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BRAKE

B R A K E

Vybavte svůj vůz NAVARA pro práci i volný čas 
plně integrovaným příslušenstvím od společnosti 
Nissan. Začněte neuvěřitelně promyšlenou, ultra 
odolnou nástavbou vyrobenou tak, aby dokonale 
ladila s designem vozu NAVARA. Standardní verze 
je dodávána s centrálním zamykáním pro otevírání 
zadních dveří a integrovaným brzdovým světlem. 
Prémiová verze je doplněna o otevírání bočních 
oken (s možností větrání za jízdy), osvětlení 
interiéru a látkové čalounění interiéru na míru. 
Namontujte si svoji nástavbu a užívejte si 
dobrodružství každý den.

Na obálce: NAVARA ve žluté barvě Savannah s nástavbou ve žluté 
barvě Savannah (43), chromovanou ozdobnou lištou z nerez oceli (74) a 
chromovanou boční lištou z nerez oceli (70)

*K dispozici pouze u prémiových verzí

NÁSTAVBA. KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ PRO  
VÁŠ POHODLNÝ ŽIVOT

Centrální zamykání Otevírání oken*Osvětlení interieru* Čalounění interieru*Brzdové světlo
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Pracujte efektivněji: Vyberte si vložku korby, která 
vyhovuje vaší práci (plastovou nebo hliníkovou), a 
chraňte ložnou plochu, zadní dveře a horní okraje 
korby, vytvořte upevňovací body s kryty korby.

VLOŽKY KORBY CHRÁNÍ 
VAŠE PODNIKÁNÍ

1- Kryty korby (62)

2- Plastová vložka korby (57)

3- Plastová ochrana výklopné 
zádi (63)

4- Hliníková vložka korby s 
palstovými kryty podběhů (58, 60)
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PŘÍSLUŠENSTVÍ 
KORBY PRO EFEKTIVNÍ 
ORGANIZACI
Nakládejte efektivně... se svým časem  
díky praktickému příslušenství Nissan,  
při jehož tvorbě jsme mysleli především  
na funkčnost. Díky plně integrované 
vysunovací přihrádce, dělící příčce korby, 
boxu na nářadí a odolnému kovovému 
stupátku pro snadný přístup máte vše  
pod kontrolou.

4
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1- Plastový box na nářadí (65)

2- Vysunovací přihrádka (61)

3- Vysunovací zadní stupačka (67)

4- Dělící příčka korby (66)
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S KRYTY KORBY 
JSTE PŘIPRAVENI NA 

DOBRODRUŽSTVÍ
Samá práce a žádná zábava? NAVARA nabízí 

pravý opak. Vyberte si ten nejlepší kryt korby 
– hliníkový, rolovací nebo měkký – a chraňte 

svůj náklad. Poté na korbu namontujte nosič 
jízdních kol a užijte si zábavu!

1- Kryt, měkký (50)

2- Rolovací kryt (48)

3- Kryt, hliníkový (46)

4- Nosič na korbu se 2 vysoce kvalitními 
nosiči jízdních kol (149)

4
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1- Zadní závěsný nosič jízdních kol pro 3 kola, 7 pinový 
nebo 13 pinový (dostupný také ve verzi pro 2 kola) (126)

2- Nosič lyží/snowboardu, až 6 párů lyží, vysunovací 
(dostupný také ve verzi pro 4 páry a 3 páry) (146)

3- Tažné zařízení, s přírubou (118)

4- Příčníky pro střešní ližiny (142)
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PRODLUŽTE SI SVŮJ 
VOLNÝ ČAS DÍKY 

ORIGINÁLNÍM 
STŘEŠNÍM NOSIČŮM

Pro lepší využití vašeho volného času 
se tažné zařízení může hodit. Nissan 
má to správné právě pro vás: pevné 

nebo speciálně navržené pro upevnění 
jízdních kol nebo lyží. Přidejte také  

sadu stylových střešních ližin a přibalte 
nějaké věci navíc. Jen pro případ, že 

byste se chtěli zdržet…
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ROZHODNĚTE SE  
MEZI VAŠÍ TEMNOU A 
SVĚTLOU STRÁNKOU

1- Ozdobný rám korby s osvětlením  
(volitelné), černý (75, 78)

2- Zadní ozdobné rohové lišty, černé (76)

3- Boční ozdobné lišty, černé (71)

4- Přední ozdobná lišta, černá (77)
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1– Ozdobný rám korby s osvětlením  
(volitelné), chromované (72, 78) 

2– Zadní ozdobné rohové lišty, chromované (73)

3– Boční ozdobné lišty, chromované (70)

4– Přední ozdobná lišta, chromovaná (74)

Upravte si svůj pick-up působivými 
ozdobnými lištami. Robustními a odolnými, 
přesně ve stylu nového Nissanu Navara.  
Dají všem najevo, že svoji práci myslíte vážně. 
Odhalte svoji temnou stránku a spojte černé 
lišty s bílou karoserií nebo nechte vyniknout 
chromované lišty ve spojení s černou 
karoserií nové Navary. Nádhera.
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SPORTOVNÍ STYLING  
SE VŠÍ PARÁDOU
Doplňte svůj vzhled vybraným příslušenstvím ve sportovním 
stylu, včetně lesklé chromované nebo černé koncovky výfuku, 
hliníkových prahových lišt a vysoce atraktivní antény ve tvaru 
žraločí ploutve.

1- Anténa ve tvaru žraločí ploutve, základní bílá  
(k dispozici také v černé, šedé a červené) (85)

2- Prahové lišty, hliníkové (83)

3- Koncovka výfuku, chromovaná (82)

4- Zadní ozdobné rohové lišty, nerez ocel, chromované (73)

5- Zadní ozdobné rohové lišty, nerez ocel, černé (76)

6- Rámeček zadních světel, chromovaný (80) 4

65
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1- Černé nálepky, 2 pruhy na kapotu a výklopnou záď (88)

2- Černé nálepky, 2 pruhy na dveře na obou stranách (90)

MĚSTO JÍ SLUŠÍ
Ano, NAVARA dostala modernější design, se 
kterým se ve měste neztratíte. Vylepšete jej  
na maximum pomocí pruhů na kapotu, dveře  
a výklopnou záď. Atraktivní. Skvělé.

1
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PRO VYŠŠÍ BEZPEČNOST
Kromě základních funkcí můžete bezpečnost svého 
vozu zvýšit také pomocí bezpečnostních matic kol 
a předního a zadního parkovacího systému.

1- Bezpečnostní matice kol (08)

2- Koberečky, velurové nebo gumové, 
s obrubou (101, 102)

3- Bezpečnostní sada (161)

4- Přední a zadní parkovací systém (154, 155)

5- 18" kola z lehké slitiny Solar tmavě šedá (05)

6- 18" kola z lehké slitiny Solar černá (06) 3

4
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KOLA Z LEHKÉ SLITINY
(01) 16 palcová ocelová kola 40300-4KJ2A

(02) 16 palcová ocelová kola 40300-4KJ3D

(03) 16 palcová standardní kola z lehké slitiny 40300-4KJ5A

(04) 18 palcová standardní kola z lehké slitiny 40300-4KJ6B

(05)  18 palcová kola z lehké slitiny Solar, tmavě šedá  
(včetně středu kola) KE409-4K300GR

(06)  18 palcová kola z lehké slitiny Solar, černá  
(včetně středu kola) KE409-4K300BT

(07) Bezpečnostní zámek kola pro rezervní kolo KE409-89981

(08)  Bezpečnostní matice kola KE409-89951

NÁSTAVBY A KRYTY ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU –  
VERZE KING CAB

(09) Pevná nástavba standardní verze, Černá (GN0) KE850-4K81N

(10) Pevná nástavba standardní verze, Bílá (QM1) KE850-4K81T

(11) Pevná nástavba standardní verze, Stříbrná (KL0) KE850-4K81K

(12) Pevná nástavba standardní verze, Bronzová Earth (CAQ) KE850-4K81M

(13) Pevná nástavba standardní verze, Modrá (BW9) KE850-4K81P

(14) Pevná nástavba standardní verze, Žlutá Savannah (EAU) KE850-4K81U

(15) Pevná nástavba standardní verze, Červená (Z10) KE850-4K81Z

(16) Pevná nástavba standardní verze, Šedá (K51) KE850-4K81R

(17) Pevná nástavba, prémiová verze, Černá (GN0) KE850-4K71N

(18) Pevná nástavba, prémiová verze, Bílá (QM1) KE850-4K71T

(19) Pevná nástavba, prémiová verze, Stříbrná (KL0) KE850-4K71K

(20) Pevná nástavba, prémiová verze, Bronzová Earth (CAQ) KE850-4K71M

(21) Pevná nástavba, prémiová verze, Modrá (BW9) KE850-4K71P

(22) Pevná nástavba, prémiová verze, Žlutá Savannah (EAU) KE850-4K71U

(23) Pevná nástavba, prémiová verze, Červená (Z10) KE850-4K71Z

(24) Pevná nástavba, prémiová verze, Šedá (K51) KE850-4K71R

(25) Hliníkový kryt korby KE849-4K300

(26) Hliníkový kryt korby s ochranným rámem KE849-4K310

(27) Rolovací kryt korby KE853-4K30A

(28) Rolovací kryt korby s ochranným rámem KE853-4K31A

(29) Měkký kryt korby KE853-4K320

NÁSTAVBY A KRYTY ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU –  
VERZE DOUBLE CAB

(30) Pevná nástavba standardní verze, Černá (GN0) KE850-4K61N

(31) Pevná nástavba standardní verze, Bílá (QM1) KE850-4K61T

(32) Pevná nástavba standardní verze, Stříbrná (KL0) KE850-4K61K

(33) Pevná nástavba standardní verze, Bronzová Earth (CAQ) KE850-4K61M

(34) Pevná nástavba standardní verze, Modrá (BW9) KE850-4K61P

(35) Pevná nástavba standardní verze, Žlutá Savannah (EAU) KE850-4K61U

(36) Pevná nástavba standardní verze, Červená (Z10) KE850-4K61Z

(37) Pevná nástavba standardní verze, Šedá (K51) KE850-4K61R

(38) Pevná nástavba, prémiová verze, Černá (GN0) KE850-4K51N

(39) Pevná nástavba, prémiová verze, Bílá (QM1) KE850-4K51T

(40) Pevná nástavba, prémiová verze, Stříbrná (KL0) KE850-4K51K

(41) Pevná nástavba, prémiová verze, Bronzová Earth (CAQ) KE850-4K51M

(42) Pevná nástavba, prémiová verze, Modrá (BW9) KE850-4K51P

(43)  Pevná nástavba, prémiová verze, Žlutá Savannah (EAU) KE850-4K51U

(44) Pevná nástavba, prémiová verze, Červená (Z10) KE850-4K51Z

(45) Pevná nástavba, prémiová verze, Šedá (K51) KE850-4K51R

(46)  Hliníkový kryt korby KE849-4K400

(47) Hliníkový kryt korby s ochranným rámem KE849-4K410

(48)  Rolovací kryt korby KE853-4K40A

(49) Rolovací kryt korby s ochranným rámem KE853-4K41A

(50)  Měkký kryt korby KE853-4K420

DOPLŇKY PRO NÁKLADOVÝ PROSTOR – VERZE KING CAB
(51) Plastová vložka korby KE931-4K00A

(52) Hliníková vnitřní strana zádě pro hliníkovou vložku korby KE931-4K00CS1

(53) Plastové kryty podběhů pro hliníkovou vložku korby 
kompatibilní s C-Channels kotvícím systémem KE931-4K00G

(54) Plastové kryty podběhů pro hliníkovou vložku korby bez 
C-Channels kotvícího systému KE931-4K00J

(55) Vysunovací přihrádka KE855-4K300

(56) Horní kryty boků korby KE935-4K31A

BED UTILITIES - DOUBLE CAB VERSION
(57)  Plastová vložka korby KE931-4K00B

(58)  Plastové kryty podběhů pro hliníkovou vložku korby bez 
C-Channels kotvícího systému KE931-4K00DS1

(59) Plastové kryty podběhů pro hliníkovou vložku korby 
kompatibilní s C-Channels kotvícím systémem KE931-4K00H

(60) PPlastové kryty podběhů pro hliníkovou vložku korby bez 
C-Channels kotvícího systému KE931-4K00K

(61)  Vysunovací přihrádka KE855-4K400

(62)  Horní kryty boků korby KE935-4K41A

SEZNAM PŘÍSLUŠENSTVÍ
S OBJEDNÁVACÍMI KÓDY

DOPLŇKY PRO NÁKLADOVÝ PROSTOR – VŠECHNY VERZE
(63)  Plastová ochrana výklopné zádi (lze objednat s plastovou  

vložkou korby) KE930-4K00B

(64)  Sada pro upevnění plastové vložky ložné plochy (lze 
objednat s plastovou vložkou korby) KE931-4K09A

(65)  Box na nářadí KE851-4K01A

(66)  Dělící příčka korby KE854-4K000

(67)  Vysunovací zadní stupačka KE543-4K04B

DOPLŇKY EXTERIÉRU – VERZE KING CAB
(68) Boční ozdobné lišty, nerezováová ocel, chromované KE543-4K31A

(69) Stupačky s bočními ozdobnými lištami, nerezováová ocel, černé KE543-4K30A

DOPLŇKY EXTERIÉRU – VERZE DOUBLE CAB
(70)  Boční ozdobné lišty, nerezová ocel, chromované KE543-4K41A

(71)  Boční ozdobné lišty, nerezová ocel, černé KE543-4K40A

DOPLŇKY EXTERIÉRU – VŠECHNY VERZE
(72)  Ozdobná lišta korby, nerezová ocel, chromovaná KE546-4K10B

(73)  Zadní ozdobné rohové lišty, nerezová ocel, chromované KE545-4K01A

(74)  Přední ozdobná lišta, nerezová ocel, chromovaná KE540-4K03A

(75)  Ozdobná lišta korby, nerezová ocel, černá KE546-4K10A

(76)  Zadní ozdobné rohové lišty, nerezová ocel, černé KE545-4K00A

(77)  Přední ozdobná lišta, nerezová ocel, černá KE540-4K02A

(78)  Bodová světla (kompatibilní s KE546-4K10A/B) KE541-4K01A

(79) Ozdobná lišta korby kompatibilní s krytem korby KE546-4K10C

(80)  Rámeček zadních světel B6551-4JA0A 

(81) Sada mlhových světel s chromovanými rámečky KE622-4J005

(82)  Chromovaná koncovka výfuku B0091-4JA0A

(83)  Ochranné prahové lišty, přední sada KE967-4K400

(84) Anténa ve tvaru žraločí ploutve, Červená (Z10) KE280-4J400

(85)  Anténa ve tvaru žraločí ploutve, Bílá (QM1) KE280-4J300

(86) Anténa ve tvaru žraločí ploutve, Šedá (K51) KE280-4J200

(87) Anténa ve tvaru žraločí ploutve, Černá (GN0) KE280-4J100

(88)  Černé nálepky, 2 pruhy na kapotu a výklopnou záď KE537-4K001

(89) Černé nálepky, 2 pruhy na dveře na obou stranách pro verzi 
King Cab KE537-4K321

(90)  Černé nálepky, 2 pruhy na dveře na obou stranách pro verzi 
Double Cab KE537-4K021

(91) Tmavě šedé nálepky, 2 pruhy na kapotu a výklopnou záď KE537-4K002

(92) Tmavě šedé nálepky, 2 pruhy na dveře na obou stranách  
pro verzi King Cab KE537-4K322

(93) Tmavě šedé nálepky, 2 pruhy na dveře na obou stranách  
pro verzi Double Cab KE537-4K022

FUNKČNÍ DOPLŇKY EXTERIÉRU
(94) Okenní deflektor, přední a zadní sada pro verzi Double Cab KE800-4K010

(95) Okenní deflektor, přední sada pro verzi King Cab KE800-4K020

(96) Deflektor kapoty KE610-4K000

(97) Boční ozdobné lišty karosérie se základním nátěrem pro verzi 
Double Cab KE760-4K420PR

(98) Ochranná sada proti vodě výklopnou záď KE857-4K00A

(99) Stupačka na kolo KE930-00130

KOBEREČKY – VERZE KING CAB
(100) Textilní koberečky standard, přední sada KE746-4K021 

(101)  Textilní koberečky, velurové s prošíváním, přední sada KE746-4K001 

(102)  Gumové koberečky s obrubou, přední sada KE741-4K089 

KOBEREČKY – VERZE DOUBLE CAB
(103) Textilní koberečky standard, přední a zadní sada KE745-4K021 

(104)  Textilní koberečky, velurové s prošíváním, přední a zadní sada KE745-4K001 

(105)  Gumové koberečky s obrubou, přední a zadní sada KE748-4K089 

INTERIOR UTILITY 
(106) DAB anténa KS291-10000 

(107) Standardní popelník 96536-00Q0A

(108) Osvětlený popelník F8800-89925

(109) Držák pro smartphone „Grip“, bílý KS289-360WH 

(110) Držák pro smartphone "Grip", černý KS289-360BL 

(111) Držák pro smartphone „Flex“, černý KS289-360FL 

(112) Držák pro smartphone „Push Air“, černý KS289-PA0BL 

(113) Držák telefonu v držáku nápojů KE930-00300

(114) Univerzální držák tabletu, černý KS289-TH0BL 

(115) Chladicí schránka (20 litrů) KS930-00080 

(116) Dětská sedačka, safe plus II KS530-99010 

(117) Dětská sedačka, safe plus Isofix KS530-99090 
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TAŽNÁ ZAŘÍZENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ
(118) Tažné zařízení s přírubou (krátká verze) KE500-4KJ0B

(119)  Tažné zařízení s přírubovou (dlouhá verze pro Double Cab 
s nárazníkem se stupačkou) KE500-4KJ1A

(120) Elektrická sada TEK – 7 pinová  KE505-4K01A

(121) Skládací nosič jízdních kol s možností upevnění na tažné 
zařízení se 7 pinovou zásuvkou pro 2 kola (Euroride) KE738-70207

(122) Skládací nosič jízdních kol s možností upevnění na tažné 
zařízení se 7 pinovou zásuvkou pro 3 kola (Euroride) KE738-70307

(123) Adaptér TEK, ze 7 pin na 13 pin KE505-89941

(124) Elektrická sada TEK – 13 pinová KE505-4K01B

(125) Skládací nosič jízdních kol s možností upevnění na tažné 
zařízení se 13 pinovou zásuvkou pro 2 kola (Euroride) KE738-70213

(126)  Skládací nosič jízdních kol s možností upevnění na tažné 
zařízení se 13 pinovou zásuvkou pro 3 kola (Euroway G2) KS738-71313 

(127) Adaptér TEK, ze 13 na 7 pin KE505-89951

(128) Adaptér TEK, ze 13 na 7 pin a 12 S, krátká verze KE505-89961

(129) Přídavný zdroj napájení KE505-4K999

(130) Nosič jízdních kol Hangon na tažné zařízení pro 2 kola (Xpress 970) KS738-75200 

(131) Skládací nosič jízdních kol Hangon na tažné zařízení pro 3 kola 
(Hangon 972) KS738-75300 

(132) Volitelná položka k nosiči jízdních kol Hangon: Držák SPZ 
kompatibilní se 7 pinovou zásuvkou KS738-75001 

(133) Volitelná položka k nosiči jízdních kol Hangon: Adaptér rámu KS738-75002 

(134) Volitelná položka k nosiči jízdních kol Hangon: Zámek proti 
krádeži Thule 957 KS738-75003 

(135) Bezpečnostní svorka, standardní KE500-99935

(136) Spojka Rockinger KE500-99901

(137) Klešťová spojka KE500-99903

(138) Klešťová spojka s kulovou hlavicí KE500-99904

NOSIČE A PŘÍČNÍKY
(139)  Nosič na korbu kompatibilní s rolovacím krytem korby 

(max. 75 kg) KE730-4K010

(140) Nosič na korbu kompatibilní s hliníkovým krytem korby
(max. 75 kg) KE730-4K011

(141) Střešní nosič, hliníkový (max. 80 kg) KE730-4K410

(142)  Příčníky pro střešní ližiny (max. 100 kg) KE732-3K010

(143) Nosič lyží, až 3 páry KE738-50001

(144) Nosič lyží, až 4 páry KE738-50002

(145) Hliníkový adaptér T-track pro nosič lyží, 3 nebo 4 páry KE737-99932

(146)  Posuvný nosič lyží, až 6 párů KE738-99996

(147) Standardní nosič jízdních kol (pro 1 kolo) KE738-80100

(148) Adaptér T-track pro standardní nosič jízdních kol KE737-99933

(149)  Nosič jízdních kol z vysoce pevného materiálu (Thule 591) KE737-80010

STŘEŠNÍ BOXY
OBJEM / DÉLKA / ŠÍŘKA / VÝŠKA / HMOTNOST / MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ

(150) Malý střešní box, černý, s rychloupínáním a oboustranným 
otevíráním (380 l / 1600-800-400 mm / 13 kg / 75 kg) KE734-380BK

(151) Střední střešní box, černý, s rychloupínáním a oboustranným 
otevíráním (480 l / 1900-800-400 mm / 15 kg/ 75 kg) KE734-480BK

(152) Velký střešní box, černý, s rychloupínáním a oboustranným 
otevíráním (530 l / 2250-800-420 mm / 17 kg / 75 kg) KE734-630BK

(153) Střešní box Ranger 90, látkový (280 l / 1100-800-400 mm / 50 kg) KE734-RAN90

ASISTENČNÍ TECHNOLOGIE
(154)  Přední parkovací systém KE512-99906

(155)  Zadní parkovací systém KE513-4K07B

(156) Zadní parkovací systém (pro nižší výbavy) KE513-4K07C

BEZPEČNOST
(157) Výstražný trojúhelník KE930-00017

(158) Výstražný trojúhelník (sada 2 ks) KE930-00018

(159) Sada první pomoci (skříňka z tvrdého plastu) KE930-00021

(160) Sada první pomoci (měkký obal) KE930-00026

(161)  Bezpečnostní sada (sada první pomoci, refl exní vesta 
a 1 trojúhelník) KE930-00028

(162) Bezpečnostní sada (sada první pomoci, refl exní vesta 
a 2 trojúhelníky) KE930-00029

(163) Bezpečnostní refl exní vesta Nissan KE930-00111

SEZNAM PŘÍSLUŠENSTVÍ
S OBJEDNÁVACÍMI KÓDY

Zeptejte se prodejce na začlenění příslušenství do vaší finanční smlouvy se společností 
Nissan a na výhody plánu financování, který vám vyhovuje.

Originální příslušenství Nissan
5 let nebo do 160 000 km, pokud je vozidlo při kontrole před dodáním prováděné 
dealery Nissan v pořádku (díly a náklady na práci) 
12 měsíců, pokud je vozidlo při kontrole prováděné třetí stranou nebo zákazníkem v 
pořádku (pouze díly / neomezený počet kilometrů)

 Příslušenství schválené společností Nissan
2 roky nebo do 100 000 km, pokud je vozidlo při kontrole před dodáním prováděné 
dealery Nissan v pořádku (díly a náklady na práci)
12 měsíců, pokud je vozidlo při kontrole prováděné třetí stranou nebo zákazníkem v 
pořádku (pouze díly / neomezený počet kilometrů)

 Příslušenství Nissan
3 roky nebo do 100 000 km, pokud je vozidlo při kontrole před dodáním prováděné 
dealery Nissan v pořádku (díly a náklady na práci)
12 měsíců, pokud je vozidlo při kontrole prováděné třetí stranou nebo zákazníkem v 
pořádku (pouze díly / neomezený počet kilometrů)

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA

Prodloužená záruka NISSAN vám umožňuje využívat 
tovární záruku na váš Nissan Navara po delší dobu nebo 
větší nájezd kilometrů. 

Prodloužená záruka je nabízena v několika variantách, 
a vy si tak můžete zvolit tu, která bude nejlépe vyhovovat 
vašim potřebám.

Naši školení mechanici vašemu vozu rozumí lépe než 
kdokoliv jiný a vždy využívají pouze originální díly Nissan.

Protože je při soukromém prodeji přenositelná, přináší 
Prodloužená záruka NISSAN klidnou mysl ne jenom vám, 
ale také každému dalšímu majiteli vozu.

SERVISNÍ SMLOUVA

Dopřejte svému Nissanu Navara péči, kterou si zaslouží. 
Servisní smlouva Nissan vám zajistí naprostou kontrolu 
vašich nákladů a stálé ceny po dobu platnosti smlouvy.

Naše Servisní smlouva vám dává možnost pevně stanovit 
náklady na servis vašeho vozu až na 8 let.

Servisní smlouva pokrývá všechny standardní servisní 
náležitosti pro váš Nissan Navara.

Získáte výhody v podobě užívání originálních dílů Nissan, 
které vám namontují naši školení mechanici.

Řádně udržovaný vůz má také větší hodnotu pro 
následný prodej.

Pokud se rozhodnete svůj vůz Nissan prodat ještě před 
vypršením platnosti smlouvy, lze smlouvu přenést na 
nového majitele, který tak bude moci čerpat všechny 
její výhody.
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Sledujte nový Nissan NAVARA:
Razítko prodejce:

Navštivte naše stránky: www.nissan.cz

*5 let / 160 000 km (podle toho, co nastane dříve) záruka výrobce pro řadu užitkových vozů (s výjimkou modelu e-NV200: 
5 let / 100 000 km záruka výrobce na díly systému elektrického pohonu, 3 roky / 100 000 km pro zbytek vozidla)

Přípravě této publikace jsme věnovali maximální péči a udělali jsme vše pro to, aby její obsah v době tisku přesně odpovídal 
skutečnosti (July 2016). Při přípravě této brožury byly použity snímky prototypů vozidel vystavovaných na autosalonech. V souladu 
s politikou soustavného zdokonalování svých výrobků si společnost Nissan International vyhrazuje právo kdykoli změnit specifikace 
a vozidla popisovaná a vyobrazená v této publikaci. Prodejci vozů Nissan budou o veškerých úpravách tohoto typu co nejdříve 
informováni. Chcete-li tedy získat nejnovější informace, obraťte se na místního prodejce vozů Nissan. Vzhledem k omezením 
spojeným s použitými postupy tisku se mohou barvy uvedené v této brožuře mírně lišit od skutečných barev použitých laků a 
interiérových dekorů. Všechna práva vyhrazena. Reprodukce celé této brožury nebo jakékoliv její části bez písemného souhlasu 
společnosti Nissan International je zakázána.

Tato brožura je vyrobena z papíru bez obsahu chlóru. – BROŽURA MY16 NOVÝ NAVARA – 
DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ ÚPLNÁ BROŽURA 07/2016 – Vytištěno v EU.

Grafická úprava: DESIGNORY, France and produced by eg+ worldwide, France - Tel. : +33 1 49 09 25 35.
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