
NISSAN FRONTIER
No trânsito, a vida vem primeiro.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 dezembro de 2018. Visite www.nissan.com.br/frontier

Trava de Estepe
Dispositivo mecânico 
de travamento do 
estepe acionado com o 
uso da chave-segredo.

Alarme 
Ultrassom

Protege seu veículo 
contra furtos através da 

quebra dos vidros. Detecta 
movimentos no interior por 
meio do sistema ultrassom.

Garante segurança 
com segredo exclusivo 

para cada roda.

Trava de Rodas 
Antifurto

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.

Acessórios 
especialmente 
desenvolvidos 
para o veículo.

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

Acessórios 
Parceiros 
Nissan são 
garantidos por 
fabricantes 
de qualidade 
reconhecida.

Todos os 
equipamentos 
e acessórios 
testados pela 
Engenharia da 
NISSAN.

Manutenção
da garantia
do seu NISSAN.

Possibilidade de 
inclusão dos 
acessórios no 
financiamento 
do veículo.

Qualidade 
japonesa.

Personalizações 
alinhadas à sua 
necessidade. 

RAZÕES PARA UTILIZAR APENAS 
ACESSÓRIOS ORIGINAIS E PARCEIROS NISSAN:

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

MAIS QUE FORÇA:
LEVE A SEGURANÇA 
NA BAGAGEM.



Ponteira de 
Escapamento 

Cromada
As ponteiras oferecem 

mais esportividade ao seu 
escapamento. Sua Nissan 
Frontier com muito mais 

estilo e design.

Santantônio K3

Mais estilo para a 
Nissan Frontier.
Acessório Parceiro Nissan, 
fornecido por Keko.

Capota 
Marítima

Sua carga segura 
e protegida. 

Confeccionada 
em lona de alta 

resistência.

Capota 
Marítima 

Retrátil 

Proteção para a carga. 
Mais facilidade de 

abertura e fechamento ao 
deslizar e segurança com 

travamento por chave.
Acessório Parceiro 

Nissan, fornecido por Sanfonar.

Extensor de Caçamba

Aumenta o espaço útil da caçamba 
quando a tampa estiver aberta e também 

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

Acessório Parceiro Nissan, fornecido por Sanfonar.

FUNCIONALFUNCIONAL
Automatizador 
de Vidros

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

Soleira 
de Portas 
Dianteiras
Personalização nos 
detalhes. Mais estilo e 
sofisticação ao entrar e 
sair da Nissan Frontier.

Barras 
Transversais 

Facilidade em 
transportar suas 
cargas. Suporta 
até 56 kg.
Acessório Parceiro 
Nissan, fornecido por 
Thule.

Sensor de 
Estacionamento 
Dianteiro

Mais segurança e 
rapidez ao estacionar. 
Acessório Parceiro Nissan, 
fornecido por Dalgas.

MAIS PERSONALIZAÇÃO PARA VOCÊ. 
MAIS NISSAN PARA VOCÊ.
A experiência de dirigir fica ainda mais inesquecível com o design e a 
funcionalidade dos Acessórios Originais Nissan. Eles trazem inovação e tecnologia 
em cada detalhe e deixam a sua Nissan Frontier ainda mais moderna e completa.

UTILIDADE E DESIGN

Friso de 
Porta Lateral
Pintado na cor do 
veículo. Protege as 
portas contra pequenas 
batidas laterais.

Protetor de 
Caçamba

Protege a caçamba 
contra arranhões 

e amassados.

Tapete de 
Carpete

Desenvolvido em 
carpete de alto 
tráfego com fio 

de nylon, com 
encaixe perfeito.


