
DE NIEUWE NP300 
NAVARA
ORIGINELE ACCESSOIRES

NISSAN
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BRAKE

BRAKE

Rust de NP300 NAVARA uit voor werk en vrije tijd  
met Nissans volledig geïntegreerde accessoires. Begin  
met een superslimme, buitengewoon stevige hardtop 
die naadloos aansluit bij het ontwerp van de NP300 
NAVARA. De standaard uitvoering heeft centrale 
vergrendeling op de achterklep, interieurverlichting en 
een geïntegreerd stoplicht. In de premium uitvoering 
kunnen de zijraampjes open (voor ventilatie tijdens het 
rijden) en is het interieur voorzien van een stoffen 
bekleding op maat. Zet hem op, die hardtop: onmisbaar 
voor het dagelijkse avontuur.

Op de voorpagina: NP300 NAVARA in Savannah yellow, uitgerust met Savannah yellow hardtop (43),  
een chroom styling bar van roestvast staal aan de voorzijde (76) en chroom side bars van roestvast staal (71).

* Alleen in de premium uitvoering

HARD TOP, EASY LIFE MET EEN 
VOLLEDIG GEÏNTEGREERD ONTWERP

Centrale 
vergrendeling

Openslaande ramen*Interieurverlichting* Interieurbekleding* Stoplicht
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Werk efficiënter, kies de bedliner die past bij uw job – 
kunststof of aluminium - en bescherm de laadbak, 
achterklep en de randen van de bak. Creëer 
hechtingspunten met bed rail caps en kies voor ‘tailgate 
assist’ om uw rug te sparen.

BEDLINERS BESCHERM  
UW BUSINESS

1- Laadbakrailingkapjes (60)

2- Tailgate assist (beschikbaar in 2016) (66)

3- Kunststof bedliner (56)

4- Kunststof achterklepbescherming (61)

5- Aluminium bedliner (57)
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LAADBAK  
ACCESSOIRES 
OM ELKE KLUS 
BETER TE KLAREN
Goed georganiseerd met Nissans praktische 
accessoires. We hebben ze ontworpen met de 
functionaliteit in het achterhoofd. Een geïntegreerde 
schuiflade, laadbakverdeler, gereedschapskist en een 
robuuste metalen opstap om overal makkelijk bij te 
kunnen … en u bent overal klaar voor.
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1- Kunststof gereedschapskist (63)

2- Schuiflade (59)

3- Inklapbare opstap (67)

4- Treeplank (73)

5- Laadbakverdeler (65)
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LAADBAK COVERS 
BEREID U VOOR 

OP HET AVONTUUR
Zaken gaan voor vermaken? Niet voor de NP300 

NAVARA. Kies het beste afdekpaneel om uw 
lading te beschermen – de aluminium, de 

oprolcover of de zachte uitvoering – bevestig een 
bagagedrager over de bovenkant en stapel de 

fietsen op. Veel plezier!

1- afdekpaneel, zacht (50)

2- oprolcover (48)

3- afdekpaneel, aluminium (46)

4- Laadbak bagagedragers met 2 hoogwaardige fietsdragers (148)
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1-  Trekhaak-fietsdrager voor 3 fietsen, verkrijgbaar in 7- en 
13-polige uitvoering (ook verkrijgbaar voor 2 fietsen) (125)

2-  Ski/snowboarddrager, max. 6 paar, uitschuifbaar (ook 
verkrijgbaar in uitvoeringen voor max. 4 en max. 3 paar) (145)

3- Trekhaak, met flens (118)

4- Dwarsleggers voor dakrails (141)
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BAGAGEDRAGERS 
NEEM HET ER  

LANGER VAN

Voor serieuze ontspanning heb je een trekhaak 
nodig – en Nissan heeft nét iets voor u: een vaste 
trekhaak of een die speciaal ontworpen is om uw 

fietsen of ski’s te dragen. Voeg een set stijlvolle 
dakrails toe en neem wat extra’s mee … u mocht 

eens langer willen blijven.
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KIES TUSSEN UW DONKERE 
EN GLANSRIJKE KANT

1- Laadbak styling bars met verlichting  
(optioneel), zwart (77) (80)

2- Styling hoeken achter, zwart (78)

3- Side bars, zwart (72)

4- Voorzijde styling bar, zwart (79)
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1- Laadbak styling bars met verlichting  
(optioneel), chroom (74) (80)

2- Styling hoeken achter, chroom (75)

3- Side bars, chroom (71)

4- Voorzijde styling bar, chroom (76)

Personaliseer uw pickup met opvallende styling 
bars. Robuust en veerkrachtig, in de kenmerkende 
NP300 NAVARA-stijl. Laat zien dat het u ernst is. 
Openbaar uw donkere kant met zwarte bars op 
een witte body of creëer contrast met glanzend 
chroom bars op een zwarte ondergrond. Briljant.
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SPORTIEVE ACTIE MET  
ALLE TOETERS EN BELLEN

Maak je look compleet met een selectie sportieve styling 
accessoires, zoals sierstrips in glanzend chroom of donker zwart, 
aluminium instaplijsten en een hippe haai antenne.

1- Haaienvin antenne, effen wit  
(ook verkrijgbaar in zwart, grijs en rood) (87)

2- Instaplijsten, aluminium (85)

3- Uitlaatsierstuk, chroom (84)

4- Roestvast stalen styling hoeken, chroom (75)

5- Roestvast stalen styling hoeken, zwart (78)

6- Achterlicht afwerking, chroom (82)
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1- Zwarte stickers, 2 strips voor motorkap en achterklep (90)

2- Zwarte stickers, 2 strips voor elke portierzijde (92)

GEKLEED VOOR  
DE STAD
Jawel, de NP300 NAVARA heeft de perfecte stijl voor 
de straat: maak er het meeste van met sierstripstickers 
in adderdesign op de motorkap, achterklep en 
portieren. Cool in de drukte.

 

1
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ALARM VEILIGHEIDSNORMEN

Bouw aan uw verdediging. Niet alleen met de essentiële 
veiligheidsvoorzieningen, maar ook met vergrendelbare 
wielmoeren en een parkeersysteem vóór en achter.

1- Vergrendelbare wielmoeren (08)

2- Matten, velours of rubber, met flens (103-104)

3- Veiligheidsset (159)

4- Parkeersysteem voor- en achterzijde (153-154)

5- 18" aluminium Solar diamond cut velg, Dark Grey (05)

6- 18" aluminium Solar velg, Black (06)
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ALUMINIUM VELGEN
(01) 16" stalen velg 40300-4KJ2A

(02) 16" stalen velg 40300-4KJ3D

(03) 16" standaard aluminium velg 40300-4KJ5A

(04) 18" standaard aluminium velg 40300-4KJ6B

(05)  18" aluminium velg Solar diamond cut, Dark Grey KE409-4K300GR

(06)  18" aluminium velg Solar, Black KE409-4K300BT

(07) Slotmoer voor het reservewiel KE409-89980ND

(08)  Slotmoeren KE409-89951

AFDEKPANELEN VOOR DE LAADRUIMTE -  
KING CAB VERSIE

(09) Hardtop standaard versie, Metallic Black (GN0) KE850-4K31N

(10) Hardtop standaard versie, Solid White (QM1) KE850-4K31T

(11) Hardtop standaard versie, Metallic Silver (KL0) KE850-4K31K

(12) Hardtop standaard versie, Earth bronze (CAQ) KE850-4K31M

(13) Hardtop standaard versie, Blue (BW9) KE850-4K31P

(14) Hardtop standaard versie, Savannah yellow (EAU) KE850-4K31U

(15) Hardtop standaard versie, Solid red (Z10) KE850-4K31Z

(16) Hardtop standaard versie, Grey (K51) KE850-4K31R

(17) Hardtop premium versie, Metallic black (GN0) KE850-4K21N

(18) Hardtop premium versie, Solid White (QM1) KE850-4K21T

(19) Hardtop premium versie, Metallic Silver (KL0) KE850-4K21K

(20) Hardtop premium versie, Earth bronze (CAQ) KE850-4K21M

(21) Hardtop premium versie, Blue (BW9) KE850-4K21P

(22) Hardtop premium versie, Savannah yellow (EAU) KE850-4K21U

(23) Hardtop premium versie, Solid red (Z10) KE850-4K21Z

(24) Hardtop premium versie, Grey (K51) KE850-4K21R

(25) Aluminium tonneau cover KE849-4K300

(26) Aluminium tonneau cover te gebruiken in combinatie met 
beschermingsrand KE849-4K310

(27) Rol cover KE853-4K300

(28) Rol cover te gebruiken in combinatie met beschermingsrand KE853-4K310

(29) Zachte tonneau cover KE853-4K320

AFDEKPANELEN VOOR DE LAADRUIMTE -  
DOUBLE CAB VERSIE

(30) Hardtop standaard versie, Metallic Black (GN0) KE850-4K41N

(31) Hardtop standaard versie, Solid White (QM1) KE850-4K41T

(32) Hardtop standaard versie, Metallic Silver (KL0) KE850-4K41K

(33) Hardtop standaard versie, Earth bronze (CAQ) KE850-4K41M

(34) Hardtop standaard versie, Blue (BW9) KE850-4K41P

(35) Hardtop standaard versie, Savannah yellow (EAU) KE850-4K41U

(36) Hardtop standaard versie, Solid red (Z10) KE850-4K41Z

(37) Hardtop standaard versie, Grey (K51) KE850-4K41R

(38) Hardtop premium versie, Metallic black (GN0) KE850-4K11N

(39) Hardtop premium versie, Solid White (QM1) KE850-4K11T

(40) Hardtop premium versie, Metallic Silver (KL0) KE850-4K11K

(41) Hardtop premium versie, Earth bronze (CAQ) KE850-4K11M

(42) Hardtop premium versie, Blue (BW9) KE850-4K11P

(43)  Hardtop premium versie, Savannah yellow (EAU) KE850-4K11U

(44) Hardtop premium versie, Solid red (Z10) KE850-4K11Z

(45) Hardtop premium versie, Grey (K51) KE850-4K11R

(46)  Aluminium afdekpaneel KE849-4K400

(47) Aluminium afdekpaneel te gebruiken in combinatie met 
beschermingsrand KE849-4K410

(48)  Oprolcover KE853-4K400

(49) Oprolcover te gebruiken in combinatie met beschermingsrand KE853-4K410

(50)  Zacht afdekpaneel KE853-4K420

LAADBAKSTYLING - KING CAB VERSIE
(51) Kunststof bedliner KE931-4K00A

(52) Aluminium liner KE931-4K00E

(53) Aluminium liner te gebruiken in combinatie met C-Channels KE931-4K00C

(54) Verschuifbaar scheidingsrek KE855-4K300

(55) Laadbakrailingkapjes KE935-4K31A

LAADBAKSTYLING -ALLE VERSIES
(56)  Kunststof bedliner KE931-4K00B

(57)  Aluminium liner KE931-4K00F

(58) Aluminium liner te gebruiken in combinatie met C-Channels KE931-4K00D

(59)  Verschuifbaar scheidingsrek KE855-4K400

(60)  Laadbakrailingkapjes KE935-4K41A

BESTELINFORMAITE
 

 

LAADBAKACCESSOIRES -DOUBLE CAB VERSION
(61)  Laadklepbescherming, kunststof (dient besteld te worden in 

combinatie met de kunststof bedliner) KE930-4K00B

(62)  Kunststof bedliner installatiepakket (dient besteld te worden in 
combinatie met de kunstof bedliner) KE931-4K09A

(63)  Gereedschapskist KE851-4K01A

(64) Beschermingsframe KE543-4KJ0A

(65)  Verschuifbaar scheidingsrek KE854-4K000

(66)  Tailgate assist (beschikbaar in 2016) KE971-4K000

(67)  Opstapje, laadruimte KE543-4K04B

EXTERIEURSTYLING - KING CAB
(68) Side styling bars stainless steel, Chrome KE543-4K31A

(69) Side styling bars stainless steel, Black KE543-4K30A

(70) Side step KE543 4KF0A

EXTERIEURSTYLING - DOUBLE CAB
(71)  Side styling bars roestvrij staal, Chrome KE543-4K41A

(72)  Side styling bars roestvrij staal, Black KE543-4K40A

(73)  Zij-opstapje KE543-4KJ0A

EXTERIEURSTYLING - ALLE VERSIES
(74)  Stylingbar voor de laadruimte, roestvrij staal, Chrome KE546-4K10B

(75)  Stylingbar voor de achterhoeken, roestvrij staal, Chrome KE545-4K01A

(76)  Stylingbar voor de voorzijde, roestvrij staal, Chrome KE540-4K03A

(77)  Stylingbar voor de laadruimte, roestvrij staal, Black KE546-4K10A

(78)  Stylingbar voor de achterhoeken, roestvrij staal, Black KE545-4K00A

(79)  Stylingbar voor de voorzijde, roestvrij staal, Black KE540-4K02A

(80)  Spot lampen ( beschikbaar voor KE546-4K10A/B) KE541-4K01A

(81) Stylingbar voor de laadruimte te gebruiken in combinatie met 
laadruimte cover KE546-4K10C

(82)  Achterlicht finisher B6551-4JA0A 

(83) Mistlampenset met chroom omlijsting KE622-4J005

(84)  Uitlaatsierstrip, Chrome B0091-4JA0A

(85)  Instaplijsten, voorzijde KE967-4K400

(86) Haaienvin antenne - Solid red (Z10) KE280-4J400

(87)  Haaienvin antenne - Solid White (QM1) KE280-4J300

(88) Haaienvin antenne - Grey (K51) KE280-4J200

(89) Haaienvin antenne - Metallic black (GN0) KE280-4J100

(90)  Black stickers, 2 strepen KE537-4K001

(91) Black stickers, 2 strepen aan voor beide portieren King cab version KE537-4K322

(92)  Black stickers, 2 strepen aan voor beide portieren Double cab 
version KE537-4K022

(93) Dark grey stickers, 2 strepen KE537-4K002

(94) Dark grey stickers, 2 strepen aan voor beide portieren King cab 
version KE537-4K321

(95) Dark grey stickers, 2 strepen aan voor beide portieren Double cab 
version KE537-4K021

BESCHERMING BUITENKANT 
(96) Windschermen, voor- en achterzijde voor de Double Cab KE800-4K010

(97) Windschermen, voorzijde voor de King Cab KE800-4K020

(98) Motorkapbescherming KE610-4K000

(99) Portierbeschermers in de primer voor de Double Cab KE760-4K420PR

(100) Waterbeschermingskit voor de laadruimte KE857-4K00A

(101) Draagbaar bandopstapje KE930-00130

TAPIJTEN - KING CAB VERSIE
(102) Standaard tapijtenset, voorzijde, Textiel KE746-4K021 

(103)  Velours tapijtenset, voorzijde, Textiel KE746-4K001 

(104)  Rubberen tapijtenset, voor- en achterzijde KE741-4K089 

TAPIJTEN - DOUBLE CAB VERSIE
(105) Standaard tapijtenset, voorzijde, Textiel KE745-4K021 

(106)  Velours tapijtenset, voorzijde, Textiel KE745-4K001 

(107)  Rubberen tapijtenset, voor- en achterzijde KE748-4K089 

INTERIEURSTYLING
(108) DAB antenne KS291-10000 

(109) Standaard asbak 96536-00Q0A

(110) Verlichte asbak F8800-89926

(111) Smartphonehouder "Grip", White KS289-360WH 

(112) Smartphonehouder "Flex", Black KS289-360F 

(113) Smartphonehouder "Push air", Black KS289-PA0BL 

(114) Smartphonehouder voor in de bekerhouder KE930-00300

(115) Universele tablethouder (zwart) KS289-TH0BL 

(116) Koelbox - 20L KS930-00080 
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TREKHAKEN
(117) Afneembare trekhaak (korte versie) KE500-4KJ0A

(118)  Afneembare trekhaak (lange versie voor de Double Cap met 
bumper opstap) KE500-4KJ1A

(119) Trekhaak kabelset 7-polig  KE505-4K01A

(120) Opvouwbare fi etsendrager voor op de trekhaak, 7-polig, geschikt 
voor 2 fi etsen KE738-70207

(121) Opvouwbare fi etsendrager voor op de trekhaak, 7-polig, geschikt 
voor 3 fi etsen KE738-70307

(122) Adapterkabel van 7- naar 13-polig KE505-89941

(123) Trekhaak kabelset 13-polig KE505-4K01B

(124) Opvouwbare fi etsendrager voor op de trekhaak, 13-polig, geschikt 
voor 2 fi etsen KE738-70213

(125)  Opvouwbare fi etsendrager voor op de trekhaak, 13-polig, 
geschikt voor 3 fi etsen KS738-71313 

(126) Adapterkabel van 13-naar 7-polig KE505-89951

(127) Adapterkabel van 13-naar 7-polig en 12S, korte versie KE505-89961

(128) Extra power adapter KE505-4K999

(129) Hangon fi etsendrager voor op de trekhaak, geschikt voor 2 fi etsen 
(Xpress 970) KS738-75200 

(130) Opvouwbare Hangon fi etsendrager voor op de trekhaak, geschikt 
voor 3 fi etsen (Hangon 972) KS738-75300 

(131) Hangon fi etsendrager optie: Kentekenplaathouder, 7-polig KS738-75001 

(132) Hangon fi etsendrager optie: Frame adapter KS738-75002 

(133) Hangon fi etsendrager optie: Anti diefstal slot Thule 957 KS738-75003 

(134) Veiligheidsklem standaard KE500-99935

(135) Rockinger-koppeling KE500-99901

(136) Klem- en penkoppeling KE500-99903

(137) Klem-, pen- en bolkoppeling KE500-99904

BAGAGEDRAGERS
(138)  Dakdrager voor bovenop de laadruimte, te gebruiken in 

combinatie met roll cover (max 75kg) KE730-4K010

(139) Dakdrager voor bovenop de laadruimte, te gebruiken in combinatie 
met aluminium tonneau cover (max 75kg) KE730-4K011

(140) Aluminium dakdrager (max 80kg) KE730-4K410

(141)  Dwarsleggers voor bovenop de dakrailing (max 100kg) KE732-3K010

(142) Ski/snowboardhouder, tot 3 stuks KE738-50001

(143) Ski/snowboardhouder, tot 4 stuks KE738-50002

(144) T-Track aluminium adapter voor skihouder 3 en 4 stuks KE737-99932

(145)  Skihouders, max 6 paar, schuifsysteem KE738-99996

(146) Fietshouder voor 1 fi ets KE738-80100

(147) T-track voor fi etshouder KE737-99933

(148)  High grade fi etsrek (Thule 591) KE738-80010

DAKKOFFERS
CAPACITEIT/LENGTE-BREEDTE-HOOGTE/GEWICHT/MAX LAADVERMOGEN

(149) Dakkoffer Small (380L/1600-800-400mm/13kg/75kg) KE734-380BK

(150) Dakkoffer Medium (480L/1900-800-400mm/15kg/75kg) KE734-480BK

(151) Dakkoffer Big (530L/2250-800-420mm/17kg/75kg) KE734-630BK

(152) Dakkoffer box Ranger 90, plooibaar (280L/1100-800-
400mm/50kg) KE734-RAN90

PARKEERHULPSYSTEMEN
(153)  Parkeersysteem, achterzijde KE512-99906

(154)  Parkeersysteem, voorzijde KE513-4K07B

VEILIGHEID
(155) Gevarendriehoek KE930-00017

(156) Dubbele gevarendriehoek KE930-00018

(157) Kit eerste hulp (doos) KE930-00021

(158) Kit eerste hulp (zakje) KE930-00026

(159)  Veiligheidskit (kit eerste hulp (doos), veiligheidsvestje en 
gevarendriehoek) KE930-00028

(160) Veiligheidspakket (kit eerste hulp (doos), veiligheidsvest en 2 
gevarendriehoeken) KE930-00029

(161) Nissan veiligheidsvestje KE930-00111

BESTELINFORMATIE
 

Vraag uw verkoper naar de mogelijkheden om accessoires op te nemen in de fi nanciering
en profi teer van het fi nancieringsplan dat het best bij u past.

Nissan Originele Accessoires
Vijf jaar of 160.000 kilometer garantie op onderdelen en werkloon indien geïnstalleerd bij
de afl everingsinspectie door de Nissan dealer; 12 maanden indien geïnstalleerd door een
ander bedrijf of door de klant (alleen onderdelen/onbeperkt aantal kilometers).

 Nissan Goedgekeurde Accessoires
Twee jaar of 100.000 kilometer garantie op onderdelen en werkloon indien geïnstalleerd bij 
de afl everingsinspectie door de Nissan dealer; 12 maanden indien geïnstalleerd door een
ander bedrijf of door de klant (alleen onderdelen/onbeperkt aantal kilometers).

 Nissan Accessoires
Drie jaar of 100.000 kilometer garantie op onderdelen en werkloon indien geïnstalleerd bij
de afl everingsinspectie door de Nissan dealer; 12 maanden indien geïnstalleerd door een
ander bedrijf of door de klant (alleen onderdelen/onbeperkt aantal kilometers).

NISSAN UITGEBREIDE GARANTIE

Met de Nissan Uitgebreide Garantie kunt u langer en tot 
een hoger aantal kilometers van uw nieuwe NP300 NAVARA 
garantie profiteren. Er zijn verschillende garantiecontracten, 
u kunt de garantie kiezen die het best bij u past.

Zo bent u er zeker van dat reparaties worden verricht door 
speciaal opgeleide Nissan monteurs en dat er alleen 
originele Nissan onderdelen worden gebruikt.

De NISSAN Uitgebreide Garantie is niet alleen goed voor 
uw eigen gemoedsrust, maar ook voor een volgende 
eigenaar, want hij kan worden overgedragen als u uw auto 
particulier verkoopt.

Uw Nissan Uitgebreide Garantie omvat ook de aanvullende 
Nissan Hulpverlening voor de duur van uw contract, met een 
pan-Europese dekking, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar.

SERVICE CONTRACTEN

Geef uw NAVARA de verzorging die hij verdient met een 
Nissan Service Plan en bespaar geld op de lange termijn.

Onze Serviceplannen dekken alle standaard
onderhoudswerkzaamheden voor uw NAVARA.

Ze bieden u de mogelijkheid om uw servicekosten tot 
5 jaar vast te leggen.

Onze Serviceplannen omvatten alle controles en 
vervangende onderdelen die uw individuele Nissan 
onderhoudsschema voorschrijft.

Verzeker u van originele Nissan onderdelen, gemonteerd 
door onze speciaal opgeleide technici.

Een goed onderhouden auto heeft een hogere verkoopwaarde.

En als u uw Nissan verkoopt voor het verstrijken van het 
servicecontract, profiteert de nieuwe eigenaar er ook nog van.
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Bezoek onze website: www.nissan.be

* 5 jaar / 160.000 km (wat het eerst komt) fabrieksgarantie voor de LCV serie (met uitzondering van de e-NV200. Hiervoor geldt: 
5 jaar / 100.000 km fabrieksgarantie voor de EV-systeem onderdelen, 3 jaar / 100.000 km voor de rest van het voertuig).
Alles is in het werk gesteld om de informatie in deze uitgave, ten tijde van haar verschijning (November, 2015), waarheidsgetrouw weer te geven. Deze 
brochure is geproduceerd m.b.v. prototypes van auto’s gebruikt tijdens motorshows. Geheel in lijn met onze bedrijfsfilosofie van constante 
productverbetering, behoudt Nissan International zich het recht voor om op ieder willekeurig moment wijzigingen op zowel specificaties als, de in deze 
publicatie beschreven en getoonde voertuigen, door te voeren. Nissan dealers zullen van deze wijzigingen zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht. 
Raadpleeg daarom uw dichtstbijzijnde Nissan dealer voor de meest recente informatie. Nissan is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade 
als gevolg van onjuistheden of onvolkomenheden aan de inhoud van deze brochure. Beperkingen van de gebruikte printmethoden kunnen afwijking van 
getoonde kleuren/materialen tot gevolg hebben. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie van deze publicatie is, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van Nissan International, verboden. Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Volg de nieuwe Nissan NP300 NAVARA op:

Deze brochure is gedrukt op chloorvrij papier – MY16 NEW NP300 NAVARA P&A FULL Brochure 10/2015 – Gedrukt in de EU.
Ontwikkeld door CLM BBDO, France – Tel.: +33 1 41 23 41 23 en geproduceerd door eg+ worldwide, France – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

Dealer stempel:
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