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Exterieur styling
Laat uw stijl zien. De gedurfde lijnen van de Nissan ARIYA vormen een krachtig statement dat de 
aandacht zal trekken.

G - AFSLUITBARE 
WIELMOEREN
19" wiel - 20" wiel

H - 19" DIAMANT 
GESNEDEN WINTERWIEL 

I - 19" LICHTMETALEN 
WINTERWIEL   

Lichtmetalen wielen
Onze lichtgewicht lichtmetalen 
winterwielen zijn speciaal gebouwd 
voor de Nissan ARIYA, om u  
de perfecte combinatie van 
duurzaamheid, precisie, prestaties 
en stijl te bieden.

SIERLIJST VOORZIJDE

SIERLIJST ACHTERZIJDE

D - Koper Sierlijst Achterzijde

E - Donker Satijn Chroom Sierlijst Achterzijde

F - Satijn Chroom Sierlijst Achterzijde

A - Copper Sierlijst Voorzijde

B - Donker Satijn Chroom Sierlijst Voorzijde

C - Satijn Chroom Sierlijst Voorzijde
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A - SKI-DRAGER 
Draag tot 4 sets ski’s veilig en gemakkelijk.

B - DAKDRAGERS
Deze hoogwaardige aluminium dwarsbalken en lastdragers 
bieden duurzaamheid en uithoudingsvermogen voor lasten 
tot 75 kg. Met Quickfix-systeem*.
*Dankzij het Quickfix-systeem plaatst u materiaal in 10 minuten 
zonder gereedschap.

C - DAKKOFFER
Vervoer uw bagage veilig met onze aerodynamische 
dakkoffers. Inclusief Quickfix-systeem* voor meer 
gebruiksgemak. Dakkoffer verkrijgbaar in de maten  
small, medium en large.

Vervoer
Als u extra ruimte nodig heeft om bagage of 
sportspullen mee te nemen, bent u bij ons aan 
het juiste adres. Onze dwarsbalken en 
lastdragers vergroten het draagvermogen van 
de Nissan ARIYA zonder concessies te doen aan 
de veiligheid.

D - FIETSENDRAGER DAK 
Vervoer fietsen op het dak van uw ARIYA.

E - STEKKERDOOS
7-polig of 13-polig

F - AFNEEMBARE TREKHAAK
Maximaal trekvermogen van 750 kg voor 2WD en 
1500 kg voor e-4ORCE. Originele Nissan trekhaken 
zijn gebouwd voor en getest met uw ARIYA om aan 
het gewenste trekvermogen te voldoen.

G - E-BIKE FIETSENDRAGER  
Voor de ARIYA zijn zowel reguliere fietsendragers 
als e-bike fietsendragers beschikbaar voor 
montage op de trekhaak.

Trekken
Of u nu een caravan of aanhanger aankoppelt of fietsen wilt 
bevestigen, wij hebben trekhaken, dragers en stekkerdozen die 
speciaal voor uw ARIYA zijn ontworpen voor maximale compatibiliteit, 
functionaliteit en veiligheid.

Werkelijkheid kan afwijken van afbeelding
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A - WINDGELEIDERS
Bij het rijden met open raam, zowel bij hogere snelheden als in de 
regen, verminderen windgeleiders het windgeruis en beschermen 
ze de inzittenden tegen regendruppels en opspattend water. 
Verkrijgbaar in mat chroom en mat donker chroom.

B - SPATBORDEN
Bescherm uw auto tegen stenen en ander vuil en bescherm 
andere weggebruikers tegen opspattend water met speciaal voor 
de Nissan ARIYA gemaakte spatborden.

C - PREMIUM VERLICHTE DORPELLIJST D - VERLICHTE DORPELLIJST
Met ARIYA logo. Met ARIYA signatuur.

Gemakkelijk schoon te maken, helpt uw auto te beschermen tegen krassen en andere slijtage.

Bescherming buitenzijde
Modder, regen en andere invloeden kunt u niet altijd 
vermijden, wel kunt u schade aan uw Nissan ARIYA 
voorkomen met deze exterieuraccessoires.

Bescherming binnenzijde
Houd uw ARIYA van binnen als nieuw met ons assortiment accessoires voor interieurbescherming.

VLOERMATTEN

E - EXCLUSIEVE VLOERMATTEN
Deze matten van topkwaliteit zijn vormgegeven als aanvulling op de 
zen-achtige cabine van de nieuwe ARIYA en hebben een elegant Japans 
patroonontwerp. De matten lopen door over de vloer bij zowel de 
bestuurder als de passagier.

F - LUXE VLOERMATTEN 
Vervaardigd met dichtere vezels dan onze veloursmatten voor een 
zacht, comfortabel gevoel en dagelijkse duurzaamheid.

G - VELOURS VLOERMATTEN
Bescherming, kwaliteit en veiligheid, ontworpen om perfect in de cabine 
van de nieuwe ARIYA te passen.

H - RUBBEREN VLOERMATTEN
Rubberen vloermatten zijn gemakkelijk schoon te maken en 
beschermen mogelijk uw auto tegen vuil en vocht. Ze bieden 
duurzaamheid en een lange levensduur.
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A - VOLLEDIGE KOFFERBAKBESCHERMING 
Beschermt uw kofferbak tegen morsen en modder.

B - BESCHERMLIJST KOFFERBAKRAND
Beschermt tegen krassen en andere beschadigingen 
bij het in- en uitladen van de kofferbak.

C - OMKEERBARE KOFFERBAKMAT
De ene kant van deze gemakkelijk te verwijderen 
voering is van slijtvast velours, de andere kant van 
gemakkelijk schoon te maken rubber. Ideaal voor het 
vervoeren van huisdieren of modderig tuinafval.

Kofferbakbescherming
Van bagage tot modderige schoenen tot  
de hond van het gezin, uw Nissan ARIYA 
staat altijd klaar voor elk vervoer. Bewijs  
uw auto een dienst met accessoires die  
zijn ontworpen om de kofferbak zo goed  
als nieuw te houden.

F - WELKOMSTVERLICHTING
Geniet van een warme ontvangst met welkomstlicht dat elegant onder uw 
ARIYA oplicht en ‘s nachts veiligheid, gemak en stijl toevoegt.

G - KOFFERBAKVERLICHTING 
De LED-lamp die de open kofferbak 
automatisch verlicht, is ook afneembaar  
als handige zaklamp of inspectielamp. 

D - BAGAGERUIMTEVERDELER
Verstelbare aluminium 
bagageruimteverdeler. Verwijderbaar  
en eenvoudig te installeren. Aanpasbaar 
aan voorwerpen van verschillende grootte, 
dankzij de scheidingswand en riem die over 
de rails schuiven.

Verlichting
Voeg extra verlichting toe  
om de veiligheid en het gemak 
te vergroten en uw Nissan 
ARIYA nog meer individuele  
stijl te geven.

E - 1E RIJ VERLICHTING.
Ook verkrijgbaar voor de 2e zitrij
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A - THUISLADER*
Bij deze oplader kunt u extra accessoires 
verkrijgen, zoals elektriciteitsmeters, 
signalering (borden), extra laadkabels  
en meer.

B - LAADPAAL MET ÉÉN STATION*

Oplaadpaal die uw AC-oplader bevat. Voor 
binnen en buiten en voor één gebruiker.

C - UITGEBREIDE LAADPAAL*

Signalering (borden) zijn ook verkrijgbaar 
als accessoires. Deze oplaadpaal bevat uw 
AC-opladers, voor binnen en buiten en voor 
zowel één als twee gebruikers. Inclusief 
twee schilden voor twee laadstations met 
signalering (borden).

*Werkelijkheid kan afwijken van afbeelding

Snel, slim en 
probleemloos
Onze AC-laders voor thuisgebruik  
zijn ontwikkeld met de nieuwste 
technologieën om soepel en snel 
opladen van 7-22 kW te garanderen, 
thuis of op het werk, binnen of buiten. 
Direct aansluitbaar om snel op te laden 
met behulp van load balancing en split 
billing (afhankelijk van het type).
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Merchandise*

*Het productassortiment kan wijzigen. De de getoonde producten vertegenwoordigen een klein deel van het gehele assortiment. 
Afbeeldingen kunnen afwijken van de daadwerkelijke specificaties.

A - ARIYA pen
B - TORINO PU notitieboek
C - Fuse-luidspreker met oordopjes
D - Bamboe thermoskan
E - Loft rugzak
F - RFID-telefoonkaarthouder
G - Nota tas

Zorgeloos rijden
ONDERHOUDSCONTRACTEN VERLENGDE GARANTIE
Geef uw Nissan ARIYA de zorg die de auto verdient met 
een Nissan Onderhoudscontract* en bespaar op de lange 
termijn geld. Het Nissan Onderhoudscontract dekt alle 
geplande werkzaamheden die door Nissan worden 
aanbevolen en die zijn gespecificeerd in de 
gebruikershandleiding en het garantieboekje. Met een 
Nissan Onderhoudscontract weet u vanaf het begin 
hoeveel het onderhoud gaat kosten en bent u beschermd 
tegen prijsinflatie. Selecteer de duur die aan uw behoeften 
voldoet en profiteer van het gebruik van originele Nissan-
onderdelen die door onze opgeleide technici zijn 
gemonteerd tegen een gereduceerde prijs. Een goed 
onderhouden auto heeft een hogere inruilwaarde. Als u 
uw Nissan verkoopt voordat uw contract afloopt, gaat het 
Onderhoudscontract over op de nieuwe eigenaar. Wacht 
dus niet langer en sluit een Nissan Onderhoudscontract af 
voor extra gemoedsrust!

Nissan Verlengde Garantie geeft u de mogelijkheid om de 
garantie van 3 jaar/100.000 km voor een langere periode of 
kilometerstand te verlengen. Kies het contract dat het 
beste bij uw rijgebruik past. In het geval van een reparatie 
worden alleen originele Nissan-onderdelen gebruikt en 
gemonteerd door door Nissan opgeleide technici.

NEEM VOOR MEER INFORMATIE 
CONTACT OP MET UW NISSAN-DEALER.

*Productsamenstelling kan per land variëren 



Neem een duik in de Nissan ARIYA-ervaring: 
www.nissan-europe.com/Ariya
Volg Nissan ARIYA op Facebook, Twitter en Youtube.

Accessoires en eventuele aanvullende uitrustingen die na verkoop door de klant worden gemonteerd, kunnen een impact hebben 
op de gecommuniceerde bereikcijfers van de auto. Originele Nissan-accessoires worden gedekt door de nieuwe voertuiggarantie van 
3 jaar/100.000 km (wat het eerst komt), als gemonteerd vóór de overdracht van het voertuig of tijdens de garantieperiode van het 
nieuwe voertuig. De originele Nissan-accessoires moeten worden gemonteerd door een Nissan dealer of Nissan-reparateur. 
Originele Nissan-accessoires gemonteerd buiten de garantieperiode van het nieuwe voertuig of door een derde partij of door de klanten 
worden alleen gedekt door de originele Nissan onderdelen en accessoires garantie van 12 maanden/ onbeperkt aantal kilometers. 

 Bij Select-accessoires die door leveranciers worden geleverd, wordt de garantie verstrekt door de leverancier onder hun algemene 
voorwaarden; neem contact op met uw Nissan-dealer of Nissan-erkend reparateur voor meer informatie.

Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze publicatie correct is bij het ter perse gaan (JULI 2022).
In overeenstemming met het beleid van het bedrijf om zijn producten voortdurend te verbeteren, behoudt Nissan Europe zich het 
recht voor om de specificaties en de voertuigen die in deze publicatie worden beschreven en getoond op elk moment te wijzigen. 
Nissan-dealers worden zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van dergelijke wijzigingen. Neem contact op met uw plaatselijke 
Nissan-dealer voor de meest actuele informatie. Vanwege de beperkingen van de gebruikte drukprocédés, kunnen de kleuren in deze 
brochure enigszins afwijken van de werkelijke kleuren van de gebruikte lak- en interieurbekledingsmaterialen. Alle rechten voorbehouden. 
Gehele of gedeeltelijke reproductie van deze brochure zonder schriftelijke toestemming van Nissan Europe is verboden.
Deze brochure is gemaakt van chloorvrij papier – MY22 ARIYA C&A Brochure 07/2022 – Gedrukt in de EU. Gemaakt door DESIGNORY, 
Frankrijk en geproduceerd door eg+ wereldwijd, Frankrijk – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

https://www.nissan.nl/voertuigen/nieuw/ariya.html
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