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Sitke, väle ja stiilne – uus Nissan NAVARA 4×4 on uusim mudel 
Nissani pikapite pikas rivis, mis sai alguse 1935. aastal. 1977. aastal 
lõime King Cabi, 2005. aastal uudse C-siiniga kinnitussüsteemi ning 
nüüd võtsime pikapil esimest korda kasutusele viie hoova ja 
keerdvedrudega tagasilla. Meie uhke pärand, mida oleme jaganud 
180 RIIGIS teed rajava 14 MILJONI PIKAPI OMANIKUGA   on 
kandunud edasi ka tänapäeva. Seni, kuni seiklused on silmapiiril, 
näitab Nissan teed.
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TÄIESTI UUE NISSAN 
NAVARA TUTVUSTUS
Oleme alati valmistanud tugevaid ja töökindlaid pikapeid ning teinud pidevalt uuendusi, et 
pakkuda teile seda, mida soovite. Raamile ehitatud nelikveoline uus Nissan NAVARA, millel on 
2,3 l 190 hj kahe turboga diiselmootor või 160 hj ühe turboga diiselmootor, mis on 
proovile pandud rohkem kui pooleteise miljoni kilomeetri läbimisel, tagab jõulise 
soorituse ja oma klassi parima kütusekulu – täpselt selle, mida Nissani pikapilt 
ootate. Rüübates alates 6,3 liitrist 100 km kohta, viib see teid nii maastikul kui 
ka maanteel kindlalt edasi. Tänu standardvarustusse kuuluvale viieaastasele 
või 160 000 km garantiile on tegemist lubadusega, mida võite usaldada. 
Nautige uue põlvkonna pikapi pakutavat meelierutavat kogemust – 
jõulist ja usaldusväärset sõitu ülimas mugavuses.
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TÄISRAAMIGA.
IGATI VÕIMEKAS
Pukseerige kuni 3,5 tonnist haagist, vedage 900 kg 
koormat ja nautige täiustatud sõiduomadusi igasugustel 
maastikel. Uus Nissan NAVARA redelraam on valmistatud 
vastupidavast ülitugevast terasest, mis suurendab 
konstruktsiooni- ja väändejäikust.

PIKAP, MIDA VÕITE
TÄIELIKULT USALDADA
Uuel Nissan NAVARA 4×4 pikapil on redelraam, mitte kolmnurkne karprauast 
raam, nagu mõnedel muudel pikapitel. Autol on ka uus viie hoova ja 
keerdvedrudega tagasild. See tagab parema sõiduelamuse ja erksama 
juhitavuse, vähendamata kandevõimet.

MAHASÕIDU-
NURK

25°

224 mm
KLIIRENS

PEALESÕIDUNURK

30°
LÄBITAVA 
VEETAKISTUSE
SÜGAVUS

600 mm   
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Nõlvalt stardi abi ja mägipidur. Võtate käsile mägise 
maastiku? Nüüd võite teha seda suurema 
enesekindluse ja kontrollivõimega. Nõlvalt stardi abi ei 
lase kallakul paigalseisust kiirendamisel sõidukil 
tahapoole veereda. Mägipidur aitab hoida püsivat 
kiirust ja pidurdab, tänu millele on järsust nõlvast 
laskumine ohutum.

RONIGE, ROOMAKE JA
RAJAGE ENDALE TEED
Olgu tegemist sügavike või ehtsa džungliga, uus Nissan NAVARA on alati omas elemendis. 
Sõidurežiime on kolm: nelikvedu 4WD High kergeks maastikusõiduks, nelikvedu 4WD Low raskeks 
maastikusõiduks liivas, lumes või sügavas mudas ning 2WD ehk kaherattavedu tavakattega teel 
sõitmiseks. Selliste funktsioonidega nagu nõlvalt stardi abi ja mäest laskumise abi on pikap igaks 
olukorraks valmis ning sellel on tänu elektrooniliselt juhitavale piiratud libisemisega diferentsiaalile 
(eLSD) suurepärane veojõud isegi kaherattaveorežiimi ja tavamustriga rehvide korral.

Elektrooniliselt
lukustatav

tagadiferentsiaal

Nelja ratta aktiivne
pidurdussüsteem rataste

libisemise piiramiseks
(Active Brake Limited Slip)

Sõidult lülitatav nelikvedu
„Shift-on-the-fly 4WD“

Mägipidur

Nõlvalt stardi abi
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2298 CC MOOTORI TÖÖMAHT

DIISEL KÜTUSE TÜÜP

ALATES 6.3 l/100km KESKMINE KÜTUSEKULU

ALATES 167 G/KM HEITKOGUS (CO2)

160 HP /120 KW 
190 HP /140 KW

VÕIMSUS

403 NM @ 1500 RPM 
450 NM @ 1500 RPM

PÖÖRDEMOMENT

3,500 KG SUURIM VEOVÕIMSUS

908 KG SUURIM KANDEVÕIME

NEELAB
KILOMEETREID.
Välimuselt on see 4×4 pikap. Seest tundub 
uus Nissan NAVARA pigem esmaklassilise 
sedaanina. Heitke pilk armatuurlaua 
ergonoomilisele kujule ja ülikvaliteetsetele 
materjalidele. Lõõgastuge astronautikast 
inspireeritud selga toetavatel istmetel, 
reguleerige automaatset kahetsoonilist 
kliimaseadet ning nautige viie hoova ja 
keerdvedrudega tagavedrustuse mugavust. 
See pikap, mis on enamat kui tööloom, 
pakub nauditavat igapäevast sõiduelamust.

2,3-LIITRINE VAHEJAHUTIGA 
DIISELMOOTOR(EURO 6b)

Uus, täiustatud 190 hj kahe turboga diiselmootor, 
mis pakub rohkem hobujõude ja pöördemomenti 
ning säästab kuni 27% kütust, tagab 
kuuekäigulise manuaalvõi seitsmekäigulise 
automaatkäigukasti abil korraga oma klassi 
parima kiirenduse ja säästlikkuse.
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OLETE HANKINUD
TÕSISE VEDAJA
Loomulikult võite paadi kaasa võtta, sest küllaldane 
veovõimsus on otse NAVARASSE sisse ehitatud, alustades 
selle täispikast redelraamist. Lisage sellele vastupidavad 
osad, sh piduri-, ülekande- ja jahutussüsteemid, ning 
suurem võimsus ja pöördemoment madalamatel pööretel 
– ja oletegi valmis vedama suuri koormaid. Kõikide 
mudelite veovõimsus on 3,5 tonni.
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LAADIGE TÄIS MEIE SENI KÕIGE
MITMEKÜLGSEM VEOKAST.
Uus Nissan NAVARA on loodud toime tulema keerukate tööde ja 900 kg 
koormatega ning kuni 3.5 tonniste haagistega. Tänu kergemale tagaluugile 
on koorma peale- ja mahalaadimine lihtne. Nissani uudne C-siiniga 
kinnitussüsteem võimaldab lihtsa vaevaga veenduda ka selles, kas kaup on 
kindlalt kinnitatud. Teisaldatavaid kinniteid saab lukustada kõikjale veokasti 
kolmel küljel olevatesse spetsiaalsetesse siinidesse – nii saate kinnitada 
igasugust koormat, olenemata selle kujust või suurusest.
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Hingedel tagauksed muudavad King Cabi salongi sisenemise 
hõlpsaks ja ka suuremad esemed, mis ei mahu läbi tavalise 
ukseava, saab mugavalt autosse paigutada. Kaks tagaistet on 
sõidusuunas või kokku pandud, et tekiks suur avatud ruum ja 
pääseksite kiiresti vajalikele esemetele ligi.

HOIUSTAGE. PEITKE. LUKUSTAGE.
Paindliku läbimõeldud kujundusega salong, kus leidub palju nutikaid panipaiku, on mugav nii tööks kui 
ka mängimiseks. Tagaistmete all, uksetaskutes, avaras kindalaekas ja ka suures keskkonsoolis on 
ruumi teie asjadele. Janu piinab? Topsihoidikuid leidub peaaegu kõikjal, kuhu pilgu heidate: esiistmete 
kõrval ning isegi esi- ja tagauste taskutes.

Juhi ja kõrvalistuja ustes olevates ülisuurtes taskutes on palju 
hõlpsalt ligipääsetavaid panipaiku.

Avar kindalaegas sobib ideaalselt teie dokumentide ja 
kaustade, kui ka muude mahukamate esemete hoidmiseks.

Mugavalt tagaistmete all paiknevad panipaigad sobivad 
ideaalselt tööriistadele, mida soovite peidus hoida.

Keskkonsoolis on suured topsihoidikud ja sügav, kaanega 
panipaik esemetele, mida soovite hoida käeulatuses, ent 
silma alt ära.
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SÕITKE IGA PÄEV ESIMESES KLASSIS
Uue Nissan NAVARA iga iste üllatab mugavuse ja ruumikusega. Eesmised, n-ö kaaluta 
olekust inspireeritud istmed võimaldavad neutraalset istumisasendit, mis parandab 
vereringet ja muudab pikad sõidud palju mugavamaks. Lisaks võimaldab kahetsooniline 
automaatne kliimaseade nii teil kui ka teie kaassõitjatel hoida nii jahedat või sooja 
temperatuuri, nagu ise soovite, ning ümmargused külgmised õhuavad suunavad õhu just 
sinna, kuhu vaja – see on abiks kõigile pardalolijatele, kaasa arvatud tagaistujatele, kellel 
on oma õhuavad.
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OLGE OMA VALDUSTE 
PEREMEES
Kõik juhtseadmed on täpselt õiges kohas, et oma ümbrus kiiresti 
enda võimusesse haarata. Nissani intelligentne võti koos mootori 
käivitamise nupuga lubab uksi lukustada ja avada ning mootorit 
käivitada ilma võtit taskust välja võtmata. Pakutav nahkkattega 
sportlik rool, millel on helisüsteemi juhtnupud, võimaldab juhtida 
kiirushoidikut ja helisüsteemi ning käed püsivad just seal, kus vaja. 
Bluetoothiga vabakäesüsteemi abil saate hõlpsalt helistada ja 
kõnedele vastata.
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NISSANI TÄIUSTATUD JUHIABIEKRAAN

UUENDUSED OTSE TEIE EES
Kui peas keerleb palju mõtteid, on raske keskenduda kõige olulisemale 
ehk auto juhtimisele. Esmaklassiline juhiabiekraan kuvab otse teie ette 
vajaliku teabe alates kütusekulust kuni väiksema CO2 emissioonini, 
tänu stopp/start süsteemile ja lõpetades pöördest pöördeni sõidujuhistega, 
aidates teil hoida pilgu võimalikult suures osas teel. Nii saate keskenduda 
sellele, mis on tõesti oluline.
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TEIE MAAILM,
TÄIUSLIKULT
VARUSTATUD
Tänu NissanConnectile saab uuest Nissan NAVARAST teie 
nutitelefoni parim sõber. See tähendab, et te ei pea end enam 
kunagi üksikuna tundma. Sest nüüd saate sõidule kaasa võtta oma 
valitud muusika, Facebooki sündmused ja asukohapõhised 
sissekanded, viimased säutsud, TripAdvisori nõuanded ja palju 
muud – seda kõike tänu nutitelefoni ja armatuurlaual oleva 7-tollise 
värvilis puuteekraani sujuvale ühilduvusele.

Püsige asjadega kursis tänu Nissani navigatsioonisüsteemile, mida 
on täiendatud järgmiste funktsioonidega: häältuvastus, 
Bluetoothiga vabakäekõnede tegemine, heli voogedastus, 
digitaalraadio (DAB) ja iPodi/USB-sisend.
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Seitse standardvarustuses olevat turvapatja. Juhi ja 
kõrvalistuja turvapadjad ees, kaks esiistmetesse 
paigaldatud külgturvapatja, kaks laes olevat 
turvakardinat ning juhi põlve turvapadi.

Sõiduki dünaamiline juhtimissüsteem (VDC). VDC jälgib 
teie roolimist, pidurdamist ja sõiduki stabiilsust ning 
vajaduse korral vähendab mootorivõimsust ja pidurdab 
konkreetseid rattaid, et hoida teid valitud trajektooril.

Elektrooniline suurhõõrdediferentsiaal (eLSD). Halva 
haarduvusega tingimustes (lumi, muda, pori, teekonarused, 
kallakud jne) saab sõiduk aru, kui üks ratas libiseb, 
ning aeglustab automaatselt seda ratast piduri abil, et 
taastada haarduvus ja jätkata liikumist. Toimib kõigil 
neljal rattal.

Blokeerumisvastased pidurid (ABS). ABS ei lase 
ratastel järsul pidurdamisel blokeeruda, 
võimaldades kiiremini peatuda ja samal ajal 
sõidukit takistustest mööda juhtida.

Elektrooniline pidurdusjõujaotus (EBD). EBD 
rakendab automaatselt tagumistele piduritele 
rohkem jõudu, kui see tuvastab sõiduki tagaosas 
lisaraskuse.

Eesmine hädapidurdussüsteem (FEB). Eesmise 
põrkeraua külge paigaldatud radar hindab 
pikivahet eessõitva autoga. Kokkupõrkeohu 
tuvastamisel edastab see helilise ja visuaalse 
hoiatussignaali. Kui juht ei pidurda piisavalt, 
pidurdab sõiduk automaatselt avarii 
ärahoidmiseks. Süsteem töötab igasugusel kiirusel 
ja garanteerib peatumise ilma kokkupõrketa 
kiirusel kuni 30 km/h.

Kas ei oleks tore, kui tunneksite end enesekindlalt kogu sõidu ajal? 
Nissani turvakilp on terviklik ohutuslahendus, millest lähtume iga 
sõiduki kujundamisel ja väljatöötamisel. Siin kirjeldatud funktsioonid 
on vaid mõned näited paljudest uue Nissan NAVARA funktsioonidest, 
mis aitavad kaitsta teid ja teie kaassõitjaid. Need tehnoloogiad 
keskenduvad kolmele põhiaspektile: hoida sõiduki süsteemidel ja 
ümbrusel silm peal, abistada juhti ootamatutes olukordades ning 
aidata tagada avarii korral sõitjate ohutus.

Veojõukontroll (TCS). TCS aitab tagada paremat haarduvust teel. See 
saab aru, kui vedav ratas hakkab libisema, ning vähendab mootori 
võimsust või pidurdab haarduvuse taastamiseks.

Tsoonideks jagatud kere kontseptsioon. Nissani tsoonideks jagatud 
kere kontseptsioon aitab kokkupõrke korral summutada löögijõudu ja 
kaitsta sõitjateruumi. Siia alla kuuluvad tugev kabiinikonstruktsioon 
koos põiktalade ja tugevdustega, eesmised ja tagumised kortsuvad 
tsoonid ning löögienergiat neelav roolisammas.

NISSANI TURVAKILP

HANKIGE ENDALE
KINDLUSTUNNE

Täisvaatemonitor. Nelja kaameraga 
täisvaatemonitor tagab 360° 
panoraamvaate ümber auto. Ekraani 
võib jagada mitmeks väiksemaks 
ekraaniks, millele kuvatakse lähivõtted 
auto eest, tagant ja kõnnitee servast – 
kõik selleks, et anda teile parem 
ülevaade. Töötab kiirusel kuni 10 km/h, 
mistõttu saate takistuste vältimiseks 
kontrollida aeglaseid manöövreid teel 
või maastikul.

AEGLUSTAMINE TÄIUSTATUD AEGLUSTAMINE HÄDAPIDURDUS

Visuaalne/heliline 
hoiatussignaal
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TÖÖTAGE ROHKEM
ELAGE KAUEM
NAVARA, mis on loodud teenima teid pikki aastaid kindlalt ja 
usaldusväärselt, on oma ala meistritele mõeldud pikap. Mida 
rohkem sellele survet avaldate, seda jõulisemalt see veab – kuni 
3,5 tonni veovõimet igasugustes oludes. See täielikult raskeks 
tööks valmis ja kestma loodud mudel on kõige töökindlam 
partner, kelle leiate. Täielikult Nissani uusima tehnoloogiaga 
varustatud tööloom on tõeliselt tõupuhas.
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KAALUGE OMA 
VALIKUVARIANTE
Uus Nissan NAVARA vastab oma mitmekülgse valikuga ettevõtte 
vajadustele. Valige Chassis Cab, mida saate oma töövajaduste 
järgi (nt kallutatava kasti abil) kohandada, King Cabi veovõimsus 
või Double Cabi meeskonnasõbralik istmelahendus.
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BRAKE

B R A K E

2

1

3

97

8

1. Pehme kastikate
2. Ruloo stiilis pagasikate
3. Alumiiniumist kastikate
4. Kõva kastikate
5. Roostevabast terasest küljetorud, kroomitud
6. Roostevabast terasest eesmine ilutoru, kroomitud
7. Plastist kastisisu
8. Tagaluugi plastik kaitsekate
9. Alumiiniumist kastisisu

PÜSIGE VORMIS TÄNU NISSANI
ORIGINAALLISATARVIKUTELE

Kujundage ja kaitske oma pikapit Nissani 
originaallisatarvikute abil, mis on mõeldud 
spetsiaalselt NAVARA suurema vastupidavuse 
ja nutikuse tagamiseks pikemaks ajaks.

KÕVA KASTIKATE

* Pole saadaval standardversiooni korral.

Kesklukustus Pidurituli Kasti valgustus* Kasti sisu
viimistlus*

Avatavad 
küljeaknad*
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A

A

B

CB

VISIA - GRAFIIDIVÄRVI KANGAS ACENTA - GRAFIIDIVÄRVI KANGAS TEKNA - GRAFIIDIVÄRVI KANGAS

TEKNA LISAVARUSTUS - GRAFIIDIVÄRVI 
NAHK

N-CONNECTA - GRAFIIDIVÄRVI KANGAS

16-tolline terasvelg 16-tolline valuvelg 18-tolline valuvelg

GN0 BLACK (M) K51 GRAY (M)

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

Z10 RED

QM1 WHITE KL0 SILVER (M)

BW9 DARK BLUE (M)

VÄRVID M: Metallik SALONGI VIIMISTLUS

MÕÕTMED
DOUBLE CAB 
A – kõrgus: 1840 mm (katusereelingutega)
B – pikkus: 5330 mm
C – laius: 2085 mm (avatud peeglitega)
KASTI PÕHI
Kõrgus: 474 mm (tagaluugi 
avamiskõrgus)
Pikkus: 1578 mm (põrandal)
Laius: 1560 mm (max)

KING CAB 
A – kõrgus: 1790 mm
B – pikkus: 5255 mm
C – laius: 2085 mm (avatud
peeglitega)
KASTI PÕHI
Kõrgus: 474 mm (tagaluugi
avamiskõrgus)
Pikkus: 1788 mm (põrandal)
Laius: 1560 mm (max)

VELJED

Prindi   |    Loobu

Lehekülg 1    |    Lehekülg 2

Kasutuselevõtt    |   Välimus    |    Mitmekülgsus    |    Sisemus    |    Tehnoloogia ja Suutlikus    |    Lisavarustus



5 AASTAT NISSAN ASSISTANCE AUTOABI

• Üleeuroopaline abi rikete, avariide, garantii alla mittekuuluvate vahejuhtumite (nt tühi 
rehv, kaotsiläinud võtmed, vale kütus jne) korral
• Ööpäev läbi, 365 päeva aastas
• Hädaabikeskus
• Kiire maanteeabi
Kui kohapeal remontimine pole võimalik ja teie pikap on ka paari tunni pärast veel 
liikumisvõimetu, tagame teile esimesel võimalusel asendusauto, majutuse ja reisi 
sihtkohta või tagasi koju. Samuti remondime teie liikumisvõimetu pikapi. Ja see pole veel 
kõik. Esimese viie aasta möödumisel pikeneb Nissani autoabi veel järgmise hoolduseni 
iga kord, kui teostate oma NAVARA korralise hoolduse Nissani volitatud esinduses.

TEENUSED

PROFESSIONAALNE VÕRK

NISSAN pakub teie sõiduki konkreetsete nõudmiste toetamiseks professionaalset 
müügiesinduste võrku:
• üleeuroopaline abi
• asjatundlikud müügi- ja järelturundusosakonna töötajad
• konkurentsivõimelised finantseerimislahendused
• ümberehtiuse lahenduste pakkumine
• konkurentsivõimeline pikendatud garantii võimaldab pikendada Nissani väikestele
tarbesõidukitele mõeldud viieaastast garantiid
• teile sobiv proovisõit

MÜÜGIJÄRGNE HOOLDUS

Kui teie sõiduauto rikki läheb, on see ebameeldiv. Kui teie pikap läheb rikki, kannatab 
selle all kogu teie äritegevus. Isegi hoolduseks kuluv aeg on seisuaeg, sest ka siis ei tee 
sõiduk tööd, et end tasa teenida. Nissan mõistab neid karme äritõdesid. Nii et me 
anname endast kõik tagamaks, et teie sõiduk on seal, kus ta peab olema – sõidus, et 
teie jaoks tööd teha.

NISSAN+ HOOLDUSLEPING

Nissani edasimüüjaga saate sõlmida Nissan+ hoolduslepingu, mis võimaldab teil lasta 
oma sõidukit hooldada just teie äri jaoks sobiva läbisõidu ja ajavahemiku järel. Selline 
leping tagab teile kindluse ja teadmise, et teie NAVARA eest kannavad hoolt asjatundlikud 
Nissani mehaanikud.

• 5 aastat või 160 000 km täisgarantiid
• 5 aastat värvigarantiid – see hõlmab kere värvi
•  5 aastat garantiid Nissani originaalvaruosadele ja –

lisatarvikutele
• 5 aastat Nissan Assistance autoabi
• 12 aastat läbiroostetamisvastast garantiid NAVARALE
• Täielikult ülekantav uuele omanikule

24-kuuliste või 30 000 km hooldusvälpadega diiselmootorite puhul ei ole teile tagatud üksnes 
viis aastat meelerahu, vaid saate pealekauba ka väikesed kasutuskulud.

NISSANI VÄIKESTE TARBESÕIDUKITE VIIEAASTANE TEHASEGARANTII
Nissan pakub tavalist viieaastast üleeuroopalist tehasegarantiid kõigile oma väikestele 
tarbesõidukitele*. See on midagi palju enamat kui lihtsalt garantii, sest siia alla kuuluvad:

Teie sütitate meie kujutlusvõimet. Teie sunnite meid leidlikkusele. Teie inspireerite meid reegleid muutma 
ja uuendusi tegema. Innovatsioon ei ole Nissani jaoks mitte lihtsalt täiendamine ja laiendamine, vaid piiride 
ületamine ja status quo ümberkujundamine. Me loome ootamatuid lahendusi, et täita teie kõige pöörasemad 
ja pragmaatilisemad soovid. Nissan pakub sõidukeid, lisavarustust ja teenuseid, mis lõhuvad tavaarusaamu 
– me muudame praktilise meelierutavaks ja meelierutava praktiliseks, et teie igapäevane sõidukogemus 
oleks põnevam ja nauditavam.

TEIE AITATE MEIL OMA PARIMAD OMADUSED ESILE TUUA

* 5-aastane / 160 000 km (olenevalt sellest, kumb enne täitub) tehasegarantii väikestele tarbesõidukitele (v.a e-NV200: 5-aastane / 100 000 km tehasegarantii elektrisõidukite 
süsteemiosadele, 3-aastane / 100 000 km garantii ülejäänud sõidukile + 2-aastast Nissan 5* pikendatud garantiid)
Piiramatu läbisõit värvigarantii, Nissani originaalvaruosade ja -lisatarvikute garantii ning roostetamisvastane garantii ja Nissan Assistance maanteeabi.
Lisateavet leiate Nissani garantiiraamatust.
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Jälgige Nissan NAVARA tegemisi:
Edasimüüja:

K ü l a s t a g e     m e i e    v e e b i l e h t e :
w w w . n i s s a n . e e

*5-aastane / 160 000 km (olenevalt sellest, kumb enne täitub) tootjagarantii väikestele tarbesõidukitele (v.a e-NV200: 5-aastane / 100 000 km 
tehasegarantii elektrisõidukite süsteemiosadele, 3-aastane / 100 000km tehasegarantii + 2-aastast Nissan 5* pikendatud garantii ülejäänud sõidukile)

Oleme teinud kõik selleks, et trükise sisu oleks avaldamise ajal (november 2016) 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.

Brošüür on tehtud kloorivabast paberist. – MY16 NAVARA FULL BROCHURE LHD 10/2016 – Printed in EU.
Trükitud Euroopa Liidus. Autor: DESIGNORY, Prantsusmaa, tel +331 4123 4123. Tootja: eg+ worldwide, France, Prantsusmaa, tel +331 4909 2535.
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