieuwste technologieën om zowel thuis als op het werk, 
en zowel binnen als buiten een vlotte, snelle laadbeurt 
te verzekeren met vermogens van 7 tot 22 kW.

* EV-versie beschikbaar in de zomer van 2022.ACHTERUITRIJCAMERA
KE28900QK0
Bekijk wat er zich vlak achter de 
wagen bevindt door beelden van  
de achteruitrijcamera weer te geven 
op het aanraakscherm van het 
interieur.

ALARM
KE25200QK0

Alarmsysteem van Thatcham-categorie 1, 
voor gemoedsrust en een optimale 
bescherming voor uw bestelwagen.

A- SPIEGELKAP
KE96000QK0

B- DEURGREEP
KE96800QK0
Voeg een elegante en 
professionele toets toe.

C- 16" LICHTMETALEN VELG
KE40900KQ1
Robuust en stijlvol voor een 
krachtige look met extra 
veiligheid.  

Beveiliging
Om gemakkelijker te rijden, veiliger te manoeuvreren  
en u 24 uur per dag en 7 dagen per week gerust te  
stellen, kunt u kiezen uit een reeks beveiligingsaccessoires 
die de zichtbaarheid, de functionaliteit en uw  
gemoedsrust bevorderen.



Bestelinformatie

* Voor meer informatie neemt u contact op met uw Nissan-verdeler of -hersteller.
Accessoires en bijkomende uitrusting die na aankoop van de auto door de klant worden geïnstalleerd, kunnen een invloed hebben op het rijbereik van de auto. Originele 
Nissan-accessoires worden gedekt door de garantie op nieuwe voertuigen van 3 jaar/100.000 km (wat het eerst wordt bereikt), indien gemonteerd voor de overhandiging  
van het voertuig of tijdens de garantieperiode voor nieuwe voertuigen.
Originele Nissan-accessoires moeten worden gemonteerd door een Nissan-verdeler of Nissan-hersteller. Originele Nissan-accessoires die buiten de garantieperiode voor 
nieuwe voertuigen worden gemonteerd of die door een derde partij of door de klant zelf worden aangebracht, worden uitsluitend gedekt door de 12 maanden garantie 
zonder kilometerbeperking op originele Nissan-onderdelen en -accessoires. Zie Algemene voorwaarden.

 De garantiedekking van Accessory Select-producten hangt af van de leverancier. Neem voor meer informatie contact op met je officiële Nissan-verdeler of – hersteller.

COMFORT EN BESCHERMING

BESCHERMING VAN DE LAADRUIMTE
Houten vloer - standaard KB68900QKD 

Houten wielkastbescherming - standaard KB68900QK2 

Houten zijpanelen - standaard KB68900QK5 

Houten vloer - Innovation KB68100QKC 

Houten wielkastbescherming - Innovation KB68100QKA 

Houten zijpanelen - Innovation KB68100QKB 

Grijze houte vloer - Premium KB69000QKD 

Grijze houten wielkastbescherming - Premium KB69000QK2 

Grijze houten zijpanelen - Premium KB69000QK6 

KOETSWERKBESCHERMING
Spatlappen - voor en achter KB78800QK0 

Windschermen - voor KB80000QK0 

VLOERMATTEN
Fluwelen vloermatten KE74600QK1

Rubberen vloermatten KE74100QK1

ZETELHOEZEN
Zetelhoes - Aquila - standaard bestuurderszetel KE86000QK4

Zetelhoes - Aquila - opvouwbare passagierszetel KE86000QK2

Zetelhoes - Aquila - Parere passagierszetel KE86000QK3

Zetelhoes - Aquila - standaard passagierszetel KE86000QK6

Zetelhoes - Super Aquila - standaard bestuurderszetel KE86000QKD

Zetelhoes - Super Aquila - opvouwbare passagierszetel KE86000QKB

Zetelhoes - Super Aquila - Parere passagierszetel KE86000QKC

Zetelhoes - Super Aquila - standaard passagierszete KE86000QKF

VERLICHTING
LED verlichtinginterieur 7383400Q0A

GEBRUIKSGEMAK - INTERIEUR
Magnetische smartphoonhouder KB28900005 

Totale gemoedsrust
ONDERHOUDSCONTRACT VERLENGDE GARANTIE
Geef uw Nissan Townstar de verzorging die hij verdient 
met een Nissan Onderhoudscontract en bespaar geld op 
de lange termijn. Het Nissan Onderhoudscontract dekt 
alle geplande onderhoudsbeurten zoals voorgeschreven 
door Nissan en vermeld in de officiële servicehandleiding.

Als u een Onderhoudscontract afsluit, weet u van bij het 
begin hoeveel het onderhoud zal kosten. 

Kies de duur die aansluit bij uw behoeften en profiteer 
van lagere prijzen voor Originele Nissan-Onderdelen, die 
gemonteerd worden door onze geschoolde technici.

Een goed onderhouden auto heeft een hogere 
herverkoopwaarde. En als u uw Nissan verkoopt voor  
de dekking verloopt, wordt het contract gewoon 
overgedragen aan de nieuwe eigenaar. Wacht dus niet 
langer en onderteken een Nissan Onderhoudscontract 
voor een maximale gemoedsrust!

Met de verlengde Nissan-garantie kunt u de looptijd of  
de kilometergrens van de 3 jaar/100.000 km 
constructeursgarantie verlengen.

Kies het contract dat het best bij uw rijgewoonten past.  
Bij herstellingen worden enkel originele Nissan-onderdelen 
gebruikt, die door hoog opgeleide Nissan-technici  
worden gemonteerd.

VOOR MEER INFORMATIE NEEMT  
U CONTACT OP MET UW NISSAN-
VERDELER OF -HERSTELLER

BEVEILIGING

ALARM 
Alarm KE25200QK0

TECHNISCHE BIJSTAND
Achteruitrijcamera KE28900QK0

Achteruitrijsensoren KE51100QK0

DESIGN

VELGEN 
16" aluminum velg KE40900KQ1

Center Caps 4036100Q0C

SPIEGELKAPPEN
Spiegelkap KE96000QK0

DEURGREPEN
Deurgreep KE96800QK0

TRANSPORT

BAGAGEDRAGERS
Aluminium dakdragers - Transversaal L1 & L2 KE73000QK0

3de aluminium dakdrager - Transversaal KE73000QK1

Aluminium Bagagedrager L1 KE73800QK1

TREKHAKEN
Trekhaak - Dwarsbalk kit KE50000QKA

Vaste trekhaak - Positie 2 KE50000QKD

Towbar - Fixed - Position 2 KE50000QKE

Flens trekhaak - Positie 1 KE50000QKB

Flens trekhaak - Positie 2 KE50000QKC

Verwijderbare trekhaak - Positie 1 KE50000QKF

Verwijderbare trekhaak - Positie 2 KE50000QKG

13 pins kabelboom - 2 voudig KE50500QK1

13 pins kabelboom - 10 voudig KE50500QKB

7 pins kabelboom - 2 voudig KE50500QK0

7 pins kabelboom - 10 voudig KE50500QKA



Voor een diepgaande kennismaking met de volledig nieuwe Nissan Townstar:  
www.nissan-europe.com/Townstar
Volg de Nissan Townstar op Facebook, Twitter en YouTube.
Alles werd in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze publicatie correct was op het moment van druk (december 2021).
In deze brochure zijn foto’s opgenomen van prototypes die op autosalons werden getoond. Gezien het beleid van voortdurende 
productverbetering behoudt Nissan Europe zich het recht voor om de specificaties en de voertuigen beschreven en getoond in deze 
publicatie op elk moment te wijzigen. De verdelers van Nissan worden zo snel mogelijk van dergelijke wijzigingen op de hoogte 
gebracht. Bij uw plaatselijke Nissan-verdeler kunt u terecht voor de recentste informatie. Als gevolg van de beperkingen van de 
gebruikte drukprocedés kunnen de kleuren in deze brochure licht verschillen van de werkelijke kleuren van lak en interieurbekleding. 
Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke reproductie van deze brochure zonder schriftelijke toestemming van Nissan 
Europe is verboden. Deze brochure is gedrukt op chloorvrij papier – Accessoirebrochure Townstar MJ21 12/2021 – Gedrukt in de EU. 
Ontworpen door DESIGNORY, Frankrijk en geproduceerd door eg+ Worldwide, Frankrijk – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

https://nl.nissan.be/voertuigen/nieuw/townstar.html

