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BRAKE

BRAKE

Valmistage oma NP300 NAVARA ette tööks ja 
puhkuseks, kasutades Nissani täielikult integreeritavaid 
tarvikuid. Alustage ülimalt nutikast ja ülitugevast jäigast 
kastikattest, mis sobib hästi kokku NP300 NAVARA 
kujundusega. Standardvariandil on kesklukustusega 
avatav tagaluuk, salongivalgustus ja sisseehitatud 
pidurituli. Luksusvariandil lisanduvad avatavad küljeaknad 
(koos aktiivse ventilatsiooniga), salongivalgustus ning 
eritellimusel valminud vooderdus. Paigaldage jäik 
kastikate, mis on igapäevaste seikluste puhul asendamatu.

Kaanel: NP300 NAVARA (värv Savannah Yellow) järgmiste lisatarvikutega: Savannah Yellow’ värvi  
jäik kastikate (43), kroomitud roostevabast terasest eesmine ilutoru (76), kroomitud roostevabast terasest küljetorud (71).

* Ainult luksusversiooni korral.

JÄIK KASTIKATE. LIHTNE ELU TÄNU 
TÄIELIKULT INTEGREERITUD KUJUNDUSELE

Kesklukustus  
(v.a küljeaknad)

Avatavad aknad*Salongivalgustus* Salongiviimistlus*Pidurituli
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Tehke tööd tõhusamalt – valige välja oma tööks sobiv 
plastist või alumiiniumist kastikate et kaitsta kasti põhja, 
tagaluuki ja kastipõhja ülemisi servi ja valige tagaluugi 
amort, mis aitab säästa teie selga.

KASTIPÕHJA KATTED TOETAVAD  
TEIE ÄRITEGEVUST

1- Kasti servakatted (60)

2- Tagaluugi amort  
(saadaval 2016. aasta keskpaigast) (66)

3- Plastist kastikate (56)

4- Tagaluugi plastkaitse (61)

5- Alumiiniumist kastikate (57)
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KASTIPÕHJA  
TARVIKUD TAGAVAD 
NUTIKA HALDUSE
Seadke asjad korda Nissani praktiliste tarvikute abil, 
mille disainimisel on lähtutud funktsionaalsusest. 
Täielikult integreeritud liugpõhjaga kasti, kastipõhja 
jaoturi, tööriistakasti ja hõlpsat ligipääsu võimaldava 
tugeva, väljatõmmatava astmelaua abil loote korra majja. 1- Plastist tööriistakast (63)

2- Kasti väljatõmmatav põhi (59)

3- Väljatõmmatav tagumine astmelaud (67)

4- Külgmine astmelaud (73)

5- Kastipõhja jaotur (65)
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KASTIKATTED SEAVAD TEID 
SEIKLUSEKS VALMIS

Ainult töö, mitte lõbu? See ei kehti NP300 NAVARA 
kohta. Valige oma koorma kaitseks parim kastikate 

– pehme, alumiinium- või rullkate −, lisage 
pakiraam, laadige peale jalgrattad ja lõbutsege!

1- Pehme kastikate (50)

2- Ruloo stiilis kastikate (48)

3- Alumiiniumist kastikate (46)

4- Veokasti risttalad kahe jalgrattahoidikuga (148)
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1- Veokonksule kinnitatav jalgrattahoidik, kolmekohaline, 
valikus 7 või 13 klemmiga ühenduspistik (saadaval ka 
kahekohaline variant) (125)

2- Suusa-/lumelauahoidik, kuuele paarile (saadaval ka 
variandid kuni kolmele või neljale paarile) (145)

3- Tagaplaadiga veokonks (118)

4- Katusereelingu risttalad (141)

KATUSERAAMID 
ANNAVAD  

AEGA JUURDE

Korralikuks puhkuseks läheb vaja katuseraami – 
Nissanil on olemas just see õige teie jaoks: 

püsikinnitusega või erikonstruktsiooniga teie jalgrataste 
või suuskade vedamiseks. Lisage sõidukile veokonks 

ja võtke kaasa veidi lisakraami... Teil võib tekkida 
soov jääda kauemaks.
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1- Kastiraud (tuled lisavarustusena),  
kroomitud (74) (80)

2- Kasti tagumised nurga kaitserauad, kroomitud (75)

3- Küljetorud, kroomitud (71)

4- Eesmine ilutoru, kroomitud (76)

Muutke oma pikap isikupäraseks efektsete 
ilutorude abil. Need jõulised ja vastupidavad 
NP300 NAVARA stiilis ilutorud näitavad, et  
teil on tõsi taga. Paljastage oma tume pool 
mustade ilutorudega valget värvi kere vastas või 
looge kontrast säravate kroomitud ilutorudega 
musta värvi kerel. Suurepärane!

AVASTAGE ENDAS TUMEDAM 
VÕI HELEDAM POOL

1- Kastiraud (tuled lisavarustusena), must (77) (80)

2- Kasti tagumised nurga kaitserauad, mustad (78)

3- Küljetorud, mustad (72)

4- Eesmine ilutoru, must (79)
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EKSTREEMSPORT KOOS 
KÕIGI LISATARVIKUTEGA

Täiendage auto välimust sportlike stiililisanditega. Valikusse kuuluvad 
muu hulgas säravad kroomitud ja tumedad musta värvi iluliistud, 
alumiiniumist lävepakuliistud ja stiilne haiuimekujuline antenn.

1- Haiuimekujuline antenn (ei ühildu DABiga), värv White (saadaval ka must, hall ja punane) (87)

2- Lävepakuliistud, alumiiniumist (85)

3- Summutitoru iluvõru, kroomitud (84)

4- Kasti tagumised nurga kaitserauad, kroomitud (75)

5- Kasti tagumised nurga kaitserauad, must (78)

6- Tagatule iluliist, kroomitud (82)
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1- Mustad kleebised, kaks triipu kapotil ja tagaluugil (90)

2- Mustad kleebised, kaks triipu kummalgi küljel (92)

TOOB SUURLINNA 
ÕHKKONNA  
VÄIKELINNA
Jah, NP300 NAVARAL on tänavastiili. Tõstke see esile 
kleebitavate Viper triipudega kapotil, tagaluugil ja ustel. 
Linnalikult lahe!
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TÄHELEPANU ON OHUTUSEL

Peale põhikomponentide kasutage ka turvamutreid 
ning eesmisi ja tagumisi parkimisandureid, et ehitada 
üles oma kaitsesüsteem.

1- Turvamutrid (08)

2- Veluur- või kummimatid, servadega (103−104)

3- Ohutuspakett (159)

4- Eesmine ja tagumine parkimissüsteem (153−154)

5- 18-tollised teemantlõike viimsitlusega valuveljed, 
Solar, dark grey (05)

6- 18-tollised valuveljed, Solar, black (06)
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VALUVELJED
(01) 16-tollised terasveljed 40300-4KJ2A

(02) 16-tollised terasveljed 40300-4KJ3D

(03) 16-tollised valuveljed 40300-4KJ5A

(04) 18-tollised valuveljed 40300-4KJ6B

(05)  18-tollised teemantlõike viimistlusega valuveljed (Solar tumehall KAD) KE409-4K300GR

(06)  18-tollised teemantlõike viimistlusega valuveljed (Solar must GN0) KE409-4K300BT

(07) Rattalukk (varurattal) KE409-89980ND

(08)  Lukustatavad rattamutrid KE409-89951

KASTIKATTED - KING CAB VERSIOON
(09) Jäik kastikate King Cab (ilma aknata) – must metallik (GN0) KE850-4K31N

(10) Jäik kastikate – valge (QM1) KE850-4K31T

(11) Jäik kastikate – hõbedane metallik (KL0) KE850-4K31K

(12) Jäik kastikate – pronksivärvi (CAQ) KE850-4K31M

(13) Jäik kastikate – sinine (BW9) KE850-4K31P

(14) Jäik kastikate – kollane (EAU) KE850-4K31U

(15) Jäik kastikate – punane (Z10) KE850-4K31Z

(16) Jäik kastikate – hall (K51) KE850-4K31R

(17) Jäik kastikate lisadega, King Cab (aknaga) – must metallik (GN0) KE850-4K21N

(18) Jäik kastikate lisadega, King Cab (aknaga) – valge (QM1) KE850-4K21T

(19) Jäik kastikate lisadega, King Cab (aknaga) – hõbedane metallik (KL0) KE850-4K21K

(20) Jäik kastikate lisadega, King Cab (aknaga) – pronksivärvi (CAQ) KE850-4K21M

(21) Jäik kastikate lisadega, King Cab (aknaga) – sinine (BW9) KE850-4K21P

(22) Jäik kastikate lisadega, King Cab (aknaga) – kollane (EAU) KE850-4K21U

(23) Jäik kastikate lisadega, King Cab (aknaga) – punane (Z10) KE850-4K21Z

(24) Jäik kastikate lisadega, King Cab (aknaga) – hall (K51) KE850-4K21R

(25) Alumiiniumist kastikate, King Cab KE849-4K300

(26) Alumiiniumist kastikate, King Cab (ühildatav kasti turvaraamiga) KE849-4K310

(27) Ruloo stiilis pagasikate, King Cab KE853-4K300

(28) Ruloo pagasikate, King Cab (ühildatav kasti turvaraamiga) KE853-4K310

(29) Pehme kastikate, King Cab KE853-4K320

KASTIKATTED – DOUBLE CAB
(30) Jäik kastikate – must metallik (GN0) KE850-4K41N

(31) Jäik kastikate – valge (QM1) KE850-4K41T

(32) Jäik kastikate – hõbedane metallik (KL0) KE850-4K41K

(33) Jäik kastikate – pronksivärvi (CAQ) KE850-4K41M

(34) Jäik kastikate – sinine (BW9) KE850-4K41P

(35) Jäik kastikate – kollane (EAU) KE850-4K41U

(36) Jäik kastikate – punane (Z10) KE850-4K41Z

(37) Jäik kastikate – hall (K51) KE850-4K41R

(38) Jäik kastikate lisadega – must metallik (GN0) KE850-4K11N

(39) Jäik kastikate lisadega – valge (QM1) KE850-4K11T

(40) Jäik kastikate lisadega – hõbedane metallik (KL0) KE850-4K11K

(41) Jäik kastikate lisadega - King Cab (aknaga) – pronksivärvi (CAQ) KE850-4K11M

(42) Jäik kastikate lisadega – sinine (BW9) KE850-4K11P

(43)  Jäik kastikate lisadega – kollane (EAU) KE850-4K11U

(44) Jäik kastikate lisadega – punane (Z10) KE850-4K11Z

(45) Jäik kastikate lisadega – hall (K51) KE850-4K11R

(46)  Alumiiniumist veokastikate, Double Cab KE849-4K400

(47) Alumiiniumist kastikate, Double Cab (ühildatav kasti turvaraamiga) KE849-4K410

(48)  Ruloo stiilis pagasikate, Double Cab KE853-4K400

(49) Ruloo pagasikate, Double Cab (ühildatav kasti turvaraamiga) KE853-4K410

(50)  Pehme kastikate, Double Cab KE853-4K420

KASTI SISUD - KING CAB VERSIOON
(51) Kasti plastsisu, King Cab KE931-4K00A

(52) Alumiiniumist kastisisu, King Cab KE931-4K00E

(53) Alumiiniumist kastisisu C-siinidega, King Cab KE931-4K00C

(54) Kasti väljatõmmatav põhi, King Cab KE855-4K300

(55) Kasti servakate, King Cab KE935-4K31A

KASTI SISUD - DOUBLE CAB VERSIOON
(56)  Kasti plastsisu, Double Cab KE931-4K00B

(57)  Alumiiniumist kastisisu plastist rattakaartega ja C-siinidega, 
Double Cab KE931-4K00F

(58) Alumiiniumist kastisisu plastist rattakaartega, Double Cab KE931-4K00D

(59)  Kasti väljatõmmatav põhi, Double Cab KE855-4K400

(60)  Kasti servakate, Double Cab KE935-4K41A

KASTI TARVIKUD – KÕIK VERSIOONID
(61)  Tagaluugi plastik kaitsekate KE930-4K00B

(62)  Kasti plastsisu paigalduskomplekt KE931-4K09A

(63)  Tööriistakast KE851-4K01A

(64) Kasti turvaraam KE543-4KJ0A

(65)  Kastijaotur KE854-4K000

(66)  Tagaluugi amort (Saadaval alates 2016. aasta keskpaigast) KE971-4K000

(67)  Väljatõmmatav tagumine astmelaud KE543-4K04B

VÄLISKUJUNDUS - KING CAB VERSIOON
(68) Küljerauad (ilma astmeteta), King Cab – kroomitud  

roostevabast terasest KE543-4K31A

(69) Küljerauad (ilma astmeteta), King Cab – roostevabast terasest, mustad KE543-4K30A

(70) Külgmine astmelaud KE543 4KF0A

VÄLISKUJUNDUS - DOUBLE CAB VERSIOON
(71)  Küljerauad (ilma astmeta), Double Cab – kroomitud  

roostevabast terasest KE543-4K41A

(72)  Küljerauad (ilma astmeta), Double Cab – roostevabast  
terasest, mustad KE543-4K40A

(73)  Külgmine astmelaud KE543-4KJ0A

VÄLISKUJUNDUS – KÕIK VERSIOONID
(74)  Kasti eesmine kaitseraud, King Cab – kroomitud  

roostevabast terasest KE546-4K10B

(75)  Kasti tagumised nurga kaitserauad – kroomitud  
roostevabast terasest KE545-4K01A

(76)  Eesmine kaitseraud – kroomitud roostevabast terasest KE540-4K03A

(77)  Kasti eesmine kaitseraud, King Cab – roostevabast terasest, must KE546-4K10A

(78)  Kasti tagumised nurga kaitserauad – roostevabast terasest, mustad KE545-4K00A

(79)  Eesmine kaitseraud – roostevabast terasest, mustad KE540-4K02A

(80)  Kastiraua lisatuled (KE546-4K10A/B ühilduv) KE541-4K01A

(81) Ruloo ja alumiinium kastikattega ühilduv kastiraud KE546-4K10C

(82)  Tagatulede iluliistud, kroomitud B6551-4JA0A 

(83) Udutulede komplekt, kroomitud iluliistudega KE622-4J005

(84)  Summutitoru iluvõru, kroomitud B0091-4JA0A

(85)  Lävepakukatted – roostevabast terasest (esiustel) KE967-4K400

(86) Haiuimekujuline antenn (Z10) (Ei ühildu DABga) KE280-4J400

(87)  Haiuimekujuline antenn (QM1) (Ei ühildu DABga) KE280-4J300

(88) Haiuimekujuline antenn (K51) (Ei ühildu DABga) KE280-4J200

(89) Haiuimekujuline antenn (GN0) (Ei ühildu DABga) KE280-4J100

(90)  Kleebis (kaks triipu mootorikattel ja tagaluugil) – must KE537-4K001

(91) Kleebis (kaks triipu mõlemal uksel) – must KC KE537-4K322

(92)  Kleebis (kaks triipu mõlemal uksel) – must DC KE537-4K022

(93) Kleebis (kaks triipu mootorikattel ja tagaluugil) – tumehall KE537-4K002

(94) Kleebis (kaks triipu mõlemal uksel) – tumehall KC KE537-4K321

(95) Kleebis (kaks triipu mõlemal uksel) – tumehall DC KE537-4K021

VÄLISTARVIKUD
(96) Tuulesuunajad, Double Cab (külgmised) KE800-4K010

(97) Tuulesuunajad, King Cab (ainult esiustel) KE800-4K020

(98) Eesmine tuulesuunaja KE610-4K000

(99) Kere kaitseliistud, Double Cab – krunditud KE760-4K420PR

(100) Veekindlate tihendite komplekt tagaluugile KE857-4K00A

(101) Rehviaste KE930-00130

MATID – KING CAB VERSIOON
(102) Tekstiilmatid, King Cab (eesmisele istmereale) KE746-4K021 

(103)  Veluurmatid, King Cab (õmblustega, eesmisele istmereale) KE746-4K001 

(104)  Kummimatid, King Cab (tõstetud servadega) KE741-4K089 

MATID - DOUBLE CAB VERSIOON
(105) Tekstiilmatid, Double Cab (eesmisele ja tagumisele istmereale) KE745-4K021 

(106)  Veluurmatid, Double Cab (õmblustega, eesmisele ja tagumisele 
istmereale) KE745-4K001 

(107)  Kummimatid, Double Cab (tõstetud servadega) KE748-4K089 

SALONGITARVIKUD 
(108) DAB antenn KS291-10000 

(109) Tuhatoos 96536-00Q0A

(110) Valgustusega tuhatoos F8800-89926

(111) Nutitelefonihoidik 360 Grip (Valge) KS289-360WH 

(112) Nutitelefonihoidik Flex, must KS289-360FL 

(113) Nutitelefonihoidik Push Air, must KS289-PA0BL 

(114) Telefonihoidik topsihoidikusse KE930-00300

(115) Universaalne tahvelarvutihoidik – must KS289-TH0BL 

(116) Jahutuskast (20 l) KS930-00080 

TELLIMISINFO
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PUKSEERIMINE
(117) Tagaplaadiga veokonks, lühike variant KE500-4KJ0A

(118)  Tagaplaadiga veokonks, pikk variant (ainult astmelise 
põrkerauaga Double Cabile) KE500-4KJ1A

(119) 7 klemmine kontakt  KE505-4K01A

(120) Veokonksule kinnitatav jalgrattahoidik (kahekohaline), 7 klemmi (Euroride) KE738-70207

(121) Veokonksule kinnitatav jalgrattahoidik (kolmekohaline), 7 klemmi (Euroride) KE738-70307

(122) Adapter, 7-klemmisest 13-klemmiseks, lühike variant KE505-89941

(123) 13 klemmine kontakt KE505-4K01B

(124) Veokonksule kinnitatav jalgrattahoidik (kahekohaline), 
13 klemmi (EuroRide) KE738-70213

(125)  Veokonksule kinnitatav jalgrattahoidik (kolmekohaline), 
13 klemmi Euroway G2 KS738-71313 

(126) Adapter, 13-klemmisest 7-klemmiseks, lühike variant KE505-89951

(127) Adapter, 13-klemmisest 7- klemmiseks ja 12 S, lühike variant KE505-89961

(128) Lisatoiteallikas KE505-4K999

(129) Jalgrattahoidikud Hangon, veokonksule paigaldatud, 2 jalgratast, 
Xpress 970 KS738-75200 

(130) Jalgrattahoidikud Hangon, veokonksule paigaldatud, 3 jalgratast, 
kokkupandav, Hangon 972 KS738-75300 

(131) Jalgrattahoidiku Hangon lisa: numbrimärgihoidik 7 tihvtiga KS738-75001 

(132) Jalgrattahoidiku Hangon lisa: raamiadapter KS738-75002 

(133) Jalgrattahoidiku Hangon lisa: Thule lukk 957 (varguskindel) KS738-75003 

(134) Turvaklamber KE500-99935

(135) Veokonks KE500-99901

(136) Sõrm-tihvt ühendus KE500-99903

(137) Sõrm-tihvt kuulühendus KE500-99904

KATUSERAAMID
(138)  Kastile paigaldatav katuseraam (ühildub rulookattega) KE730-4K010

(139) Kastile paigaldavat katuseraam (ühildub alumiiniumkattega) KE730-4K011

(140) Katuseraam – alumiiniumist (kuni 80 kg) KE730-4K410

(141) X Katusereelingu risttalad (max 100 kg) KE732-3K010

(142) Suusahoidik, kuni 3 paari jaoks KE738-50001

(143) Suusa-/lumelauahoidik, kuni 4 paari jaoks KE738-50002

(144) T-track alumiiniumadapter suusahoidiku jaoks, 3 ja 4 paari jaoks KE737-99932

(145)  Suusa-/lumelauahoidik, välja tõmmatav, kuni 6 paari jaoks KE738-99996

(146) Jalgrattahoidik, ühekohaline KE738-80100

(147) T-track adapter standardse jalgrattahoidiku jaoks KE737-99933

(148)  Jalgrattahoidik (Thule 591) KE738-80010

KATUSEBOKSID
MAHUTAVUS / PIKKUS × LAIUS × KÕRGUS / MASS / KANDEVÕIME

(149) Väike katuseboks, must, kiirpaigaldus, kahepoolselt avanev 
(380L/1600-800-400mm/13kg/75kg) KE734-380BK

(150) Keskmise suurusega katuseboks, must, kiirpaigaldus, kahepoolselt 
avanev (480L/1900-800-400mm/15kg/75kg) KE734-480BK

(151) Suur katuseboks, must, kiirpaigaldus, kahepoolselt avanev 
(530L/2250-800-420mm/17kg/75kg) KE734-630BK

(152) Katuseboks Ranger 90, pehme KE734-RAN90

TEHNOLOOGILISED ABISÜSTEEMID
(153)  Eesmine parkimissüsteem KE512-99906

(154)  Tagumine parkimissüsteem KE513-4K07B

OHUTUS/TURVALISUS
(155) Ohukolmnurk KE930-00017

(156) Ohukolmnurk (2 tk) KE930-00018

(157) Esmaabikomplekt (karp) KE930-00021

(158) Esmaabikomplekt (kott) KE930-00026

(159)  Ohutuspakett (esmaabikomplekt, turvavest ja 1 kolmnurk) KE930-00028

(160) Ohutuspakett (esmaabikomplekt, turvavest ja 2 kolmnurka) KE930-00029

(161) Nissani turvavest KE930-00111

TELLIMISINFO

Küsige oma müügiesindajalt, mis lisatarvikud kuuluvad teie Nissani fi nantstehingusse ja saage osa 
teile sobivast fi nantseerimiskavast.

Garantii Nissani originaallisatarvikutele
5 aastat või 160 000 km, kui auto ostmisel paigaldab lisavarustuse Nissani esindus (varuosad ja hooldus)
12 kuud, kui lisavarustuse paigaldab kolmas isik või klient (ainult varuosad / piiramatu läbisõit)

 Nissani heakskiidetud lisatarvikud
2 aastat või 100 000 km, kui auto ostmisel paigaldab lisavarustuse Nissani esindus (varuosad ja hooldus)
12 kuud, kui lisavarustuse paigaldab kolmas isik või klient (ainult varuosad / piiramatu läbisõit)

 Nissani lisavarustus
3 aastat või 100 000 km, kui auto ostmisel paigaldab lisavarustuse Nissani esindus (varuosad ja hooldus)
12 kuud, kui lisavarustuse paigaldab kolmas isik või klient (ainult varuosad / piiramatu läbisõit)

5* PIKENDATUD GARANTII

Nissani pikendatud garantii võimaldab teil kasutada oma 
UUE NP300 NAVARA garantii eeliseid suurema läbisõiduni. 
Pakutavate lepingute hulgast saate valida just sellise, mis 
vastab kõige paremini teie vajadustele.

Remontimisel kasutatakse ainult Nissani originaalvaruosi ja 
töid teevad Nissani eriväljaõppe saanud mehaanikud.

NISSANi pikendatud garantii annab teile ja sõiduki uutele 
omanikele meelerahu, sest see kandub sõiduki müümisel üle.

Teie Nissani pikendatud garantii sisaldab ka Nissani autoabi 
teenust (Nissan Assistance) poliisi kehtivusperioodil, pakkudes 
teile üleeuroopalist abi ööpäev läbi ja 365 päeva aastas.

+HOOLDUSLEPINGUD

Tagage Nissan+ Hoolduslepingu abil oma NAVARAle 
vääriline hooldus ja säästke raha.

Meie hoolduslepingud hõlmavad kõiki NAVARA tavapäraseid 
hooldusnõudeid.

Meie hoolduslepingud võimaldavad määrata hoolduskulud 
kindlaks kuni viieks hoolduseks.

Nissan+ Hooldusleping katab kõik Nissani hooldusgraafikus 
nõutavad kontrollid, vahetused ja toimingud.

Saage osa eelistest, mis kaasnevad meie väljaõppinud 
mehaanikute paigaldatud Nissani originaalvaruosade 
kasutamisega.

Hästi hooldatud sõidukil on suurem järelturuväärtus. 

Kui müüte Nissani enne poliisi kehtivuse lõppu, saab uus 
omanik kasu järelejäänud lepingust.
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Külastage meie veebilehte: www.nissan.ee

* 5 aastat / 160 000 km (olenevalt sellest, kumb enne täitub) tehasegarantii tarbesõidukite puhul (v.a e-NV200: 
5 aastat / 100 000 km tehasegarantii elektrisõidukite süsteemiosadele, 3 aastat / 100 000 km ülejäänud sõidukile)

Oleme teinud kõik selleks, et trükise sisu oleks avaldamise ajal (destember 2015) õige. Trükise koostamisel oleme tuginenud autonäitustel 
esitletud prototüüpautode andmetele. Kuna tooteid pidevalt täiustatakse, on Nissan Europe’il õigus muuta käesolevas trükises kirjeldatud ja 
esitletud sõidukite andmeid igal ajal. Nissani edasimüüjaid teavitatakse neist muudatustest esimesel võimalusel. Küsige Nissani edasimüüjalt 
kõige värskemat teavet. Trükitehnika piirangute tõttu võivad fotodel olevad kere ja sisepolstri värvitoonid tegelikkusest mõnevõrra erineda. Kõik 
õigused kaitstud. Käesoleva trükise või selle osade paljundamine Nissan Europe’i kirjaliku loata on keelatud.

Jälgige uut NISSAN NP300 NAVARAT:

Brošüür on tehtud kloorivabast paberist. MY16 NEW NP300 NAVARA P&A FULL Brochure LHD 12/2015. Trükitud Euroopa Liidus. 
Autor: CLM BBDO, Prantsusmaa, tel +331 4123 4123. Tootja: eg+ worldwide, France, Prantsusmaa, tel +331 4909 2535.

Edasimüüja:
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