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

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, 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 julho de 2017. Visite www.nissan.com.br/march

RAZÕES PARA UTILIZAR 
APENAS ACESSÓRIOS 
ORIGINAIS NISSAN:

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 60.000km, mão 
de obra inclusa e preço fechado 
em todas as concessionárias
do Brasil.

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.
Instalação realizada por quem mais entende: técnicos treinados pela NISSAN.

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

2018

NISSAN MARCH
Alarme UltrassomSEU NISSAN MARCH 

AINDA MAIS SEGURO. Proteja seu veículo da 
quebra dos vidros. Detecta 
movimentos no interior através 
de sistema ultrassom.

Protege o 
cárter de 
choques com 
imperfeições 
de pista.

Protetor 
de Cárter

Garante segurança 
com segredo 

exclusivo para as 
rodas.

Trava de 
Rodas 

Antifurto

Evite o furto do 
estepe com a trava 
de chave-segredo.

Trava de 
Estepe



ACESSÓRIOS ORIGINAIS NISSAN:
SEU NISSAN MUITO MAIS NISSAN.
ACESSÓRIOS ORIGINAIS NISSAN:
SEU NISSAN MUITO MAIS NISSAN.

Os Acessórios Originais Nissan tornam a experiência de dirigir seu 
March ainda mais inesquecível. São itens de segurança, performance, 
conforto e estética desenhados especificamente para o seu carro, 
instalados com a garantia de quem mais entende de Nissan. 

*Acessório Parceiro Nissan fornecido pela Kenwood.

Compras protegidas e porta-malas 
sempre organizado.
*Acessório Parceiro Nissan fornecido pela Gráfica Way.

Mecanismo de subida expressa nos 
vidros com segurança devido à função 
antiesmagamento. Fechamento dos 
vidros integrado ao sistema de alarme, 
com acionamento pela chave.

Mais estilo e esportividade para o seu 
Nissan March.

Mais segurança e facilidade na hora de 
estacionar. 

* Acessório Parceiro Nissan fornecido pela Alpha Hurricane ou Dalgas.

Estilo e esportividade.

Roda de Liga Leve de 16’’ para deixar seu 
Nissan March com ainda mais estilo.

Cargo Box* Automatizador de Vidros

Aerofólio
Ponteira Cromada 
Redonda e Oval

Roda de Liga Leve de 16”
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Sensor de 
Estacionamento*

1 2

Pintado na cor do veículo com logo 
cromado. Protege as portas contra 
pequenas batidas laterais.

Com função de espelhamento via cabo 
HDMI, touchscreen, entradas auxiliares, 
USB, bluetooth integrado, módulo de TV e 
câmera de ré.

Desenvolvidos com materiais de 
alta resistência que se encaixam 
perfeitamente ao seu Nissan March. 
Opções em 100% borracha ou carpete.

Central Multimídia Kenwood* Tapetes
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Friso de Porta Pintado 
na Cor do Veículo


