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Здрав, издръжлив и стилен, Nissan NP300 NAVARA 4x4 е най-
новия представител на дългогодишната традиция на Nissan в 
сегмента на пикапите – първият е произведен през 1935 г. 
С течение на времето пуснахме първия пикап от среден клас с 
кабина King cab през 1997 г, иновативната система за укрепване 
на товари C-Channel през 2005 г и сега сме първите, които 
оборудваме пикап с 1 тон полезен товар с многораменно задно 
окачване. Нашата славна история с над 14 МЛН. ПРОДАДЕНИ 
ПИКАПА В 180 ДЪРЖАВИ продължава. Докато има 
приключения на хоризонта, Nissan ще се стреми към тях.
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ИЗЦЯЛО НОВИЯТ NISSAN 
NP300 NAVARA
Ние винаги сме произвеждали здрави пикапи и постоянно ги усъвършенстваме, 
за да ви осигурим това, от което се нуждаете. Със здравата си рама, 4х4 задвижване, 
надеждните битурбо или турбо двигатели с мощност 190 или 160 к.с., новия Nissan 
NP300 Navara осигурява отлична динамика и най-нисък разход на гориво в класа си. 
Изразходвайки едва 6,3 литра на 100 км и със стандартна гаранция 5 г/160 000 км 
той заслужава вашето доверие. Изпробвайте същността на новото поколение 
пикапи - солидност и увереност съчетани с висок комфорт.

 

Страница 1    |    Страница 2

Представяне    |    Външен дизайн    |    Многофункционалност    |    Вътрешен дизайн    |     Технологии и Работа    |     Аксесоари Отпечатване   |    Затваряне



НАПЪЛНО 
ОБОРУДВАН И 
ПОДГОТВЕН
Можете да теглите до 3,5 тона, да возите над 1 тон 
полезен товар и да усетите подобреното поведение 
на всякакви терени. Новото шаси на Nissan NP300 
NAVARA е направено от здрава стомана и е 
по-устойчиво на усукване.

ПИКАП, НА КОЙТО МОЖЕТЕ 
ДА СЕ ДОВЕРИТЕ
Новият пикап Nissan NP300 NAVARA 4x4 има здраво носещо шаси. То е съчетано 
с ново многораменно задно окачване, което е уникално в класа на пикапите с 
полезен товар 1 тон на Европейския пазар. То осигурява по-висок комфорт на 
возене и по-стабилно пътно поведение, без това да е за сметка на полезния товар.

ЪГЪЛ НА 
ОТДАЛЕЧАВАНЕ

25.6°

232 мм
ПЪТЕН 
ПРОСВЕТ 
(ЗАДЕН МОСТ)ЪГЪЛ НА 

ПРИБЛИЖАВАНЕ

30.4°
ДЪЛБОЧИНА НА 
ГАЗЕНЕ

600 мм   
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Асистенти за изкачване и спускане по стръмен наклон 
Изкачване по стръмен наклон? Сега може да го направите 
по-уверено и с повече контрол. По нагорнище, системата Hill 
Start Assist предотвратява движението назад при потегляне 
от място. При стръмно спускане Hill Descent Control ви помага 
да поддържате постоянна безопасна скорост. 

Без значение дали сте в дълбоката провинция или в градската джунгла, новия Nissan NP300 NAVARA 
е винаги подготвен. Разполагате с три режима на движение - 4WD High за лек off-road, 4WD Low за 
тежки терени, дълбок сняг или кал и 2WD за сух асфалтов път. С асистенти за потегляне по наклон и 
стръмно спускане, пикапа е готов за всичко с отлично сцепление, дори и в режим 2WD благодарение на 
блокиращия диференциал.

Електронен 
блокаж на 

задния 
диференциал

Ограничено приплъзване 
на четирите колела

4х4 с три режима на 
движение

Асистент за 
спускане по 

стръмен наклон

Асистент за потегляне 
по наклон

  

СЛЕДВАЙТЕ ПЪТЯ СИ
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ВСИЧКИ ПЪТИЩА 
СА ВАШИ.
Погледнат отвън, той е истински 4x4 пикап. 
Отвътре новият Nissan NP300 NAVARA е 
като премиум кросовър. Погледнете 
ергономичният дизайн на арматурното табло 
и качествените материали. Отпуснете се на 
седалките разработени по технология на 
NASA, нагласете двузоновия автоматичен 
климатик и се насладете на комфорта на 
многораменното задно окачване. Освен 
товарен автомобил, този пикап е приятен 
транспорт в ежедневието.

2.3-литров турбо дизелов двигател 

Развиващ по-висока мощност и въртящ момент 
и с намален до 24% разход на гориво, новия, 
усъвършенстван битурбо дизелов двигател с 
мощност 190 к.с. се съчетава със 6 степенна 
механична или 7- степенна автоматична скоростна 
кутия. Той осигурява отлично ускорение съчетано 
с висока ефективност. 

 

2298 СМ3 РАБОТЕН ОБЕМ НА 
ДВИГАТЕЛЯ

ДИЗЕЛ ВИД ГОРИВО

ОТ 6.3 Л/100 КМ РАЗХОД НА ГОРИВО

ОТ 167 Г/КМ ЕМИСИИ НА CO2

160 К.С.
190 К.С. 

МОЩНОСТ

403 НМ @ 1500 ОБ/МИН 
450 НМ @ 1500 ОБ/МИН

МАКСИМАЛЕН ВЪРТЯЩ 
МОМЕНТ

3,500 КГ КАПАЦИТЕТ НА ТЕГЛЕНЕ

1,136 КГ ПОЛЕЗЕН ТОВАР
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ГОТОВИ ЗА ПЪТ. 
Разбира се, че можете да вземете и лодката. NP300 NAVARA разполага 
със здрава носеща рама. Добавете към нея оборудване като усилена 
трансмисия и охладителна система, както и изобилие от мощност още 
от ниски обороти и сте готови да теглите тежки товари. Капацитетът 
е 3,5 тона на всички модификации с задвижване 4х4. 
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ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ ОТ НАЙ-
ПРАКТИЧНИЯ ТОВАРЕН ОТСЕК.
Новият Nissan NP300 NAVARA е създаден да се справя с тежки задачи и товари от 
1 тон. По-леката задна врата улеснява товаро разтоварните дейности. Укрепването 
на товарите е сигурно и лесно, благодарение на революционната система C-channel 
на Nissan. Подвижните и куки могат да се застопорят навсякъде по дължината на 
метални релси от трите страни на товарния отсек, като така можете да укрепите товар 
със всякаква форма и размер. 
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Задните врати на King Cab осигуряват лесно качване и 
слизане. Двете задни седалки се сгъват, за да освободят 
допълнително пространство за багаж. 

СКРИЙТЕ. ЗАКЛЮЧЕТЕ. СЪХРАНЕТЕ.
Елегантно оформения и практичен интериор съдържа голям брой функционални отделения за съхранение 
на вещи и е удобен и за работа и за развлечения. Използвайте нишите за предмети под задната седалка, 
в корите на вратите, в жабката и голямата централна конзола. Жадни ли сте? Ще намерите поставки за 
чаши и бутилки почти навсякъде: на централната конзола, корите на вратите, пред задните седалки и т.н.

Големите отделения за вещи разположени 
във вратите осигуряват широко и лесно достъпно 
пространство за различни предмети. 

Голямата жабка е подходяща за документи и 
обемисти предмети.

Отделенията за вещи под задните седалки са отлични за 
съхранение на инструменти, които бихте искали да бъдат на 
едно място.

Централната конзола има големи ниши за съхранение 
на чаши и бутилки и просторно закрито пространство 
за предмети, които искате да са ви под ръка, но скрити 
от погледите на останалите. 
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ПЪТУВАЙТЕ В ПЪРВА КЛАСА 
ВСЕКИ ДЕН.
В новият Nissan NP300 NAVARA, ще намерите неочакван комфорт и пространство на 
всички седалки. Предните са разработени по технология на NASA, осигуряват опора на 
лумбалните прешлени на тялото и подобряват кръвообращението, за да направят дългите 
пътувания по-приятни. Двузоналният автоматичен климатик осигурява винаги желаната 
температура за вас и вашите пътници. За това допринасят и задните вентилационни 
отвори, които са разположени на централната конзола. 
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ПОЕМЕТЕ КОНТРОЛА 
ВЪВ ВАШИ РЪЦЕ.
Всички системи за управление са на правилното място и максимално 
лесни за експлоатация. Интелигентният ключ на Nissan и бутона за 
стартиране на двигателя ви позволяват да влезете и потеглите, без да 
вадите ключа от джоба си. С мултифункционалният волан управлявате 
круиз контрола и аудио системата, докато ръцете ви стоят там, където 
трябва. Bluetooth Hands-free връзката ви дава възможност да провеждате 
телефонни разговори, без да отклонявате вниманието си от пътя.
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УСЪВЪРШЕНСТВАН ИНФОРМАЦИОНЕН ДИСПЛЕЙ 

ИНОВАЦИЯ РАЗПОЛОЖЕНА ТОЧНО 
ПРЕД ВАС.
В забързаното ежедневие е лесно да отклоните вниманието си от най-важното: 
шофирането. От указания завой по завой, до името на този, който ви търси по 
телефона и детайлите на песента, която слушате, цветния TFT дисплей Drive-Assist 
ви информира за всичко, като минимизира отклоняването на вниманието ви. 
Така можете да се фокусирате върху управлението на NP300 NAVARA 
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ВАШИЯТ СВЯТ НА 
ВАШАТА ДЛАН.
С NissanConnect, новият Nissan NP300 NAVARA става най-добрия 
приятел на смартфона ви. Вашата музика, новини от Facebook и много 
други мобилни приложения са с вас по време на път, тъй като работят 
с мобилния ви телефон и 7 инчовия дисплей на арматурното табло. 
Още по-добрата новина е, че базовия пакет приложения е безплатен 
за първите три години. 

Следвайте правилния път с навигационната система на Nissan, която 
има гласово разпознаване, Bluetooth hands-free връзка с мобилен 
телефон, аудио стрийминг и iPod/USB вход.
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®

7 въздушни възглавници. Предни фронтални въздушни възглавници 
за водача и пътника, предни странични въздушни възглавници в 
седалките, въздушни възглавници тип «завеса» монтирани в покрива 
и въздушна възглавница за коленете на водача. 

Vehicle Dynamic Control (VDC) следи ъгъла на завиване на 
волана, спирачния процес и стабилността на превозното средство 
и в случай на необходимост намалява мощността и прилага 
индивидуално спирачно усилие на всяко колело, за да запази 
зададената траектория на движение. 

Електронен блокаж на диференциала (eLSD). 
На път с ниско сцепление (сняг, кал и т.н.) системата 
усеща приплъзването на някое от 4-те колела и прилага 
спирачно усилие, за да възстанови по-бързо сцеплението.

Антиблокираща спирачна система (ABS) 
предотвратява блокирането на колелата при екстремно 
спиране, позволявайки запазване на контрола и 
заобикаляне на препятствия.

Електронно разпределение на спирачното 
усилие (EBD) автоматично изпраща по-голямо 
спирачно усилие на задните спирачки, в случай че 
автомобила е натоварен. 

Интелигентен спирачен асистент (FEB). Монтиран 
в предната броня радар измерва разстоянието до 
движещия се отпред автомобил. В случай на риск 
от сблъсък, системата ще подаде звуков и светлинен 
сигнал. Ако водачът не реагира, ще се активират 
спирачките. Системата може да избегне сблъсък при 
скорост на движение до 30 км/ч.

Страхотно е да се чувствате уверени през цялото пътуване. 
Nissan Safety Shield е ново измерение в активната безопасност, 
която е в основата на всеки произведен Nissan. Изброените 
системи са само част от технологиите в новия Nissan NP300 
NAVARA, които предпазват вас и вашите пътници. Те работят 
в три основни направления: следене работата на системите 
на пикапа и заобикалящата го среда, помощ за запазване 
на контрол в неочаквани ситуации и предпазване в случай 
на катастрофа.

Traction Control System (TCS). Система за контрол на сцеплението. 
Намалява приплъзването на колелата при потегляне на хлъзгав терен. 

Zone Body конструкция. Zone Body конструкцията на каросерията 
на Nissan поема енергията при удар и предпазва пътниците в купето. 
Тя има предна и задна деформационна зона, странични усилени греди 
и кормилна колона, която потъва напред при удар. 

NISSAN SAFETY SHIELD

ШОФИРАЙТЕ УВЕРЕНО.

Around View Monitor. Четири камери 
осигуряват 360 градусов обзор и 
дават изображение на пикапа отгоре. 
За максимална видимост може да се 
осигури и детайлен изглед отпред, отзад 
или отпред отдясно. Системата работи 
до скорост от 10 км/ч.

НАМАЛЯВАНЕ
НА СКОРОСТТА

ПОВИШЕНО 
СПИРАЧНО УСИЛИЕ 

АВАРИЙНО 
СПИРАНЕ

ВИЗУАЛНО/ЗВУКОВО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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РАБОТИ ПО-ЗДРАВО И 
ЖИВЕЕ ПО-ДЪЛГО
Създаден да издържа на тежка и продължителна работа, NP300 
NAVARA е пикапа на професионалистите. Капацитетът на теглене 
е до 3.5т при всякакви условия. Със здрави основи и издръжлив 
във времето, той е най-надеждния партньор, който можете да 
намерите за дълъг период от време. 
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РАЗНООБРАЗНИ 
ВЪЗМОЖНОСТИ.
Новият Nissan NP300 NAVARA отговаря на нуждите на бизнеса 
с богата гама от превозни средства. Имате възможност 
да избирате между: шаси кабина, която да оборудвате според 
нуждите си, кабина King Cab с максимално товарно 
пространство и кабина Double Cab, в случай че често возите 
по-голям екип от хора.
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1- Щора за товарния отсек, мека

2- Ролетна щора за товарния отсек

3- Капак за товарния отсек, алуминиев

4- Хардтоп

5- Хромирани странични ролбари

6- Хромиран преден ролбар

7- Пластмасово дъно за товарния отсек

8- Защитна кора за вратата на товарния отсек

9- Метално дъно за товарния отсек

БЪДЕТЕ ВЪВ ФОРМА С 
ОРИГИНАЛНИТЕ АКСЕСОАРИ 
НА NISSAN
Украсете и защитете вашия пикап с оригиналните аксесоари 
на Nissan, които са създадени специално за NP300 NAVARA, 
за да бъде здрав и атрактивен по-дълго.

ХАРДТОП

* Не се предлага на стандартната версия

Централно 
заключване

Стоп 
светлина

Интериорно 
осветление*

Тапицерия на 
интериора*

Отваряеми 
прозорци*
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A

A

B

CB

CLASSIC : ЧЕРЕН ТЕКСТИЛ COMFORT : ЧЕРЕН ТЕКСТИЛ

ULTIMATE : ЧЕРНА КОЖАCONNECT : ЧЕРЕН ТЕКСТИЛ

16" стоманени 16" алуминиеви 18" алуминиеви

GN0 ЧЕРЕН (M) K51 СИВ (M)

CAQ ТЪМНО КАФЯВ (M) EAU ОРАНЖЕВ (M)

Z10 ЧЕРВЕН (S)

QM1 БЯЛ (S) KL0 СРЕБЪРЕН (M)

BW9 ТЪМНО СИН (M)

ЦВЕТОВЕ М: Металик - S: Солиден ТАПИЦЕРИИ

РАЗМЕРИ
DOUBLE CAB 
A: Височина: 1,840 мм (с рейки на покрива)
B: Дължина: 5,330 мм
C: Широчина: 2,085 мм (с отворени огледала)
ТОВАРЕН ОТСЕК 
Височина: 474 мм 
Дължина: 1,578 мм (на пода)
Широчина: 1,560 мм (максимална)

KING CAB 
A: Височина: 1,790 мм
B: Дължина: 5,225 мм
C: Широчина: 2,085 мм 
(с отворени огледала)
ТОВАРЕН ОТСЕК 
Височина: 474 мм
Дължина: 1,788 мм (на пода)
Широчина: 1,560 мм 
(максимална)

ДЖАНТИ
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УСЛУГИ ЗА КЛИЕНТА

СПЕЦИАЛИЗИРАНА МРЕЖА
Nissan осигурява специализирана мрежа от дилърства, която се грижи за поддръжката 
на вашето превозно средство:
• Покритие в цяла Европа
• Обучен търговски и сервизен екип
• Атрактивни финансови решения
• Възможности за модифициране
• Възможност за удължаване на 5 годишната гаранцията от производителя.
• Тестово шофиране

СЛЕДПРОДАЖБЕНО ОБСЛУЖВАНЕ
Ако личният ви автомобил се повреди, това е некомфортно. Ако служебният ви пикап 
се повреди, това е сериозен удар за вашия бизнес. Дори времето за обслужване е 
загуба, тъй като вашето превозно средство не работи. В Nissan, ние разбираме това и 
затова правим всичко възможно вашия товарен автомобил да е на мястото си - на пътя 
работейки за вас. 

• 5 години или 160,000 км, което от двете събития 
настъпи първо.
• 5 години гаранция на лаковото покритие 
• 5 години гаранция на оригиналните части и 
аксесоари на Nissan
• 5 години пътна помощ
• 12 години гаранция срещу пробивна корозия на 
NP300 NAVARA
 

Със сервизни интервали през 24 месеца или 30,000 км за двигателите, вие не само ще сте 
спокойни в продължение на 5 г., но ще имате и минимални експлоатационни разходи. 

5 ГОДИШНА ГАРАНЦИЯ ЗА ТОВАРНАТА ГАМА ОТ NISSAN
Nissan предлага 5 годишна гаранция на цялата си товарна гама в Европа.* Тя включва:

Вие разпалвате въображението ни. Вие провокирате нашата изобретателност. Вие ни вдъхновявате да 
променяме правила и да създаваме иновации. В Nissan, иновативността не касае само допълнения или 
доразвиване на идеи, а представлява преминаване отвъд обичайното и статуквото. Става въпрос за вземане 
на неочаквани решения, за да отговорим на вашите най-емоционални и най-прагматични желания. Ние 
проектираме автомобили, аксесоари и услуги, които предизвикват въображението ви, превръщайки 
практичното във вълнуващо, а вдъхновението засилва удоволствието от шофирането на Nissan всеки ден. 

ВСИЧКО, КОЕТО NISSAN ПРАВИ Е ВДЪХНОВЕНО ОТ ВАС.

*5 години / 160,000 км (което от двете събития настъпи първо) гаранция на производителя за товарната гама (с изключение на eNV200: 5 години / 100,000 км. гаранция на 
производителя за електрическите компоненти, 3 години / 100,000 км за останалите части на превозното средство) 
Неограничен пробег за: защитата на лаковото покритие, оригиналните аксесоари Nissan, пътната помощ и гаранцията против корозия. 
За повече информация, моля разгледайте гаранционната книжка на Nissan.

 

 
5 ГОДИНИ ПЪТНА ПОМОЩ
• Покритие в цяла Европа в случай на повреди, катастрофи и инциденти (като спукана 
гума, изгубени ключове, грешно заредено гориво…) 
• 24/7, 365 дни в годината
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PICK-UP
AWARD

П о с е т е т е  н а ш и я т  у е б с а й т :  w w w . n i s s a n . b g

Последвайте Nissan NP300 NAVARA в:
Печат на дилъра:

Направено е всичко възможно, съдържанието на настоящото издание да бъде актуално и точно към датата на отпечатването (Октомври 2015 г). Настоящата 
брошура е изготвена на базата на прототипа на автомобила, който е представен на автомобилните изложения. В съответствие с политиката на Nissan за 
непрекъснато усъвършенстване на своите продукти, Nissan Европа си запазва правото да прави промени в характеристиките на автомобилите и нивата на 
оборудване, които са описани и представени в настоящата публикация. Търговските представители на Nissan ще бъдат информирани за всички внесени 
изменения във възможно най-кратки срокове. Моля свържете се с най-близкия до вас оторизиран търговски представител на Nissan, за да получите 
актуална информация. Поради ограничените възможности на полиграфическата техника, показаните в настоящата брошура цветове и облицовъчни материали 
могат да се различават незначително от действителните цветове на боята и интериора на каросерията. Всички права запазени. Забранява се възпроизвеждането 
на цялата брошура или части от нея без писменото съгласие на Nissan Европа.

Тази брошура е отпечатана на екологично чиста хартия (без хлор) MY16 NP300 NAVARA 10/2015 - Отпечатано в ЕС.
Създадено от CLM BBDO, Франция – тел.: +33 1 41 23 41 23 и произведено от eg+ worldwide, France Франция – тел.: +33 1 49 09 25 35.

*5 г / 160,000 км (което от двете събития настъпи първо) гаранция от производителя за товарната гама (с изключение на e-NV200: 5 г / 
100,000 км гаранция от производителя за електрическите компоненти, 3 г / 100,000 км за останалата част от превозното средство)
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