
1. TRAVA DE ESTEPE:
evite o furto do estepe com
a trava de chave-segredo.

2. TRAVA DE RODAS ANTIFURTO:
garante segurança com segredo 

exclusivo para cada roda.

3. ALARME ULTRASSOM:
protege seu veículo contra furtos 

por meio da quebra dos vidros. 
Detecta movimentos no interior 
através de sistema ultrassom.

MAIS
QUE FORÇA:

LEVE A
SEGURANÇA

NA BAGAGEM. 

FRONTIER

Além de rigorosos 5 mil testes, a 
Nissan oferece em seus carros  
3 anos de garantia, sem limite  
de quilometragem.

Assistência 24 horas em 
todo o país, por 2 anos.

O menor custo nas revisões 
periódicas até 60.000 km, mão de obra 
inclusa e preço fechado em todas as 
concessionárias do Brasil.

Respeite os limites de velocidade.SAC NISSAN: 0800 011 1090
www.nissan.com.br

Todos os Acessórios Parceiros Nissan têm a garantia fornecida pelos seus respectivos fornecedores.
A Nissan buscou parceiros que tenham qualidade e funcionalidade para você.

Visite www.nissan.com.br/frontier

A Nissan recomenda que a instalação de sua linha de acessórios seja realizada em uma 
concessionária autorizada, mantendo, assim, a garantia de fábrica do veículo e assegurando a 
qualidade e as características originais dos acessórios e a conformidade com as orientações 
do Manual de Instalação que acompanha os produtos. Todos os Acessórios Originais Nissan 
possuem garantia de 1 ano, quando instalados na Rede de Concessionárias Autorizadas 
Nissan. As informações contidas neste folheto datam de dezembro de 2019.
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Instalação 
realizada por 
quem mais 
entende: técnicos 
treinados pela 
NISSAN.

Manutenção
da garantia
do seu NISSAN.

Acessórios 
especialmente 
desenvolvidos 
para o veículo.

Todos os 
equipamentos 
e acessórios 
testados pela 
Engenharia da 
NISSAN.

Possibilidade de 
inclusão dos 
acessórios no 
financiamento 
do veículo.

Qualidade 
japonesa.

Personalizações 
alinhadas à sua 
necessidade. 

Acessórios 
Parceiros 
Nissan são 
garantidos por 
fabricantes 
de qualidade 
reconhecida.

MANUTENÇÃO
DA GARANTIA

PRODUTOS
EXCLUSIVOS

APROVADOS
PELA ENGENHARIA

PERSONALIZADO
PARA VOCÊ

INSTALADOS POR
QUEM MAIS ENTENDE

PAGUE COM O
FINANCIAMENTO

DO VEÍCULO

PARCEIROS
COM QUALIDADE

COMPROVADA

QUALIDADE
JAPONESA

RAZÕES PARA UTILIZAR APENAS 
ACESSÓRIOS ORIGINAIS E DE PARCEIROS NISSAN



MAIS PERSONALIZAÇÃO PARA VOCÊ.
MAIS NISSAN PARA VOCÊ. 

A experiência de dirigir a sua Nissan 

Frontier fica ainda mais inesquecível 

com os Acessórios Originais e 

de Parceiros Nissan. São itens de 

segurança, performance, conforto e 

estética desenhados especialmente 

para o seu carro que trazem a inovação 

e a tecnologia em cada detalhe. 

SONORO E MULTIMÍDIA
4. MULTIMÍDIA RECEIVER 2-DIN AVH-Z5280TV5:

entrada USB, conexão Bluetooth®, 6,8'' touchscreen,  
TV digital, Android Auto® e Apple CarPlay®, DVD Player e 

entrada para câmera de ré. 
5. MEDIA RECEIVER MVH-S218BT5:

conexão Bluetooth®, entrada USB, frente destacável, 
entrada Auxiliar frontal e sintonizador AM/FM.

6. MP3 PLAYER7: 
rádio HR 430 com conexão Bluetooth® e entrada USB.

7. CENTRAL MULTIMÍDIA 9 POLEGADAS8: 
tela touchscreen de 9''; sistema operacional Android; 

navegador GPS integrado, com navegação  
offline; Bluetooth® e Wi-Fi; rádio AM/FM com player USB para 

músicas e vídeos; entrada para câmera de ré; compatível com 
os comandos de volante do veículo e USB original.  

8. ALTO-FALANTE: 
muito mais potência sonora ao seu veículo com  

a exclusividade Nissan.

9. AUTOMATIZADOR DE VIDROS
10. SENSOR DE ESTACIONAMENTO TRASEIRO1

11. SENSOR DE ESTACIONAMENTO DIANTEIRO1

12. BARRAS TRANSVERSAIS2

13. CÂMERA DVR1, 5: camêra que armazena as imagens
no cartão SD, proporcionando conforto e segurança. 

14. SOLEIRA DE PORTAS DIANTEIRAS: personalização
nos detalhes. Mais estilo e sofisticação ao entrar e sair

da Nissan Frontier.
15. CAPOTA MARÍTIMA: sua carga segura e protegida. 

Confeccionada em lona de alta resistência.
16. CAPOTA MARÍTIMA RETRÁTIL3: proteção para a carga. 

Mais facilidade de abertura e fechamento ao deslizar, além 
de segurança com travamento por chave. 

17. EXTENSOR DE CAÇAMBA1: aumenta o espaço útil 
de caçamba quando a tampa estiver aberta e também 

funciona como organizador de cargas. Opções com
ou sem função rampa.

18. PROTETOR DE CAÇAMBA6: protege a caçamba contra 
arranhões e amassados.
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FUNCIONAL UTILIDADE E 
DESIGN 

19. FRISO DE PORTA LATERAL:
pintado na cor do veículo.

Protege as portas contra
pequenas batidas laterais.

20. PONTEIRA DO ESCAPAMENTO 
CROMADA:

as ponteiras oferecem mais esportividade 
ao seu escapamento. Sua Nissan Frontier 

com muito mais estilo e design.

21. SANTANTÔNIO9: 
mais estilo para a Nissan Frontier. 

22. ESTRIBO9, 10: 
suporte e estilo diferenciado para sua 

Nissan Frontier. 

23. REBATIMENTO DE RETROVISOR6: fechamento dos 
retrovisores ao receber sinal do alarme e abertura ao 
ligar a ignição, além de auxílio na hora de estacionar por 
inclinação do retrovisor ao acionar a marcha à ré. Muito 
mais praticidade no seu dia a dia. 
24. BARRAS LONGITUDINAIS9: disponível nas cores 
polido e preto. 

ANTENA SHARK6: proporciona esportividade e design 
moderno e arrojado sem perder a funcionalidade.
ENGATE DE REBOQUE: acessório para engatar 
reboques, carretinhas e outros complementos que 
visam aumentar a capacidade do veículo.
PROTETOR FRONTAL BAIXO9: disponível nas cores 
cromado e preto. Instalado para proteção da parte 
dianteira inferior do veículo.

Acessório Parceiro Nissan 
fornecido por: 1Dalgas, 2Thule, 
3Sanfonar, 4JTN, 5Pioneer, 
6Quantum, 7Alpha, 8NavPro, 
9Track, 10Keko.
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SUPORTE DE BICICLETA2

BAGAGEIRO2

TAPETE DE BORRACHA
TAPETE DE CARPETE 
TAPETE PARA PET: DOG MAT4

COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL1:  
útil para situações de emergência.
CAPA DE SILICONE PARA CHAVE6:
disponível nas cores branco, vermelho e preto.
KIT ILUMINAÇÃO DE CAÇAMBA3:
iluminação auxiliar para caçamba em LED que  
oferece praticidade para organização das cargas.
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TAMBÉM 
DISPONÍVEIS 
PARA VOCÊ:
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