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Vankka, ketterä ja tyylikäs. Nissan NAVARA 4x4 on viimeisin tulokas 
Nissan Pick up –mallistossa, jonka historia alkaa vuodesta 1934. 
Matkan varrella on nähty King Cab vuonna 1977, innovatiivinen 
C-Channel- kiinnitysjärjestelmä, joka lanseerattiin vuonna 2005, ja 
nyt lähes tonnin kuorman kantava pick up, jossa on täysin uusittu 
jousitus. Perinne jatkuu ylpeästi. Sen hedelmistä on nauttinut 
14 MILJOONAA PICK UP -OMISTAJAA, jotka ovat matkanneet 
180 MAASSA. Kun horisontissa siintää seikkailu, Nissan vie perille.

Sivu 1    |    Sivu 2

Johdanto    |   Muotoilu    |    Muunneltavuus    |    Sisustus    |    Tekniikka ja Suorituskyky    |    Lisävarusteet Tulosta   |    Sulje



ESITTELYSSÄ NISSAN NAVARA.
Olemme aina valmistaneet vahvoja, luotettavia pick up -autoja. Teemme jatkuvasti innovaatioita, 
jotta saat mitä haluat. Nissan NAVARAn täyskehystetty runko ja 2,3-litrainen 190 hv 
kaksoisturbodieselmoottori tai 160 hv turbomoottori, jotka ovat näyttäneet kykynsä miljoonien 
kilometrien matkalla, tuovat tullessaan vankkaa suorituskykyä ja luokkansa parhaan 
polttoainetaloudellisuuden. Polttoainetta kuluu vain 6,3 l/100 km ja 5 vuoden tai 
160 000 kilometrin takuu antaa enemmän mielenrauhaa. Koe uuden pick up 
-sukupolven riemu. Mukavasti perille vaikeissakin olosuhteissa.
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TÄYSIN UMPINAINEN 
RAKENNE. TÄYSI 
SUORITUSKYKY.
Vetokyky jopa 3,5 tonnia, kantavuus n. 900 kg ja entistä 
parempi suorituskyky kaikentyyppisissä maastoissa. 
Nissan NAVARAn täysin umpinainen tikapuurunko on 
tehty kestävästä, erikoislujasta teräksestä, jotta rakenne 
olisi entistä lujempi ja vääntöjäykkyys parempi.

PICK UP, JOHON VOIT LUOTTAA 
LÄPIKOTAISIN.
Nissan NAVARA 4x4 pick upissa on täyskehystetty tikapuurunko perinteisen 
kolmisivuisen kanavarungon sijasta. Takajousitus monivarsituennalla on täysin 
uudentyyppinen. Se parantaa ajo-ominaisuuksia ja tekee käsittelemisestä 
ketterää, heikentämättä auton kantavuutta.

JÄTTÖKULMA

25°

224 mm
MINIMI 
MAAVARA

LÄHESTYMISKULMA

30°
KAHLUUSYVYYS

600 mm
  

Sivu 1    |    Sivu 2    |    Sivu 3    |    Sivu 4

Johdanto    |   Muotoilu    |    Muunneltavuus    |    Sisustus    |    Tekniikka ja Suorituskyky    |    Lisävarusteet Tulosta   |    Sulje



Mäkilähtöavustin ja alamäkihidastin. Haluatko ajaa 
myös mäkisessä maastossa? Nyt voit tehdä niin 
varmemmin ja hallitummin. Mäkilähtöavustin estää 
autoa liukumasta taaksepäin, kun mäkeen pysäköidyllä 
autolla lähdetään liikkeelle. Alamäkihidastimen avulla 
saat pidettyä tasaisen nopeuden ja jarrutuksen, jotta 
voit ajaa turvallisemmin jyrkkää mäkeä alas.

PÄÄSE PERILLE KAIKISSA
OLOSUHTEISSA.
Nissan NAVARA viihtyy yhtä hyvin maastossa kuin betoniviidakossa. Voit valita kolmesta 
vaihtoehdosta: 4WD High kevyeen maastoajoon, 4WD Low todelliseen maastoajoon 
hiekassa, lumessa ja mudassa sekä 2WD päällystetyille teille. Tämä pick up on valmis 
kaikkeen, esimerkiksi mäkilähtöavustimen ja alamäkihidastimen ansiosta. Se tarttuu 
tiukasti tiehen myös 2WD-ajossa eLSD-järjestelmän ansiosta.

Elektroninen 
tasauspyörästön 

luistonrajoitin 
(eLSD)

Aktiivinen luistonesto
kaikissa pyörissä

Ajettaessa kytkettävä 
neliveto

Alamäkihidastin

Mäkilähtöavustin
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2298 CC MOOTTORIN ISKUTILAVUUS

DIESEL POLTTOAINETYYPPI

ALKAEN 6,3 L / 100 KM YHDISTETTY KULUTUS

ALKAEN 167 G/KM PÄÄSTÖT (CO2)

160 HV /120 KW
190 HV /140 KW

TEHO

403 NM @ 1500 RPM 
450 NM @ 1500 RPM

VÄÄNTÖ

3,500 KG MAKSIMIVETOKYKY

N.900 KG MAKSIMIKANTAVUUS

PIDEMMILLEKIN
MATKOILLE.
Se näyttää ulospäin 4x4 pick up -autolta. 
Mutta Nissan NAVARAn matkustamo tuo 
mieleen Premium-luokan henkilöauton. 
Katsasta kojetaulun käytännöllinen muotoilu 
sekä laadukkaat materiaalit ja rentoudu 
ergonomisessa istuimessa. Kaksivyöhykkeinen 
automaattinen ilmastointi ja uusittu 
takajousitus parantavat mukavuutta. Tämä 
pick up on enemmän kuin työjuhta. Se tekee 
päivittäisestä ajamisesta nautinnon.

2,3 LITRAN VÄLIJÄÄHDYTETTY DIESEL (EURO 6b)

Uusi, entistä parempi 190 hv:n 
kaksoisturbodieselmoottori ja 6-vaihteinen 
manuaalivaihteisto tai 7-vaihteinen 
automaattivaihteisto tarjoavat luokkansa 
parhaan kiihtyvyyden ja tehokkuuden 
-enemmän tehoa sekä vääntöä ja jopa 
27 %:n polttoainesäästöt.

EEEEEERRRRRIIINNNNNNNNOOOMMMMMMMAAAAAAAAAAAAAAIIIIIINNNNNNNNNNEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENNNN 
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TODELLISTA VETOVOIMAA.
Voit ottaa mukaasi vaikka veneen. NAVARAssa on vakuuttavat veto-
ominaisuudet täyspitkästä, täysin umpinaisesta tikapuurungosta alkaen. 
Kun siihen lisätään raskasta käyttöä kestävät osat, sekä paljon tehoa 
ja alakierrosalueen vääntöä, niin autolla voi vetää todella painaviakin 
kuormia. Kaikkien nelivetomallien vetokyky on 3,5 tonnia.
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KUORMAA KAIKKIEN AIKOJEN
MONIKÄYTTÖISIN PICK UP
-LAVAMME.
Nissan NAVARA on tarkoitettu raskaaseen työhön. Auton vetokyky on 3,5 tonnia. 
Kevyempi takaluukku helpottaa kuormaamista ja purkamista. Kuorma pysyy 
turvassa Nissanin mullistavan C-Channel-kiinnitysjärjestelmän ansiosta. 
Siirrettävät kiinnikkeet voidaan lukita mihin tahansa kohtaan lavan laidoissa 
sijaitseviin kiskoihin, jolloin niiden avulla voidaan kiinnittää kaikenkokoiset 
ja -muotoiset kuormat.

 

Johdanto    |   Muotoilu    |    Muunneltavuus    |    Sisustus    |    Tekniikka ja Suorituskyky    |    Lisävarusteet Tulosta   |    Sulje



King Cab -mallissa on saranoidut takaovet, joiden ansiosta 
suurikokoiset tavarat mahtuvat helposti ovesta sisään. 
Etuistuinten taakse jää paljon säilytystilaa ja siellä oleviin 
tavaroihin pääsee käsiksi nopeasti ja vaivattomasti.

SÄILYTÄ. PIILOTA. JÄRJESTELE.
Harkitusti muotoillut, muunneltavat sisätilat tarjoavat paljon kätevää säilytystilaa niin työkäyttöön kuin 
vapaa-aikaankin. Tavaroillesi on tilaa takamatkustajien istuinten alla, sivuovien taskuissa, tilavassa 
hansikaslokerossa ja myös suuressa keskikonsolissa. Janottaako? Mukipidikkeitä on lähes kaikkialla, 
etuistuinten vieressä ja jopa etu- ja takaovien taskuissa.

Kuljettajan ja etumatkustajan ovissa olevat suuret taskut 
tarjoavat runsaasti näppärää säilytystilaa.

Tilava hansikaslokero sopii erinomaisesti papereiden ja 
muiden, myös suurikokoisten tavaroiden, säilytykseen.

Takaistuinten alla sijaitsevat kätevät säilytystilat sopivat 
täydellisesti työkaluille, jotka haluat pitää näkymättömissä.

Keskikonsolissa on suuret mukipidikkeet ja kannellinen tilava 
säilytyslokero tavaroille, jotka haluat pitää lähellä, mutta 
poissa näkyviltä.

*Kuvassa näkyvät takarivin istuimet eivät 
ole saatavilla Suomen mallistossa.
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ENSILUOKKAINEN AJOKOKEMUS.
JOKA PÄIVÄ.
Nissan NAVARA on odottamattoman mukava ja tilava kaikille matkustajille. Edessä on ergonomiset 
Zero Gravity -istuimet, joiden ansiosta istumaasento on neutraali ja verenkierto parempi, jotta 
pitkätkin ajomatkat sujuisivat mukavammin. Automaattisen kaksivyöhykkeisen ilmastoinnin ansiosta 
kuljettaja ja matkustajat voivat säätää ilmastoinnin juuri niin viileäksi tai lämpimäksi kuin he itse 
haluavat, sillä sivuilla olevat pyöreät tuuletusaukot ohjaavat ilman juuri sinne minne halutaan. Tämä 
on kätevää kaikkien matkustajien kannalta, myös takamatkustajien - heilläkin on omat tuuletusaukot.
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HELPPOA HALLINTAA
Kaikki säätimet ovat juuri oikeassa paikassa, joten opit nopeasti 
hallitsemaan ympäristöäsi. Nissan-älyavainjärjestelmän ansiosta 
voit lukita tai avata auton ovet sekä käynnistää auton ottamatta 
avainta pois taskustasi. Urheilullisessa, nahkaverhoillussa 
ohjauspyörässä on radion ja äänentoistojärjestelmän säätimet 
sekä vakionopeudensäädin. Näin kätesi pysyvät juuri siellä, missä 
niiden pitääkin olla. Bluetooth handsfree -puhelinjärjestelmän 
ansiosta voit soittaa ja vastaanottaa puheluita helposti.
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NISSAN ADVANCED DRIVE-ASSIST DISPLAY

– INNOVAATIO SILMIESI 
EDESSÄ
Kun mielessä pyörii paljon asioita, on helppo unohtaa kaikkein tärkein: 
keskittyminen ajamiseen. Advanced Drive-Assist Display eli ADAD-
näyttö antaa tiedot polttoaineenkulutuksesta ja kertoo Stop/Start-
järjestelmän avulla vähentyneiden hiilidioksidipäästöjen lukeman. Saat 
näytöltä myös navigointiohjeet käännös käännökseltä, mikä vähentää 
tarvetta siirtää katsetta pois liikenteestä. Näin voit keskittyä siihen, 
mikä on tärkeintä.
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KOKO MAAILMA
ULOTTUVILLASI.
NissanConnectin ansiosta Nissan NAVARAsta tulee älypuhelimesi 
paras ystävä. Nyt itse valitsemasi musiikki, Facebook-tapahtumat 
ja paikkamerkinnät, TripAdvisor-vinkit ja muut sisällöt ovat 
saumattomasti mukana matkoillasi älypuhelimesi ja kojetaulussa 
olevan 7-tuumaisen kosketusvärinäytön kautta.

Pysyt ajan tasalla Nissanin navigointijärjestelmän ja puheohjauksen, 
Bluetooth handsfree -puheluiden, äänen suoratoiston, digitaalisen 
radion (DAB) ja iPod-/USB-liitännän ansiosta.
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®

7 turvatyynyä vakiona. Kuljettajan ja etumatkustajan 
turvatyynyt edessä, kaksi etuistuimiin asennettua 
sivuturvatyynyä, kaksi kattoon asennettua 
turvaverhoa ja kuljettajan polviturvatyyny.

Aktiivinen pidonhallinta (VDC). VDC tarkkailee ohjausta, 
jarrutusta ja ajoneuvon vakautta sekä tarvittaessa 
vähentää moottorin tehoa ja säätää tiettyjen pyörien 
jarrupainetta, jotta matkasi sujuisi turvallisesti.

Elektroninen tasauspyörästön luistonrajoitin (eLSD). 
Kun pito on huono (esim. lumisella, mutaisella, 
soraisella, kuoppaisella tai kaltevalla tiellä), ajoneuvo 
tunnistaa, jos jokin pyörä alkaa luisua ja hidastaa 
automaattisesti kyseistä pyörää jarruttamalla pidon 
palauttamiseksi. Toimii kaikissa pyörissä.

Lukkiutumattomat jarrut (ABS). ABS estää pyörien 
lukkiutumisen voimakkaassa jarrutuksessa, jolloin 
ajoneuvo pysähtyy nopeammin, ja kuljettaja 
pystyy samalla ohjaamaan ajoneuvon esteiden ohi.

Elektroninen jarruvoiman jako (EBD). EBD välittää 
automaattisesti ylimääräistä voimaa takajarruihin, 
kun se havaitsee takana ylimääräistä painoa.

Peräänajovaroitin automaattisella
hätäjarrutustoiminnolla. Etupuskuriin asennettu 
tutka mittaa välimatkaa edessä olevaan autoon. 
Jos järjestelmä havaitsee törmäysvaaran, se 
varoittaa äänimerkillä ja näyttöön tulevalla 
varoituksella. Jos kuljettaja ei jarruta tarpeeksi, 
ajoneuvo jarruttaa automaattisesti 
onnettomuuden välttämiseksi. Järjestelmä toimii 
missä tahansa nopeudessa ja takaa pysähtymisen 
ilman törmäystä, kun nopeus on enintään 30 km/h.

Eikö olisikin hienoa, jos voisit luottaa ajoneuvosi turvallisuuteen aina, 
kun olet liikkeellä? Nissan Safety Shield -teknologiat ovat kokonaisvaltainen 
lähestymistapa turvallisuuteen. Ne ohjaavat jokaisen valmistamamme 
ajoneuvon suunnittelu- ja kehitystyötä. Tässä kuvatut ominaisuudet 
ovat vain osa Nissan NAVARAssa olevista ominaisuuksista, jotka 
auttavat suojaamaan sinua ja muita kolmen keskeisen osa-alueen 
avulla: ajoneuvon järjestelmiä ja ympäristöä valvotaan, odottamattomien 
tilanteiden käsittelyssä avustetaan ja matkustajat pyritään pitämään 
turvassa, jos onnettomuus tapahtuu.

Luistonestojärjestelmä (TCS). TCS parantaa pitoa tiellä. Se tunnistaa, 
milloin pyörät alkavat luisua, ja vähentää moottorin tehoa tai säätää 
jarrupainetta pidon palauttamiseksi.

Korin törmäysvyöhykkeet. Nissanin korin törmäysvyöhykkeet auttavat 
iskuvoiman vastaanottamisessa ja suojaavat matkustamoa törmäyksen 
sattuessa. Matkustamon rakenne on vahva poikkipalkkien ja vahvikkeiden, 
edessä ja takana olevien rypistytysalueiden ja energiaa sitovan 
ohjauspylvään ansiosta.

NISSAN SAFETY SHIELD

YMPÄRÖI ITSESI
ITSELUOTTAMUKSELLA

Around View Monitor 
-kamerajärjestelmä. Neljän kameran 
avulla saat virtuaalisen 360 asteen 
lintuperspektiivinäkymän autosta. 
Valittavana on jaettavassa näytössä 
olevat lähikuvat edestä, takaa ja sivuilta, 
jotta näkisit enemmän. 
Kamerajärjestelmä toimii enintään 
10 km/h:n nopeudessa, joten voit välttää 
esteet, kun liikut hitaalla nopeudella 
maastossa tai vaikka pysäköintialueella.

HIDASTUS TEHOKKAAMPI HIDASTUS HÄTÄJARRUTUS

VISUAALINEN VAROITUS 
JA ÄÄNIMERKKI
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TYÖSKENTELE KOVEMMIN.
ELÄ KAUEMMIN.
NAVARA on valmistettu vuosia kestävään, rankkaan ja 
luotettavaan ajoon, joten se on ammattilaisten valinta. Mitä 
kovempaa painat, sitä kovempaa se vetää – jopa 3,5 tonnia 
kaikissa olosuhteissa. Se on luotettavin löytämäsi kumppani, 
sillä se on raskasta tekoa rungosta alkaen ja rakennettu 
kestämään. Tämä työjuhta on mestariluokkaa ja se on 
kattavasti varusteltu Nissanin uusimmilla teknologioilla.
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HARKITSE
MAHDOLLISUUKSIA
Nissan NAVARA -mallisto on laaja. Valitse käyttötarpeisiisi 
sopiva auto: saatavilla on sekä King Cab että Double Cab.

Alustaversio Chassis Cab saatavilla erikoistilauksesta.
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1- Pehmeä lavakate
2- Rullattava kate
3- Alumiininen lavakate
4- Kovakate
5- Kylkiputket, Chrome
6- Etupuskurin keulaputki, Chrome
7- Muovinen lavasuoja
8- Muovinen takaluukun suojus
9- Alumiininen lavasuoja

VIIMEISTELE AUTOSI ALKUPERÄISILLÄ 
NISSAN-LISÄVARUSTEILLA

Lisää tyyliä ja turvaa avolava-autoosi alkuperäisillä 
Nissan-lisävarusteilla, jotka on tehty varta vasten 
NAVARAan, jotta se pysyisi lujana pidempään.

KOVAKATE

*Vain Premium-versiossa

Keskuslukitus Jarruvalo Sisävalot* Sisäverhoilut* Avautuvat ikkunat*
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A

A

B

CB

VISIA - HARMAA TEKSTIILI ACENTA - HARMAA TEKSTIILI TEKNA - HARMAA TEKSTIILI

TEKNA (LISÄVARUSTE) - HARMAA 
NAHKAVERHOILU

N-CONNECTA - HARMAA TEKSTIILI

16" teräsvanne 16" kevytmetallivanne 18" kevytmetallivanne

GN0 BLACK (M) K51 GRAY (M)

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

Z10 RED (S)

QM1 WHITE (S) KL0 SILVER (M)

BW9 DARK BLUE (M)

VÄRIT M: Metalliväri - S: Perusväri VERHOILUT

MITAT
DOUBLE CAB 
A: Kokonaiskorkeus: 1 840 mm 
(kattokaiteet mukaan luettuna)
B: Kokonaispituus: 5 330 mm
C: Kokonaisleveys: 2 085 mm 
(peilien kanssa)
LAVA
Korkeus: 474 mm (takaluukun 
nostokorkeus)
Pituus: 1 578 mm (lattiasta)
Leveys: 1 560 mm (maksimi)

KING CAB 
A: Kokonaiskorkeus: 1 790 mm
B: Kokonaispituus: 5 255 mm
C: Kokonaisleveys: 2 085 mm 
(peilien kanssa)
LAVA
Korkeus: 474 mm (takaluukun 
nostokorkeus)
Pituus: 1 788 mm (lattiasta)
Leveys: 1 560 mm (maksimi)

VANTEET
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5 VUODEN NISSAN ASSISTANCE -TIEPALVELU

• Koko Euroopan kattava palvelu rikkoutumisten, onnettomuuksien ja takuun ulkopuolisten 
tapahtumien varalle (esim. rengasrikko, avaimen katoaminen, väärä polttoaine)
• Ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä
• Asiakaspalvelu hätätilanteissa
• Nopea tiepalvelu
Jos korjaaminen paikan päällä ei ole mahdollista, varmistamme, että saat sijaisauton 
mahdollisimman pian tai tarvittaessa majoituksen yön yli ja matkan määränpäähäsi 
tai takaisin lähtöpaikkaan. Lisäksi kuljetamme autosi huoltoon.

ASIAKASPALVELU

KATTAVA VERKOSTO

NISSAN tarjoaa kattavan jälleenmyyjäverkoston vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin:
 • Nissan-myyntiin ja -huoltoon erikoistunut henkilökunta
• Kilpailukykyiset rahoitusratkaisut
• Tarpeisiisi räätälöidyt tuotteet
• Kilpailukykyisellä jatkoturvalla voit parantaa Nissanin hyötyajoneuvojen 5 vuoden 
takuuta entisestään

HUOLTOPALVELUT

Auton hajoaminen aiheuttaa aina hankaluuksia. Jos lava-autosi hajoaa, se on vakava 
isku liiketoiminnallesi. Jopa huoltoon käytetty aika on hukka-aikaa, sillä autosi ei silloin 
tuota mitään. Me Nissanilla ymmärrämme nämä liiketoiminnan periaatteet. Siksi me 
teemme parhaamme, jotta autosi pysyisi siellä, missä sen kuuluukin olla – työtä 
tekemässä, tien päällä.

NISSAN HUOLTOSOPIMUS

Sinä ja Nissan-jälleenmyyjäsi voitte yhdessä tehdä Nissan Huoltosopimuksen, joka kattaa 
huoltotyöt sen vuosi- ja kilometrimäärän ajaksi, joka sopii parhaiten liiketoimintaasi. 
Saat täydellisen mielenrauhan, sillä tämän sopimuksen ansiosta Nissanin ammattitaitoiset 
mekaanikot huoltavat NAVARAsi.

•  5 vuoden tai 160 000 km:n takuu etupuskurista 
takapuskuriin

•  5 vuoden maalipinnan takuu – koskee korin 
maalipintaa

•  5 vuoden takuu alkuperäisille Nissan varaosille 
ja -lisävarusteille

• 5 vuoden Nissan Assistance -tiepalvelu
• 12 vuoden puhkiruostumattomuustakuu NAVARAan
• Takuu on siirrettävissä seuraavalle omistajalle

 

NISSAN-HYÖTYAJONEUVOJEN 5 VUODEN TAKUU
Nissan tarjoaa nyt 5 vuoden valmistajan takuun koko hyötyajoneuvomallistolleen*. Tämä on 
paljon enemmän kuin pelkkä takuu, sillä siihen kuuluvat seuraavat:

Saat mielikuvituksemme lentämään. Herätät nerokkuutemme. Innostat meidät muuttamaan sääntöjä ja 
tekemään innovaatioita. Nissanin innovaatiossa ei ole kyse pelkästään lisäyksistä tai laajennuksista, vaan 
rajojen rikkomisesta ja uuden luomisesta. Haluamme kehittää yllättäviä ratkaisuja, jotka täyttävät käytännön 
tarpeesi ja hurjimmatkin toiveesi. Nissan suunnittelee mullistavia autoja, lisävarusteita ja palveluja. Tekemällä 
käytännöllisestä jännittävää ja jännittävästä käytännöllistä pystymme tarjoamaan entistä riemukkaamman 
ajoelämyksen joka päivä.

NISSAN - TUOT PARHAAT PUOLEMME ESIIN.

*5 vuoden / 160 000 km:n (sen mukaan, kumpi täyttyy ensin) valmistajan takuu hyötyajoneuvomallistolle (paitsi e-NV200: 5 vuoden / 100 000 km:n valmistajan takuu 
sähköautojärjestelmän osille / 3 vuoden / 100 000 km:n valmistajan takuu + 2 vuoden / 100 000 km:n 5* Jatkoturva ajoneuvon muille osille)
Maalipinnan takuussa, alkuperäisten Nissan varaosien ja -lisävarusteiden takuussa, Tiepalvelun käytössä ja puhkiruostumattomuustakuussa ei ole kilometrirajoitusta.
Lisätietoja saat Nissanin takuukirjasta.
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Seuraa Nissan NAVARAa:
Jälleenmyyjän leima:

Tervetuloa sivustollemme: www.nissan.fi

*5 vuoden / 160 000 km:n (sen mukaan, kumpi täyttyy ensin) valmistajan takuu hyötyajoneuvomallistolle (paitsi e-NV200: 5 vuoden / 
100  000  km:n valmistajan takuu sähköautojärjestelmän osille / 3 vuoden / 100 000 km:n valmistajan takuu + 2 vuoden / 100 000 km:n 
5* Jatkoturva ajoneuvon muille osille)

Olemme pyrkineet kaikin keinoin varmistamaan, että tämä julkaisu sisältää oikeat tiedot painoajankohtana (marraskuu 2016). Tämä esite on 
laadittu prototyyppiajoneuvojen pohjalta, joita on esitelty autonäyttelyissä. Koska Nissan pyrkii jatkuvasti parantamaan tuotteitaan, Nissan 
Europe pidättää oikeuden tehdä tietoihin ja tässä julkaisussa näkyviin ajoneuvoihin muutoksia milloin tahansa. Nissan-jälleenmyyjille ilmoitetaan 
muutoksista mahdollisimman nopeasti. Saat ajankohtaisimmat tiedot paikalliselta Nissan -jälleenmyyjältä. Käytettyjen painoprosessien 
rajoitusten takia tämän esitteen värit voivat erota hieman maalipinnan ja käytettyjen sisäverhoilumateriaalien todellisista väreistä. Kaikki 
oikeudet pidätetään. Tätä esitettä ei saa kopioida osittain tai kokonaan ilman Nissan Europen kirjallisesti antamaa lupaa.

Tämä esite on painettu kloorittomalle paperille – MY16 NAVARA FULL BROCHURE LHD 10/2016 – Painettu EU:ssa.
Tekijä: DESIGNORY, Ranska. Tuottaja: eg+ worldwide, Ranska – Puh.: +33 1 49 09 25 35.
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