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Robust, adræt og flot – den nye Nissan NAVARA 4x4 er den nyeste 
i en lang række af pickup-modeller fra Nissan – vi producerede den 
første i 1934. I den forgangne tid har vi været pionerer med King 
Cab i 1977, det innovative, fleksible «C-channel»-fastgørelsessystem 
til laddet i 2005, og nu er vi de første der producerer en pickup i 
1-ton-klassen med multilink bagaksel og skruefjedre, hvilket giver 
Navara klassens absolut bedste komfort og køreegenskaber. Vores 
stolte tradition, som deles af 14 MILLIONER PICKUP-EJERE, der 
baner vejen i 180 LANDE, fortsætter i dag. Så længe eventyret 
venter forude, vil Nissan føre an.
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VI PRÆSENTERER DEN NYE 
NISSAN NAVARA
Vi bygger altid stærke, driftssikre pickup-trucks, og vi har altid fornyet os for at levere den vare, 
som du ønsker. Med helt lukket chassisramme, firehjulstræk, differentialespærre og to 
robuste motorer – en 2,3-liters turbodiesel med 160 hk og en biturbo-motor med 190 hk 
/ 450 Nm. Så kan du tale om råstyrke! Nissan NAVARA leverer bundsolide 
præstationer og klassens bedste brændstoføkonomi, som du forventer det af en 
pickup fra Nissan. Med en anhængervægt på 3,5 tons og et brændstofforbrug 
på 15,9 km/l kan du køre både offroad og onroad uden at gå glip af noget – 
og med 5 års / 160.000 km fabriksgaranti er det et løfte, som du kan stole 
på. Oplev begejstringen ved den næste pickup-generation – en robust 
og pålidelig pickup med komfort som en SUV.
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4-SIDEDE 
CHASSIS-VANGER.
RUSTET TIL 
DET HELE
En anhængervægt på op til 3,5 t. En lasteevne på 
næsten 1 t. Og oplevelsen af forbedrede præstationer i 
alle typer terræn. Den nye Nissan NAVARA har kraftige 
4-sidede chassisvanger, fremstillet af robust 
højstyrkestål, hvilket øger bilens strukturelle stivhed 
og vridningsstabilitet.

PICKUP’EN, SOM DU KAN
STOLE PÅ - HELT NED TIL
MINDSTE DETALJE
Den nye Nissan NAVARA 4x4 pickup er bygget på det kraftigst mulige chassis 
med 4-sidede vanger mod de normale 3 sider. Desuden har den fået en ny 
multilink bagaksel med skruefjedre som giver den klassens absolut bedste 
komfort og køreegenskaber, uden at det går ud over lasteevnen.

FRAKØRSELS-
VINKEL

25°

224 mm
FRIHØJDE
(UNDER 
BAGAKSEL)TILKØRSELSVINKEL

30°
VADEDYBDE

600 mm
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Hill Start Assist og Hill Descent Control. -Skal du 
forcere bakket terræn? Nu kan du gøre det med større 
sikkerhed og kontrol. Hill Start Assist hjælper dig med 
at undgå, at bilen ruller baglæns, når du sætter i gang 
på en stigning. På vej ned hjælper Hill Descent Control 
dig med at holde bilen på ret køl ved at styre bremser 
og moment på alle 4 hjul, så du ikke kommer på tværs 
af nedkørslen.

FØDT STÆRK! - DEN MEST
KRAFTFULDE PICKUP I EUROPA
Hvad enten det er ude i terrænet eller i storbyjunglen, så er den nye Nissan NAVARA altid 
i sit rette element. Bilen har tre køreprogrammer – 4WD High til lettere offroad-kørsel, 
4WD Low til krævende offroadkørsel i sand, sne eller dybt mudder eller 2WD til almindelig 
kørsel på vej. Med funktioner som Hill Start Assist og Hill Descent Control er Navara klar 
til det hele, og den har et glimrende vejgreb selv i 2WD-indstillingen og med almindelige 
dæk takket være det elektroniske limited slip differentiale ‘eLSD’.

Differentialespærre
på bagakslen

Active Brake Limited
Slip på alle fire hjul

Tilkobling af 4WD under 
kørsel

Hill Descent Control

Hill Start Assist
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2298 CC SLAGVOLUMEN

DIESEL BRÆNDSTOFTYPE

OP TIL 15,9 KM/L BRÆNDSTOFØKONOMI

FRA 167 G/KM CO2-EMISSIONER

160 HK/120 KW
190 HK/140 KW

YDELSE

403 NM VED 1.500 OMDR./MIN.
450 NM VED 1.500 OMDR./MIN.

DREJNINGSMOMENT

3,500 KG MAKSIMAL 
ANHÆNGERVÆGT

916 KG MAKSIMAL NYTTELAST

INDTAGER VEJENE
Udvendigt er den en pickup - indvendigt 
en SUV. Bare se på instrumentpanelets 
ergonomiske design og materialernes høje 
kvalitet. Slap af i de ergonomiske komfort-
forsæder med lændestøtte, indstil det 
2-zoners automatiske klimaanlæg, og 
oplev komforten med multilink bagaksel 
med skruefjedre. Mere end bare en 
arbejdshest – Nissan Navara gør den 
daglige kørsel til en fornøjelse.

2,3-LITERS DIESELMOTOR MED BITURBO & 
INTERCOOLER (EURO 6b)

Den nye, forbedrede dieselmotor med 190 hk og 
dobbelt turbolader samt enten en 6-trins manuel 
eller en 7-trins automatisk gearkasse sørger for flere 
hestekræfter og giver et større drejningsmoment 
sammen med et fantastisk brændstofforbrug.
Dermed leverer dieselmotoren den bedste
acceleration og effektivitet i klassen.

*Bl. kørsel ifl g. NEDC normen.

D  Nissan Navara brændstofforbrug 
v. bl. kørsel (NEDC): 14,5-15,9 km/l. 
CO2-udledning 167-183 g/km. 
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DU HAR IMPONERENDE
KRÆFTER TIL RÅDIGHED
Selvfølgelig kan du have båden med. NAVARA er konstrueret 
til alvorlig anhængerkørsel. Udgangspunktet er chassiset, 
som er helt lukket i bilens fulde længde. Og dertil kan 
lægges komponenter, som er beregnet til stor belastning, 
herunder bremsesystem og kølesystemer, plus masser af 
kræfter og drejningsmoment ved lave omdrejningstal, 
så du er godt rustet til at trække en imponerende 
mængde vægt bag dig. For alle modeller er 
anhængervægten 3,5 t.
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VORES MEST ALSIDIGE PICKUP-
LAD NOGENSINDE
Den nye Nissan NAVARA er konstrueret til at klare hårde opgaver, har en 
lasteevne på omkring 1 ton og kan trække op til 3,5 ton på krogen. En lettere 
bagfjæl gør det nemmere at læsse ladet. Og din last kan fastgøres sikkert, 
takket være Nissans revolutionerende, fleksible «C-Channel»-fastgørelsessystem. 
De bevægelige klamper kan fastlåses i enhver position takket være særlige 
skinner og på de tre sider af ladet, så du kan fastsurre enhver type last 
uanset form og størrelse.

*Afhænger af motor- og udstyrs-niveau. Se mere i tekniske specifi kationer.
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King Cab har baghængslede bagdøre, hvilket gør indstigningen 
i kabinen nem for dine passagerer og ligeledes gør det nemt at 
få større genstande, som ikke kan komme ind igennem en 
konventionel døråbning, ind i kabinen. De to bagsæder kan 
klappes op, så der er god plads til last.

LÆG DET, GEM DET, SKJUL DET - ELSK DET!
En fleksibel kabine med et gennemtænkt design, der byder på masser af smarte opbevaringsrum, 
som er nyttige både til arbejde og fornøjelse. Der er plads til dine ting under siddepladserne på 
bagsædet, i lommerne i dørene, i det store handskerum og i den store midterkonsol. Tørstig? 
Nærmest overalt i kabinen kan du finde en kopholder – ved siden af forsæderne og endda også i 
dørlommerne i for- og bagdørene.

Ekstra store lommer i fører- og passagerdøren giver masser af 
opbevaringsplads med nem adgang.

Det rummelige handskerum er perfekt til dine dokumenter og 
sagsmapper – selv det mere pladskrævende.

Opbevaringsrum, som meget praktisk er placeret under 
bagsæderne, er perfekte til opmagasinering af værktøjer, som du 
ønsker at opbevare skjult.

I midterkonsollen er der store kopholdere og et stort lukket 
opbevaringsrum til genstande, som du gerne vil have lige ved 
hånden, men ønsker at opbevare ude af syne.

*King Cab med bagsæder markedsføres ikke i Danmark, 
men kan fås hjem på forespørgsel. Bemærk, der skal 
betales fuld personvogns-registreringsafgift hvis bilen 
skal leveres med bagsæder.
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KØR PÅ FØRSTE KLASSE HVER DAG
I den nye Nissan NAVARA får du uventet komfort og plads på alle siddepladser. Forrest i 
kabinen finder du sæder, der er konstrueret med inspiration fra astronauternes vægtløse 
tilstand og yder optimal komfort. Sædernes konstruktion bevirker, at din rygrad indtager 
en mere naturlig positur, hvilket gør det en del mere komfortabelt at køre lange ture. 
Derudover kan du og dine passagerer takket være det 2-zoners automatiske klimaanlæg 
opbevare ting lige så køligt og varmt, som I hver især ønsker, mens I kan indstille de 
runde luftdyser i præcist den retning, I hver især ønsker, at luften skal udsendes i – 
hvilket er en stor fordel for alle personer i bilen, herunder bagsædepassagererne, som 
har deres egne luftdyser.
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ALT LIGE VED HÅNDEN
Alle betjeningselementer er placeret det helt rigtige sted, så du 
hurtigt kan betjene dem. Med Nissans nøglefri betjening med 
startknap kan dørene låses og låses op, og du kan starte bilen, 
uden at du skal tage nøglen op af lommen. Med ratbetjeningen 
kan du betjene fartpiloten og audiosystemet uden at fjerne 
hænderne fra rattet. Og med det håndfrie Bluetooth er det nemt 
at foretage og besvare opkald.
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NISSAN ADVANCED DRIVE-ASSIST DISPLAY

INNOVATION LIGE FOR 
ØJNENE AF DIG
Med alt det, der sker omkring dig, er det nemt at miste fokus på 
det vigtigste: at køre bilen. Med alt fra brændstoføkonomi til CO2 
sparet takket være Start/Stop-system og navigationsanvisninger 
sørger det store 5" display imellem speedometret og 
omdrejningstælleren for, at du har informationerne lige foran dig. 
Derved minimeres den tid, du fjerner blikket fra vejen. Så kan du 
fokusere på det, der virkelig betyder noget.
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HELE DIT UNIVERS
TIL RÅDIGHED.
Med NissanConnect bliver Nissan NAVARA din smartphones’ 
bedste ven. Stream musik og podcasts direkte fra din 
smartphone, se Facebook begivenheder og -indtjekninger, 
de nyeste tweets, TripAdvisor-tips og meget andet direkte 
på den 7" store touchscreen i midt i instrumentpanelet.

NissanConnect navigationssystem med håndfri telefoni via 
Bluetooth, audiostreaming, digital radio (DAB) og iPod-/
USB-tilslutning.
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®

7 airbags som standard. En frontairbag i fører- og 
passagersiden, to sideairbags monteret i forsæderne, 
to gardinairbags monteret i loftet og en knæairbag 
til føreren.

Vehicle Dynamic Control (VDC). VDC overvåger rattets 
bevægelser, dine opbremsninger samt bilens stabilitet og 
vil, hvis det er nødvendigt, gribe i nd ved at reducere 
motorens ydelse og bremse de specifikke hjul for at holde 
dig på rette kurs.

Elektronisk Limited Slip Differentiale (eLSD). Under 
forhold med dårligt vejgreb (sne, mudder, snavs, bump, 
stigninger etc.) registrerer bilen, hvis et af hjulene er 
ved at miste vejgrebet, og bremser automatisk det 
pågældende hjul for at nedsætte dets hastighed, så du 
kan fortsætte kørslen sikkert. Systemet kan gribe ind 
på alle 4 hjul.

Antiblokeringssystem (ABS). ABS forhindrer at 
hjulene låser, under en hård opbremsning, dette 
tillader, at du kan stoppe brat samtidig med at du 
undviger forhindringer.

Elektronisk bremsekraftfordeling (EBD). EBD 
sender automatisk ekstra kraft til de bageste 
bremser, når systemet registrerer, at bilen er 
ekstra tung bagi.

Kollisionsradar med automatisk nødopbremsning 
(FEB). Ved hjælp af en radar monteret i forkofangeren, 
måles afstanden til den forankørende bil. Hvis 
systemet registrerer, at der er risiko for en kollision, 
kommer det med en akustisk og optisk advarsel. 
Hvis føreren ikke bremser eller ikke bremser hårdt 
nok, vil bilen bremse automatisk for at undgå eller 
mindske en ulykke. Systemet fungerer ved alle 
hastigheder og er designet til fuldstændig at 
undgå samme sammenstød ved hastigheder op 
til 30 km/h, afhængig af vejgreb og situationen.

Ville det ikke være fedt, hvis din selvtillid altid var i top uanset 
kørselssituationen? Nissan Safety Shield-teknologierne er et omfattende 
udtryk for den dedikerede tilgang til sikkerhed, der er afgørende for 
konstruktionen og udviklingen af alle de biler, vi producerer. De funktioner, 
der beskrives her, er blot nogle ud af mange systemer i din Nissan 
NAVARA, der hjælper med til, at beskytte dig og dine passagerer ved at 
fokusere på tre nøgleområder: at holde øje med systemerne i din bil og 
omgivelserne, at hjælpe med at klare uventede situationer og at hjælpe 
med til at beskytte dig i tilfælde af en ulykke.

Traction Control System (TCS). TCS hjælper dig til at opnå et bedre vejgreb. 
Systemet registrerer, når et trækkende hjul mister greb, og reducerer 
motorydelsen eller aktiverer bremserne, så vejgrebet genoprettes.

Zone Body-koncept. Ved en kollision hjælper Nissans Zone Body-
koncept ved at absorbere kollisionen og beskytte passagerkabinen. 
Konceptet omfatter en forstærket kabinestruktur med tværvanger og 
forstærkninger, deformationszoner foran og bagpå og en 
energiabsorberende ratstamme.

NISSAN SAFETY SHIELD

LAD DIG OMGIVE AF TRYGHED.

Around View Monitor. Fire kameraer 
giver dig et virtuelt 360º-udsyn over 
din bil i fugleperspektiv, og du kan 
vælge delte skærmbilleder med 
nærbilleder af fronten, bagenden eller 
fortovet, så du får et bedre udsyn. 
Systemet fungerer ved hastigheder 
op til 10 km/h, så du kan tjekke dine 
manøvrerer ved lave hastigheder ved 
kørsel på almindelig vej eller ved 
offroad-kørsel og dermed undgå 
forhindringer.

NEDBREMSNING FORBEDRET NEDBREMSNING 
(BREMSEASSISTENT)

FULDAUTOMATISK 
NØDOPBREMSNING

OPTISK/AKUSTISK ADVARSEL
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ARBEJD’ ARBEJD’
NAVARA er konstrueret til at sikre mange års hårdfør og 
driftssikker tjeneste og er dermed det foretrukne valg af 
pickup for erhvervskunder. Jo hårdere du træder, jo hårdere 
trækker den – op til 1 ton på ladet og op til 3,5t 
anhængervægt. Den er beregnet til stor belastning på alle 
tænkelige måder og er bygget til at skulle holde. Og 
dermed er den den mest pålidelige partner, du kan finde i 
kilometers afstand. Den er samtidig fuldt udstyret med 
Nissans nyeste teknologi.
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OVERVEJ DINE 
MULIGHEDER
Med et stærkt udvalg af modeller opfylder den nye Nissan 
NAVARA alle tænkelige behov. Vælg mellem Chassis Cab, 
som kan opbygges til hvad som helst, den stærke King Cab 
og den luksus-prægede Double Cab med komfort som en 
SUV og op til 5 siddepladser.
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BRAKE

B R A K E

2

1
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1- Pressening
2- Ladlåg ( jalousi gardin)
3- Ladlåg (aluminium)
4- Hard top
5- Stylingrør side – rustfrit stål
6- Stylingrør for – rustfrit stål
7- Ladindsats i kraftig plast
8- Bagfjælsbeskyttelse i kraftig plast
9- Ladindsats i aluminium

HOLD DIG I FORM MED NISSAN
ORIGINALT TILBEHØR

Tilpas og beskyt din pickup med originalt 
Nissan tilbehør, som er skræddersyet til 
NAVARA, så den forbliver hårdfør og smart 
i længere tid.

HARD TOP

* Ikke tilgængeligt på standardversionen

Centrallås Stoplys Kabinelys* Indvendig
beklædning*

Oplukkelige ruder*
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A

A

B

CB

VISIA - GRAPHITE STOF ACENTA - GRAPHITE STOF TEKNA - GRAPHITE STOF

EKSTRAUDSTYR TIL TEKNA - GRAPHITE 
LÆDER

N-CONNECTA - GRAPHITE CLOTH

16" stålfælg 16" alufælg 18" alufælg

GN0 BLACK (M) K51 GRAY (M)

CAQ EARTH BRONZE (M) EAU SAVANNAH YELLOW (M)

Z10 RED (S)

QM1 WHITE (S) KL0 SILVER (M)

BW9 BLUE (M)

FARVER M: Metallic - S: Solid UDSTYRSNIVEAU

DIMENSIONER
DOUBLE CAB 
A: Total højde: 1.840 mm (med tagbøjler)
B: Total længde: 5.330 mm
C: Total bredde: 2.085 mm
(med udklappede sidespejle)
LAD
Højde: 474 mm (løftehøjde ved bagfjæl)
Længde: 1.578 mm (på ladbund)
Bredde: 1.560 mm (maks.)

KING CAB 
A: Total højde: 1.790 mm
B: Total længde: 5.255 mm
C: Total bredde: 2.085 mm
(med udklappede sidespejle)
LAD
Højde: 474 mm (løftehøjde ved 
bagfjæl)
Længde: 1.788 mm (på ladbund)
Bredde: 1.560 mm (maks.)

FÆLGE
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5 ÅRS NISSAN ASSISTANCE VEJHJÆLP

• Paneuropæisk dækning mod havarier, ulykker, hændelser, der ikke er omfattet af 
garantien (som fx punktering, mistede nøgler, forkert brændstof …)
• 24 timer i døgnet, 365 dage om året
• Emergency Call Centre
• Hurtig vejhjælp
Hvis reparation på stedet ikke er muligt, og din pickup stadig ikke kan køre efter et par 
timer, sørger vi for en lånebil til dig så hurtigt som muligt, eller hvis det er nødvendigt, 
overnatning og rejse til frem din destination eller tilbage til dit udgangspunkt. Vi tager 
os også af bugseringen af din havarerede pickup. Og ikke nok med det … Efter de første 
5 år kan du stadig få et ekstra års Nissan Assistance, hver gang du får lavet serviceeftersyn 
på din Nissan på et autoriseret Nissan værksted.

KUNDESERVICE

SPECIALISERET NETVÆRK

NISSAN har et specialiseret netværk af forhandlere, som kan hjælpe dig med dine 
konkrete behov i forhold til en bil:
• Paneuropæisk dækning
• Engageret salgs- & eftermarkedspersonale
• Konkurrencedygtige finansieringsløsninger
• Skræddersyet tilbud på opbygninger
• Konkurrencedygtige tilbud om Udvidet Tryghed for at opnå garanti ud over Nissans 
varebilsgaranti på 5 år / 160.000 km.
• Prøvekørsel efter eget valg

EFTERMARKEDSSERVICES

Hvis din personbil får driftstop, er det ubelejligt. Hvis din pickup får driftstop, er det et alvorligt 
problem for din forretning. Selv den tid, der går med service, er et tab, fordi din pickup ikke 
er ude og arbejde. Hos Nissan forstår vi disse hårde kendsgerninger. Derfor gør vi vores 
bedste, så din varebil kan blive hvor den skal – på vejen, hvor den arbejder for dig.

NISSAN FORSIKRING

Nissan Forsikring er udviklet i samarbejde med forsikringsselskabet. If, som er Nordens 
førende skadeforsikringsselskab. Nissan Forsikring giver dig den bedst mulige dækning, 
til en konkurrencedygtig pris, i forbindelse med køb af din bil.

• 5 år eller 160.000 km garantibeskyttelse fra 
kofanger til kofanger
• 5 års lakgaranti – dækning af karrosseriets lakering
• 5 års garanti på originale Nissan dele & originalt 
Nissan tilbehør, som er solgt med til bilen fra starten.
• 5 års Nissan Assistance vejhjælp
• 12 års garanti mod gennemtæring på NAVARA
 

Og med serviceintervaller på 24 måneder eller 30.000 km for dieselmotorer har du ikke blot 5 
år med ro i sindet, men kan også nyde godt af lave driftsomkostninger.

5 ÅRS FABRIKSGARANTI PÅ NISSANS VAREBILSPROGRAM
Nissan tilbyder nu 5 års fabriksgaranti på hele mærkets varebilsprogram* som standard. Dette 
er meget mere end blot en garanti, da den omfatter følgende:

Du sætter gang i vores fantasi. Du udfordrer vores opfindsomhed. Du inspirerer os til at udfordre standarderne 
og skabe innovationer. Og hos Nissan handler innovation ikke blot om mere og større, det handler om at 
bryde grænser og sætte nye standarder. Det handler om at udvikle uventede løsninger, der opfylder dine 
vildeste og mest pragmatiske drømme. Hos Nissan udvikler vi biler, tilbehør og services, der er banebrydende 
– vi gør det praktiske spændende og det spændende praktisk, så vi kan tilbyde dig en endnu mere begejstret 
køreoplevelse hver eneste dag. Desuden mener vi hos Nissan Danmark, at enhver mand mindst een gang i 
livet bør eje en pickup-truck.

DU FÅR DET BEDSTE FREM I OS HER HOS NISSAN.

*Fabriksgarantien på 5 år / 160.000 km (hvad der kommer først) er markedets absolut bedste varebils-garanti, og gælder for alle Nissan varebiler, der er produceret som varebiler 
fra fabrikken. Gulpladebiler der er lokalt ombyggede (f.eks. Qashqai Van) er omfattet af den gældende 3 års / 100.000 km garanti for personbiler. For el-varebilen e-NV200, er 
fabriksgarantien på 5 år/100.000 km, hvad angår elbilsrelaterede komponenter, og 3 år/100.000 km på resten af bilens komponenter.
Ubegrænset kilometertal, hvad angår lakgaranti, garanti på originale Nissan dele & originalt Nissan tilbehør, vejhjælp & garanti mod gennemtæring.
Se Nissan garantihæftet, hvor du kan se flere detaljer.
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Følg Nissan NAVARA på:
Forhandlerstempel:

n i s s a n . d k

*Fabriksgarantien på varebilsprogrammet er 5 år/160.000 km (alt efter hvad der kommer først) og gælder fabriksbyggede varebiler (lokalt 
ombyggede gulpladebiler som f.eks. Qashqai Van er dermed undtaget. For e-NV200 er fabriksgarantien på 5 år/100.000 km, hvad angår 
elbilsrelaterede komponenter, og 3 år/100.000 km på resten af bilens komponenter)

Vi har gjort vores bedste for at sikre, at indholdet i denne brochure er korrekt på udgivelsestidspunktet (november 2016). Denne brochure er 
fremstillet ud fra prototyper, der er blevet vist på biludstillinger. I overensstemmelse med firmaets politik vedr. en kontinuerlig produktudvikling 
forbeholder Nissan Europe sig ret til uden varsel at foretage ændringer i forhold til specifikationerne og de viste biler i denne brochure. Nissan 
forhandlerne vil blive informeret om sådanne ændringer så hurtigt som muligt. Kontakt din lokale Nissan forhandler, hvis du ønsker de sidste 
nye informationer. På grund af begrænsningerne i forbindelse med trykningen kan farverne i denne brochure afvige en smule fra de faktiske 
farver på lak og interiør. Alle rettigheder forbeholdes. Det er ikke tilladt at gengive denne brochure i sin helhed eller i uddrag uden skriftlig 
tilladelse fra Nissan Europe.

Denne brochure er trykt på klorfrit papir – MY16 NAVARA FULL BROCHURE LHD 11/2016 – Trykt i EU. Valideret af Steffen Nederby Høj, 
færdiggjort af af DESIGNORY, Frankrig og fremstillet af eg+ worldwide, Frankrig – Tlf.: +33 1 49 09 25 35.

D  Nissan Navara brændstofforbrug v. bl. kørsel (NEDC): 14,5-15,9 km/l. CO2-udledning 
167-183 g/km. 
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