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NISSAN NOTE
ОРИГІНАЛЬНІ АКСЕСУАРИ
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Аксесуари на наступній 
сторінці
1/ Автомобіль NOTE кольору 

Café Latte оснащений 
легкосплавними колісними 
дисками Nara (01), захисною 
плівкою для кутових частин 
бампера (41), протитуманними 
фарами (17) з хромованим 
оздобленням (09), сріблястою 
передньою декоративною 
вставкою (12), хромованими 
корпусами дзеркал (08), 
дефлектором капоту (42) 
та дефлекторами для передніх 
та задніх вікон (43). Дефлектори 
дозволять Вам насолодитися 
свіжим повітрям і, в той же 
час, мінімізувати шум та 
уникнути протягів.

Аксесуари:
2/  Дефлектори на вікнах (43) 

та хромовані корпуси 
дзеркал (08)

3/  Захисна плівка для кутових 
частин бампера (41)

4/  Протитуманні фари (17) 
з хромованим 
оздобленням (09) образ

СТВОРІТЬ НОВИЙ
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Nissan NOTE виділяється серед інших автомобілів 
своїм яскравим, індивідуальним та енергійним сти-
лем. Тепер, завдяки широкому спектру стильних 
оригінальних аксесуарів для NOTE, Ви зможете 
зробити його продовженням Вашої особистості.
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Оскільки вигляд коліс відіграє визначальну роль у створенні образу автомобіля, 
завдяки легкосплавним колісним дискам Ваш Note справлятиме потужне й яскраве 
враження. Накладки на колісні арки підкреслюють динамічність NOTE, а захисні 
накладки на ручки дверей довершать його неповторний вигляд.
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Аксесуари:
1/  Автомобіль NOTE кольору Café Latte оснащено 

16-дюймовими легкосплавними дисками Sakura (05), 
накладками на колісні арки (13), спойлером 
на даху (14), дефлекторами на вікнах (43), хромованими 
корпусами дзеркал (08) та захисною плівкою 
для дверних ручок (44), яка чудово захищає покриття 
від подряпин.

2/ Нові 15-дюймові легкосплавні диски Sakai (04)

3/ 15-дюймові легкосплавні диски Nara (01)

4/ 15-дюймові легкосплавні диски Malachite (02)

5/ 16-дюймові легкосплавні диски Magnetite (03)

6/ “Секретні” гайки кріплення коліс (07)

7/ Захисна плівка для дверних ручок (44)  (чорна)
8/ Накладки на колісні арки (13)

(можуть бути пофарбовані в колір кузова Вашого автомобіля)

 стилю
    ДОДАЙТЕ РОДЗИНКУ 

ДО ВАШОГО
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Аксесуари на наступній сторінці:
1/  Автомобіль NOTE кольору Metallic Red обладнано алюмінієвими кріпленнями для багажника (48), 

високоякісними алюмінієвими кріпленнями для велосипедів (55), накладкою на ручку багажника 
з системою Intelligent Key (15), хромована накладка на багажник (10) тта хромовані корпуси дзеркал (08). 
Обмежувачі для вантажу (49) для безпечного транспортування багажів.

Аксесуари:
2/  Алюмінієвий каркасний багажник (53), еластична сітка для каркасного багажника (51) 

та алюмінієві кріплення для багажника (48)

3/ Сталеві кріплення для багажника (47) та тримач для лиж із замком (58) дозволяють перевозити 
до трьох пар лиж

4/ Маленький верхній багажник (61) зі сталевими кріпленнями (47)

5/ Тримач для велосипеда на тягово-зчіпному пристрої (68-69) та накладка ручки багажника (15-16)

У БУДЬ-ЯКУмандрівку
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Завдяки серії аксесуарів для переве-
зення багажу функціональні можливос-
ті NOTE стануть майже необмежени-
ми. Чорні сталеві чи алюмінієві кріплення 
для багажника на даху дозволяють 
встановити закриті багажники об’ємом 
до 530 літрів й максимальним наванта-
женням до 75 кілограмів. На кріплення 
для багажника обох типів з легкістю 
встановлюються зсувні кріплення для 
шести пар лиж з замком чи кріплення 
для велосипедів.
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виглядати
      краще

ПРАЦЮВАТИ БІЛЬШЕ,

Тягове зусилля NOTE сягає 1200 кілограмів (1.6-літровий бензиновий 
двигун з МКПП), а обладнання для буксирування, розроблене Nissan, 
дозволить повною мірою використовувати його можливості. Надійність 
та точність приєднання причепа забезпечується завдяки комплекту 
додаткової проводки, доступної для обох тягово-зчіпних пристроїв. 
Задній спойлер продовжує лінії даху і за Вашим бажанням може бути 
пофарбований у будь-який колір, наявний в палітрі NOTE.
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Аксесуари на попередній сторінці:
1/  Автомобіль NOTE сріблястого кольору обладнано передньою 

паркувальною системою (19), алюмінієвими кріпленнями багажника 
(48), алюмінієвим каркасним багажником (53) з еластичною сіткою 
(51), протитуманними фарами (17) з хромованим оздобленням (09), 
дефлектором капота (42) й накладками на колісні арки (13). 

 Автомобіль NOTE кольору Metallic Red обладнано задньою 
паркувальною системою (20), спойлером на даху (14), 15-дюймовими 
легкосплавними дисками Nara (01), хромованою накладкою на 
багажник (10), накладкою на ручку багажника з системою Intelligent 
Key (15), знімним буксирувальним пристроєм (65), накладками на 
колісні арки (13) й дефлекторами (43).

3/ пристрій (65) з комплектом 
додаткової проводки (66-67)

4/ Стаціонарний буксирувальний 
пристрій (64) з комплектом 
додаткової проводки (66-67)

5/ Спойлер на даху (14)

Аксесуари:
2/  Хромована накладка на багаж-

ник (10) й накладка на ручку 
багажника з системою Intelligent 
Key (15)

3/  Знімний буксирувальний
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НА ВСЕ ЖИТТЯ
Друг
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Аксесуари на попередній сторінці: 
1/ Захисна накладка на бампер (11) 

та еластичний піддон для багажника (28)

2/ Двосекційна багажна полиця 
Flexiboard (30-33) 

Аксесуари:
3/ Решітка для перевезення собак (27)

4/   Сонцезахисні шторки (34-36). 
Сонцезахисні шторки надійно кріпляться 
до дверей, тож вони захищатимуть від 
сонця навіть із відкритими вікнами.

5/ Комплект кріплень для багажу (29)

Саме маленькі деталі роблять NOTE таким зручним в кожен з момен-
тів Вашого життя. З двосекційною багажною полицею Flexiboard 
Ваш багажник стане ще зручнішим, а оскільки тепер Ви значно часті-
ше ним користуватиметесь, варто попіклуватись про нього, встано-
вивши піддон та захисну накладку на двері. Решітка, що відокремлює 
багажне відділення, та комплект кріплень для багажу допоможуть під-
тримувати порядок в багажнику під час поїздок, а сонцезахисні штор-
ки створять осередок затишку та комфорту в салоні NOTE.
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ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД
чудовий

Аксесуари на наступній сторінці:
1/  Автомобіль NOTE оснащено алюмінієвими 

накладками на пороги (18), що захищають 
лакофарбове покриття від подряпин 
та пошкодження, та чорними велюровими 
килимками для підлоги (38). 

Аксесуари:
2/3/  Килимки для підлоги: чорні (38) та світло-

коричневі (39), велюрові та гумові (40)

Ви ще більше пишатиметеся Вашим NOTE з підлогови-
ми килимками та металевими накладками на пороги. 
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УЛЮБЛЕНЕЦЬ ВСІЄЇродини
Завдяки цим аксесуарам для NOTE Ваші 
сімейні подорожі завжди будуть сповнені 
радістю. Зі знімним центральним підлокіт-
ником для заднього сидіння безліч особис-
тих речей матимуть своє місце і не заважа-
тимуть під час руху. Сидіння, які кріпляться 
до бампера, просто створені для пікніків, 
а відкидний килимок захистить чистоту 
Вашого одягу від брудного бампера. 

Аксесуари:
1/  Тримач для телефону (78)

2/ Контейнер для сміття (79)

3/ Сидіння, що кріпляться 
на бампер (77)

4/ Аксесуари 
для безпеки (80-86)

5/ Прикурювач (74-75) 
та попільничка (73)

6/ Центральний 
підлокітник заднього 
сидіння (76)



ПЕРЕЛІК 

АКСЕСУАРІВ
 ЛЕГКОСПЛАВНІ ДИСКИ

(01) 15-дюймові легкосплавні диски Nara
(02) 15-дюймові легкосплавні диски Malachite
(03) 16-дюймові легкосплавні диски Magnetite
(04) 15-дюймові легкосплавні диски Sakai
(05) 16-дюймові легкосплавні диски Sakura
(06) 16-дюймові легкосплавні диски
(07) 

д
«Секретні» гайки кріплення коліс 

 ХРОМОВАНІ ЕЛЕМЕНТИ

(08) Хромовані корпуси дзеркал
(09) Хромоване   оздоблення протитуманних фар
(10) Хромована накладка на багажник

 ДЕКОРАТИВНІ ЕЛЕМЕНТИ

(11)  Захисна  накладка  на бампер
(12) Срібляста передня декоративна вставка
(13) Накладки колісних арок
(14) Спойлер на даху 
(15) Накладка на ручку багажника (з системою  

(16) Накладка на ручку багажника (без системи   

(17) Основний комплект протитуманних фар
(18) Комплект захисних накладок (передні та задні)

 ТЕХНОЛОГІЯ

(19) Передня паркувальна система
(20) Задня паркувальна система
(21) Сигналізація (тільки автомобілі 

з правостороннім керуванням)
(22)

 
Модуль

 
датчика

 
повздовжнього

 
крену

 
ВНУТРІШНІЙ ДИЗАЙН

(23) Аудіосистема 2 DIN на 6 компакт-дисків з BT
(24) Потужні динаміки без/з вмонтованими 

   високочастотними динаміками (передні та задні)
(25) Інтегрований радіоприймач/програвач 

   компакт-дисків (чорний)
(26) Програвач стиснутих аудіофайлів
(27)

 
Решітка для перевезення собак

(28)

 
Еластичний піддон для багажного відділення

(29) Комплект кріплень для багажу

(30)
 

Багажна полиця (чорна передня)
Багажна полиця (чорна задня)
Багажна полиця (бежева передня)
Багажна полиця (бежева задня)
Сонцезахисна шторка на заднє скло
Сонцезахисні шторки на задні бокові вікна
Сонцезахисні шторки на задні 
пасажирські вікна

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

 
КИЛИМКИ

(37)      Стандартні килимки (4 шт.)
       Чорні велюрові килимки (4 шт.)
       Бежеві велюрові килимки (4 шт.)
       Гумові килимки (4 шт.)

  
(38)

 

(39)

 

(40)

 

 

ЗОВНІШНІЙ ДИЗАЙН

(41)

 

Захисна плівка для кутових частин бампера (4 шт.)
Дефлектор капоту
Дефлектори на двері (4 шт.)
Захисна плівка для ручок дверей – 
чорна (2 шт.)

(42)

 
(43)

 
(44)

 (45) Комплект передніх бризковиків
   Комплект задніх бризковиків(46)

 ТРИМАЧІ ТА АКСЕСУАРИ

(47) Сталеві кріплення
Алюмінієві кріплення для багажника (48) 

(49) Обмежувачі для вантажу (4 шт.)
   Багажні стропи, 400 см(50)

(51) Еластична багажна сітка  
(52) Каркасний багажник
(53) Алюмінієвий каркасний багажник 79x128 см
(54) Кріплення для одного велосипеду
(55) Високоякісні алюмінієві кріплення 

для велосипеду
(56) Адаптер T-подібної напрямної для кріплення лиж
(57) Тримач для лиж
(58)

 
Тримач для лиж/сноубордів, до 3 пар

(59) Тримач для лиж/сноубордів, до 4 пар
(60) Тримач для лиж/сноубордів, зсувний, до 6 пар

 БАГАЖНИКИ НА ДАХУ

Об’єм/довжина/ширина/висота/вага/макс. 
навантаження

(61) Закритий верхній багажник, маленький
 400 л /1600*800*400 мм /13 кг /75 кг
(62) Закритий верхній багажник, середній
 480 л /1900*800*400 мм /15 кг /75 кг
(63) Закритий верхній багажник, великий
 530 л /2250*800*420 мм /17 кг /75 кг

 ТЯГОВО-ЗЧІПНІ ПРИСТРОЇ ТА АКСЕСУАРИ

(64) Стаціонарний тягово-зчіпний пристрій
Знімний тягово-зчіпний пристрій
Комплект додаткової проводки 
з 7-штирковим роз’ємом
Комплект додаткової проводки 
з 13-штирковим роз’ємом
Кріплення для тримача велосипедів на тягово-
зчіпному пристрої (під 7-штирковий роз’єм)
Кріплення для тримача велосипедів на тягово-
зчіпному пристрої (під 13-штирковий роз’єм)

(65) 
(66) 

(67) 

(68)

 
(69) 

(70)  Адаптер для 7 - 13-штиркового роз’єму
  Адаптер для 13 - 7-штиркового роз’єму
  Стандартний запобіжний затискач

(71)

(72)

 
ЗАГАЛЬНІ АКСЕСУАРИ

(73)

 
Попільничка
Прикурювач
Перехідне кільце для прикурювача
Центральний підлокітник заднього сидіння
Сидіння, що кріпляться на бампер
Тримач для телефону 
Контейнер для сміття (2 секції)

(74)

 (75)

 (76)

 (77)

 (78)

 (79)

 
 БЕЗПЕКА

(80) Знак аварійної зупинки (x1)
(81) Знак аварійної зупинки (2 в комплекті)
(82) Комплект першої допомоги (в жорсткому 

пластиковому контейнері)
(83) Комплект першої допомоги (м’яка сумка)
(84) Аварійний комплект
(85) Аварійний комплект (з 2 знаками аварійної зупинки)
(86) Аварійний жилет (x1)

Intelligent Key)

Intelligent Key)



SHIFT _

Надруковано на папері, виробленому без відбілювання. NOTE ACCESS GEA 09/2010 – Надруковано в Україні.
Створено NEW ROBINSON CREAPRESS, Франція. 

Інформація, надана у цій брошурі,  чинна на момент публікації (вересень 2010). Наведені фотографії зроблено з експериментальних зразків автомобілів, представлених на виставках. З огляду на політику постійного вдосконалення й 
покращення продукції, компанія Nissan International залишає за собою право змінювати конструкції, технічні характеристики й обладнання, описані у цьому виданні. У випадку будь-яких змін дилери компанії Nissan будуть додатково 
поінформовані в мінімальні строки. Найсвіжішу інформацію щодо будь-яких змін можна дізнатися в офіційних дилерів компанії Nissan. Через особливості друкарського процесу, відтінки кольорів у цьому виданні можуть дещо 
відрізнятися від кольорів фарби та внутрішнього оздоблення. Усі права захищені. Повне або часткове відтворення цього видання без письмового дозволу компанії Nissan International заборонено.

Відвідайте наш сайт: 

www.nissan.ua
Штамп дилера:

the way you move

Для нас SHIFT – це поклик. Прагнення розірвати звичне 
коло безбарвної буденності. Відкрити нові обрії. Ставити 
власні задачі. Й розв’язувати їх, розриваючи шаблони. 
Кожен крок компанії Nissan наближає Вас до цього. 
Це шлях, який визначає суть, стиль та основне завдання 
нашої роботи. А результатом стають автомобілі, які готові 
змінити ваше життя, відкрити таємниці за небокраєм.  


