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BRAKE

BRAKE

Apginkluokite „NP300 NAVARA“ visiškai integruojamais 
„Nissan“ aksesuarais, laisvalaikiui bei darbo užduotims 
įgyvendinti. Pradėkite nuo ypač dailaus ir nepaprastai tvirto 
metalinio dangčio-būdos, kuris sukurtas specialiai „NP300 
NAVARA“ pikapui ir darniai įsikomponuoja į bendrą dizainą. 
Standartiškai komplektuojama su centriniu užraktu, vidaus 
apšvietimu ir integruotu stabdymo žibintu. Aukščiausio lygio 
versija papildyta atidaromais Aukščiausio lygio versija 
papildyta atidaromais šoniniais langais (su vėdinimo funkcija 
važiuojant), vidaus apšvietimu ir specialia tekstiline vidaus 
apdaila.Pritvirtinkite šį metalinį aksesuarą prie savo pikapo. 
Tai praktiškas akcentas jūsų automobiliui, kuris puikiai 
tarnaus visose kasdienėse išvykose.

Nuotraukoje ant viršelio: geltonos (Savannah yellow) spalvos „NP300 NAVARA“ pikapas su tokios pat 
spalvos metaliniu dangčiu-būda (43), chromuota nerūdijančio plieno priekine apdailos sija (76) ir chromuotomis 
nerūdijančio plieno šoninėmis apdailos sijomis (71).

* Komplektuojama tik aukščiausio lygio versijose.

DANGTIS-BŪDA. VISIŠKAI INTEGRUOTA 
KONSTRUKCIJA – PATOGIAU GYVENTI

Centrinis užraktas  
(išskyrus šoninius langus)

Atidaromi langai*Vidaus apšvietimas* Vidaus apdaila*Stabdymo žibintas

Sapusdinti    |    Išeiti



1

2

53

4

Dirbai eis dar lengviau ir efektyviau jeigu pasirinksite 
tinkamą plastikinį arba aliumininį krovinių skyriaus įklotą, 
įrengdami tvirtinimo vietas su bortų kraštų apsaugomis 
bei galinio borto nuleidimo amortizatoriumi, užtikrinančiu 
saugesnį galinio borto nuleidimą.

KROVINIŲ SKYRIAUS ĮKLOTAI: PASIRŪPINKITE 
SAVO DARBO PRIEMONĖS APSAUGA

1- Bortų kraštų apsaugos (60)

2- Pagalbinis galinio borto atidarymo įtaisas 
(pasirodys 2016 m. viduryje) (66)

3- Plastikinis krovinių skyriaus įklotas (56)

4- Plastikinė galinio borto apsauga (61)

5- Aliumininis krovinių skyriaus įklotas (57)
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KROVINIŲ SKYRIAUS 
AKSESUARAI, 
PADEDANTYS 
PALAIKYTI TVARKĄ
Praktiški ir funkcionalūs „Nissan“ aksesuarai leidžia 
tvarkingai sudėti gabenamus daiktus krovinių skyriuje. 
Jūsų pasirinkimui siūloma visiškai integruota 
slankiojamoji dėtuvė, krovinių skyriaus pertvara, įrankių 
dėžė ir tvirtas ištraukiamas laiptelis, ant kurio atsistojus 
galima lengviau pasiekti krovinių skyrių.

1- Plastikinė įrankių dėžė (63)

2- Slankiojamoji dėtuvė (59)

3- Ištraukiamas galinis laiptelis (67)

4- Šoninis laiptelis (73)

5- Krovinių skyriaus pertvara (65)
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KROVINIŲ SKYRIAUS 
DANGA: PASIRENKITE 

NUOTYKIAMS
„NP300 NAVARA“ sutvertas ne vien darbui, bet ir 

smagiems nuotykiams. Pasirinkite tinkamiausią 
krovinių skyriaus uždangalą – aliumininį, vyniojamą 

ar minkštą, pritvirtinkite ant viršaus bagažo 
laikiklius, sukraukite dviračius ir pirmyn pramogauti!

1- Minkštas krovinių skyriaus uždangalas (50)

2- Vyniojamas krovinių skyriaus uždangalas (48)

3- Aliumininis krovinių skyriaus uždangalas (46)

4- Krovinių skyriaus bagažo laikikliai su dviem  
aukšto lygio dviračių laikikliais (148)
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1- Ant vilkimo kablio tvirtinamas trijų dviračių laikiklis su 7 arba 
13 kontaktų jungtimi (galima rinktis ir dviejų dviračių laikiklį) (125)

2- Slankiojamasis šešių porų slidžių/snieglenčių laikiklis (galima 
rinktis ir keturioms arba trims poroms skirtus laikiklius) (145)

3- Nuimamas flanšinis vilkimo kablys (118)

4- Stogo bagažinės skersiniai, tvirtinami prie stogo bėgelių (141)

STOGO BAGAŽINĖS 
LAIKIKLIAI:  

DAUGIAU DAIKTŲ –  
LINKSMESNĖS 

ATOSTOGOS
Rengiantis į turiningą kelionę, sunku išsiversti be 

vilkimo kablio. „Nissan“ siūlo fiksuotą ar specialiai 
pritaikytą nuimamą flanšinį vilkimo kablį jūsų 

dviračiams ar slidėms gabenti. Pritvirtinę stogo 
bėgelius, galėsite vežtis daugiau daiktų, kurie 

pravers sumanius ilgiau pailsėti.
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1- Chromuotas krovinių skyriaus lankas su  
halogeniniais žibintais (galima rinktis) (74, 80)

2- Chromuota galinio bamperio kampų apdaila (75)

3- Chromuotos šoninės apdailos sijos (71)

4- Chromuota priekinė apdailos sija (76)

Suteikite savo pikapui individualumą su 
efektingomis apdailos sijomis. Šie tvirti ir puikiai 
prie „NP300 NAVARA“ išskirtinio dizaino 
derantys aksesuarai byloja, kad jūs esate 
ryžtingai nusiteikę. Atskleiskite savo tamsiąją 
pusę prie balto kėbulo priderindami juodas 
apdailos sijas arba išgaukite kontrastą prie 
juodo kėbulo pritaikydami spindinčius 
chromuotus akcentus. Žavingas sprendimas.

KĄ RENKATĖS – TAMSIĄJĄ  
AR ŠVIESIĄJĄ PUSĘ?

1- Juodas krovinių skyriaus lankas su halogeniniais 
žibintais (galima rinktis) (77, 80)

2- Juoda galinio bamperio kampų apdaila (78)

3- Juodos šoninės apdailos sijos (72)

4- Juoda priekinė apdailos sija (79)
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EKSTREMALUS SPORTAS SU 
DAILIOMIS DETALĖMIS

Pagyvinkite savo pikapo išvaizdą pasirinktomis sportinėmis 
apdailos detalėmis – spindinčiais chromuotais ar tamsiai juodais 
puošybiniais elementais, aliumininėmis slenksčių apsaugomis ir 
akį traukiančia peleko formos antena.

1- Baltos spalvos peleko formos antena (nesuderinama su DAB) –  
galima rinktis ir juodą, pilką arba raudoną (87)

2- Aliumininės slenksčių apsaugos (85)

3- Chromuota išmetamojo vamzdžio antgalio apdaila (84)

4- Chromuota nerūdijančio plieno galinio bamperio kampų apdaila (75)

5- Juoda nerūdijančio plieno galinio bamperio kampų apdaila (78)

6- Chromuota galinių žibintų apdaila (82)
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1- Juodi lipdukai (dvi juostos ant variklio dangčio ir galinio borto) (90)

2- Juodi lipdukai (dvi juostos abiejose durų pusėse) (92)

MIESTO RITMU: 
PUIKIAI DERANTIS 
MIESTE
Taip, „NP300 NAVARA“ pikapas neabejingas gatvės 
stilistikai: išryškinkite ją dar labiau „Viper“ dizaino 
lipdukais, klijuojamais ant variklio dangčio, galinio borto 
ir durų. Modernus urbanistinis akcentas.
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ATSARGUMAS GĖDOS NEDARO:
SAUGOS STANDARTAI

Pagrindines saugos priemones papildykite fiksuojamomis ratų 
veržlėmis ir priekiniais bei galiniais automobilio statymo jutikliais.

1- Fiksuojamos ratų veržlės (8)

2- Veliūriniai arba guminiai kilimėliai aukštais kraštais (103-104)

3- Saugos priemonių komplektas (159)

4- Priekiniai ir galiniai automobilio statymo jutikliai (153-154)

5- 18 colių tamsiai pilki diamond cut dizaino lengvojo 
lydinio ratlankiai (5)

6- 18 colių juodi lengvojo lydinio ratlankiai (6)
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LENGVOJO LYDINIO RATLANKIAI
(01) 16 colių plieniniai ratlankiai 40300-4KJ2A

(02) 16 colių plieniniai ratlankiai 40300-4KJ3D

(03) 16 colių lengvojo lydinio ratlankiai 40300-4KJ5A

(04) 18 colių lengvojo lydinio ratlankiai 40300-4KJ6B

(05)  18 colių "diamond cut" lengvojo lydinio ratlankiai, Solid Dark grey (KAD) KE409-4K300GR

(06)  18 colių "diamond cut" lengvojo lydinio ratlankiai, Solid Black (GN0) KE409-4K300BT

(07) Fiksuojama rato veržlė (atsarginiam ratui) KE409-89980ND

(08)  Fiksuojamos ratų veržlės KE409-89951

KROVINIŲ SKYRIAUS UŽDANGALAI - KING CAB MODELIAMS
(09) Dangtis-būda (standartinė versija), Metallic black (GN0) KE850-4K31N

(10) Dangtis-būda (standartinė versija), Solid White (QM1) KE850-4K31T

(11) Dangtis-būda (standartinė versija), Metallic Silver (KL0) KE850-4K31K

(12) Dangtis-būda (standartinė versija), Earth bronze (CAQ) KE850-4K31M

(13) Dangtis-būda (standartinė versija), Blue (BW9) KE850-4K31P

(14) Dangtis-būda (standartinė versija), Savannah yellow (EAU) KE850-4K31U

(15) Dangtis-būda (standartinė versija), Solid red (Z10) KE850-4K31Z

(16) Dangtis-būda (standartinė versija), Grey (K51) KE850-4K31R

(17) Dangtis-būda (premium versija), Metallic black (GN0) KE850-4K21N

(18) Dangtis-būda (premium versija), Solid White (QM1) KE850-4K21T

(19) Dangtis-būda (premium versija), Metallic Silver (KL0) KE850-4K21K

(20) Dangtis-būda (premium versija), Earth bronze (CAQ) KE850-4K21M

(21) Dangtis-būda (premium versija), Blue (BW9) KE850-4K21P

(22) Dangtis-būda (premium versija), Savannah yellow (EAU) KE850-4K21U

(23) Dangtis-būda (premium versija), Solid red (Z10) KE850-4K21Z

(24) Dangtis-būda (premium versija), Grey (K51) KE850-4K21R

(25) Aliumininis krovinių skyriaus uždangalas KE849-4K300

(26) Aliumininis krovinių skyriaus uždangalas (tinkamas naudoti su 
apsauginiu rėmu) KE849-4K310

(27) Vyniojamas krovinių skyriaus uždangalas KE853-4K300

(28) Vyniojamas krovinių skyriaus uždangalas (tinkamas naudoti su 
apsauginiu rėmu) KE853-4K310

(29) Minkštas krovinių skyriaus uždangalas KE853-4K320

KROVINIŲ SKYRIAUS DANGA „DOUBLE CAB“ MODELIAMS
(30) Dangtis-būda (standartinė versija), Metallic black (GN0) KE850-4K41N

(31) Dangtis-būda (standartinė versija), Solid White (QM1) KE850-4K41T

(32) Dangtis-būda (standartinė versija), Metallic Silver (KL0) KE850-4K41K

(33) Dangtis-būda (standartinė versija), Earth bronze (CAQ) KE850-4K41M

(34) Dangtis-būda (standartinė versija), Blue (BW9) KE850-4K41P

(35) Dangtis-būda (standartinė versija), Savannah yellow (EAU) KE850-4K41U

(36) Dangtis-būda (standartinė versija), Solid red (Z10) KE850-4K41Z

(37) Dangtis-būda (standartinė versija), Grey (K51) KE850-4K41R

(38) Dangtis-būda (premium versija), Metallic black (GN0) KE850-4K11N

(39) Dangtis-būda (premium versija), Solid White (QM1) KE850-4K11T

(40) Dangtis-būda (premium versija), Metallic Silver (KL0) KE850-4K11K

(41) Dangtis-būda (premium versija), Earth bronze (CAQ) KE850-4K11M

(42) Dangtis-būda (premium versija), Blue (BW9) KE850-4K11P

(43)  Dangtis-būda (premium versija), Savannah yellow (EAU) KE850-4K11U

(44) Dangtis-būda (premium versija), Solid red (Z10) KE850-4K11Z

(45) Dangtis-būda (premium versija), Grey (K51) KE850-4K11R

(46)  Aliumininis krovinių skyriaus uždangalas (be apsauginio rėmo) KE849-4K400

(47) Aliumininis krovinių skyriaus uždangalas (tinkamas naudoti su 
apsauginiu rėmu) KE849-4K410

(48)  Vyniojamas uždangalas KE853-4K400

(49) Vyniojamas krovinių skyriaus uždangalas (tinkamas naudoti su 
apsauginiu rėmu) KE853-4K410

(50)  Minkštas krovinių skyriaus uždangalas KE853-4K420

AKSESUARAI KROVINIŲ SKYRIUI - KING CAB MODELIAMS
(51) Plastikinis krovinių skyriaus įdėklas KE931-4K00A

(52) Aliumininis įdėklas KE931-4K00E

(53) Aliumininis įdėklas (tinkamas naudoti su „C-Channels“) KE931-4K00C

(54) Slankiojamoji dėtuvė KE855-4K300

(55) Bortų kraštų apsauginiai antdėklai KE935-4K31A

AKSESUARAI KROVINIŲ SKYRIUI - DOUBLE CAB MODELIAMS
(56)  Plastikinis krovinių skyriaus įdėklas KE931-4K00B

(57)  Aliumininis įklotas KE931-4K00F

(58) Aliumininis įklotas (tinkamas naudoti su „C-Channels“) KE931-4K00D

(59)  Slankiojamoji dėtuvė KE855-4K400

(60)  Bortų kraštų apsauginiai antdėklai KE935-4K41A

AKSESUARAI KROVINIŲ SKYRIUI - VISIEMS MODELIAMS
(61)  Plastikinė galinio borto apsauga (užsakoma su plastikiniu 

krovinių skyriaus įdėklu) KE930-4K00B

(62)  Plastikinio krovinių skyriaus įdėklo montavimo komplektas 
(užsakoma su plastikiniu krovinių skyriaus įdėklu) KE931-4K09A

(63)  Įrankių dėžė KE851-4K01A

(64) Apsauginis rėmas KE543-4KJ0A

(65)  Krovinių skyriaus pertvara KE854-4K000

(66)  Galinio borto atidarymo amortizatorius (pasirodys 2016 m. viduryje) KE971-4K000

(67)  Ištraukiamas laiptelis KE543-4K04B

IŠORĖS AKSESUARAI - KING CAB MODELIAMS
(68) Nerūdijančio plieno šoninės apdailos sijos (be pakojų) KE543-4K31A

(69) Nerūdijančio plieno juodos šoninės apdailos sijos (be pakojų) KE543-4K30A

(70) Šoninės pakopos KE543 4KF0A

IŠORĖS AKSESUARAI - DOUBLE CAB MODELIAMS
(71)  Nerūdijančio plieno šoninės apdailos sijos (be pakojų) KE543-4K41A

(72)  Nerūdijančio plieno juodos šoninės apdailos sijos(be pakojų) KE543-4K40A

(73)  Apsauginis rėmas KE543-4KJ0A

IŠORĖS APDAILA VISIEMS MODELIAMS
(74)  Nerūdijančio plieno krovinių skyriaus lankas KE546-4K10B

(75)  Nerūdijančio plieno galinio bamperio kampų apdailos sijos KE545-4K01A

(76)  Nerūdijančio plieno priekinė apdailos sija KE540-4K03A

(77)  Nerūdijančio plieno juodas krovinių skyriaus lankas KE546-4K10A

(78)  Nerūdijančio plieno juodos galinio bamperio kampų apdailos sijos KE545-4K00A

(79)  Nerūdijančio plieno priekinė apdailos sija KE540-4K02A

(80)  Krovinių skyriaus lanko šviesų komplektas KE541-4K01A

(81) Krovinių skyriaus lankas (tinkamas naudoti su krovinių skyriaus uždangalu) KE546-4K10C

(82)  Chromuota galinių žibintų apdaila B6551-4JA0A 

(83) Rūko žibintų komplektas KE622-4J005

(84)  Chromuota išmetamojo vamzdžio apdaila B0091-4JA0A

(85)  Slenksčių apsaugos (priekyje) KE967-4K400

(86) Peleko formos antena (Z10) (nesuderinama su DAB) KE280-4J400

(87)  Peleko formos antena (QM1) (nesuderinama su DAB) KE280-4J300

(88) Peleko formos antena (K51) (nesuderinama su DAB) KE280-4J200

(89) Peleko formos antena (GN0) (nesuderinama su DAB) KE280-4J100

(90)  Juodas lipdukas (2 juostos ant variklio dangčio ir krovinių skyriaus) KE537-4K001

(91) Juodi lipdukai „King Cab“ modeliams (dvi juostos abiejose durų pusėse) KE537-4K322

(92)  Juodas lipdukas (2 „Viper“ dizaino juostos ant durelių  
abiejuose šonuose) KE537-4K022

(93) Tamsiai pilki lipdukai (2 juostos ant variklio dangčio ir galinio borto) KE537-4K002

(94) Tamsiai pilkas lipdukas (2 „Viper“ dizaino juostos ant durelių 
abiejuose šonuose) KE537-4K321

(95) Tamsiai pilkas lipdukas (2 „Viper“ dizaino juostos ant durelių  
abiejuose šonuose) KE537-4K021

PRAKTIŠKI IŠORĖS AKSESUARAI
(96) Priekinių ir galinių vėjo deflektorių rinkinys „Double Cab“ modeliams KE800-4K010

(97) Priekiniai vėjo deflektoriai „King Cab“ KE800-4K020

(98) Variklio dangčio deflektorius KE610-4K000

(99) Šoninės apsaugos juostos (gruntuotos) KE760-4K420PR

(100) Vandeniui atsparių krovinių skyriaus tarpinių rinkinys KE857-4K00A

(101) Pakopa ant rato KE930-00130

KILIMĖLIAI KING CAB MODELIAMS
(102) Tekstiliniai kilimėliai (priekiniai) KE746-4K021 

(103)  Veliūriniai kilimėliai (priekiniai, su siūlėmis) KE746-4K001 

(104)  Guminiai kilimėliai aukštais kraštais KE741-4K089 

KILIMĖLIAI DOUBLE CAB MODELIAMS
(105) Tekstiliniai kilimėliai (priekiniai ir galiniai) KE745-4K021 

(106)  Veliūriniai kilimėliai (priekiniai ir galiniai, su siūlėmis) KE745-4K001 

(107)  Guminiai kilimėliai aukštais kraštais KE748-4K089 

PRAKTIŠKA VIDAUS ĮRANGA
(108) DAB antena KS291-10000 

(109) Išimama peleninė 96536-00Q0A

(110) Peleninė su apšvietimu F8800-89926

(111) Telefono laikiklis, pasukamas, baltas KS289-360WH 

(112) Išmaniojo telefono laikiklis „Flex“ (juodas) KS289-360FL 

(113) Išmaniojo telefono laikiklis „Push air“ (juodas) KS289-PA0BL 

(114) Telefono laikiklis, įstatomas į puodelio angą KE930-00300

(115) Planšetės laikiklis KS289-TH0BL 

(116) Šaltkrepšis (20 l) KS930-00080 

AKSESUARŲ
SĄRAŠAS
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VILKIMAS
(117) Flanšinis vilkimo kablys (trumpa versija) KE500-4KJ0A

(118)  Flanšinis vilkimo kablys (ilga versija) – tik DC modeliams su 
galine pakopa KE500-4KJ1A

(119) 7 kišt. jungties elektros instaliacija vilkimo kabliui  KE505-4K01A

(120) Ant vilkimo kablio tvirtinamas nulenkiamas dviejų dviračių laikiklis 
„Euroride“ (su 7 kontaktų jungtimi) KE738-70207

(121) Ant vilkimo kablio tvirtinamas dviračio laikiklis, 7 kontaktų (3 
dviračiams gabenti) KE738-70307

(122) Vilkimo kablio jungties adapteris, nuo 7 iki 13 kontaktų (trumpa versija) KE505-89941

(123) 13 kišt. jungties elektros instaliacija vilkimo kabliui KE505-4K01B

(124) Ant vilkimo kablio tvirtinamas nulenkiamas dviejų dviračių laikiklis 
„Euroride“ (su 13 kontaktų jungtimi) KE738-70213

(125)  dviračių laikikliai: trijų dviračių, montuojami prie vilkimo kablio, su 
13 kontaktų jungtimi, nulenkiami („Euroway G2“) KS738-71313 

(126) Vilkimo kablio jungties adapteris, nuo 13 iki 7 kontaktų (trumpa versija) KE505-89951

(127) Vilkimo kablio jungties adapteris (nuo 13 iki 7 kontaktų) ir 12 S 
(trumpa versija) KE505-89961

(128) Papildomas elektros lizdas KE505-4K999

(129) Hangon dviračių laikikliai: dviejų dviračių, montuojami prie vilkimo 
kablio („ press 970“) KS738-75200 

(130) Hangon dviračių laikikliai: trijų dviračių, montuojami prie vilkimo 
kablio, nulenkiami („Hangon 972“) KS738-75300 

(131) Hangon dviračių laikiklių papildoma įranga: numerio lentelės laikiklis 
su 7 kontaktų jungtimi KS738-75001 

(132) Hangon dviračių laikiklių papildoma įranga: rėmo adapteris KS738-75002 

(133) Hangon dviračių laikiklių papildoma įranga: laikiklio užraktas nuo 
vagių „Thule lock 957“ KS738-75003 

(134) Standartinis apsauginis veržtuvas KE500-99935

(135) „Rockinger“ (buksyravimo) mova KE500-99901

(136) Spaustuvų ir kontaktų mova KE500-99903

(137) Spaustuvų, kontaktų ir šarnyrinė mova KE500-99904

KROVINIŲ LAIKIKLIAI
(138)  Krovinių skyriaus bagažo laikikliai (tinkami naudoti su vyniojamu 

krovinių skyriaus uždangalu, maks. apkrova – 75 kg) KE730-4K010

(139)  Krovinių skyriaus bagažo laikikliai (tinkami naudoti su aliumininiu 
krovinių skyriaus uždangalu, maks. apkrova – 75 kg) KE730-4K011

(140) Aliumininiai stogo bagažinės laikikliai (maks. apkrova – 80 kg) KE730-4K410

(141)  stogo bagažinės skersiniai modeliams su stogo bėgeliais 
(maks. apkrova – 100 kg) KE732-3K010

(142) Slidžių laikiklis (trims poroms) KE738-50001

(143) Slidžių laikiklis (vidutinio dydžio) KE738-50002

(144) Aliumininis adapteris slidžių laikikliui (trims ir keturioms poroms) KE737-99932

(145)  Slankiojamas slidžių/snieglenčių laikiklis (6 poroms) KE738-99996

(146) Standartinis dviračių laikiklis (vienam dviračiui) KE738-80100

(147) „T-track“ adapteris standartiniam dviračių laikikliui KE737-99933

(148)  Aukštos kokybės dviračių laikiklis (Thule 591) KE738-80010

STOGO BAGAŽINĖS
TALPA, ILGIS, PLOTIS, AUKŠTIS, SVORIS, MAKSIMALI APKROVA

(149) Maža stogo bagažinė (juoda, greitai pritvirtinama, su dvipusiu atidarymu) KE734-380BK

(150) Vidutinio dydžio stogo bagažinė (juoda, greitai pritvirtinama, su 
dvipusiu atidarymu) KE734-480BK

(151) Didelė stogo bagažinė (juoda, greitai pritvirtinama, su dvipusiu atidarymu) KE734-630BK

(152) Stogo bagažinė „Ranger 90“ KE734-RAN90

PAGALBINĖ ĮRANGA
(153)  Priekinė automobilio statymo sistema KE512-99906

(154)  Galinė automobilio statymo sistema KE513-4K07B

SAUGOS IR APSAUGOS ĮRANGA
(155) Avarinis trikampio formos ženklas KE930-00017

(156) Avarinis trikampio formos ženklas (2 vnt.) KE930-00018

(157) Pirmosios pagalbos komplektas (dėžutė) KE930-00021

(158) Pirmosios pagalbos rinkinys (krepšys) KE930-00026

(159)  Saugos priemonių komplektas KE930-00028

(160) Saugos priemonių komplektas (2 avariniai trikampio formos ženklai) KE930-00029

(161) Apsauginė liemenė (1 vnt.) KE930-00111

AKSESUARŲ
SĄRAŠAS

Aksesuarus galima įtraukti į Jūsų sudaromą fi nansavimo sutartį, taip galėsite naudotis tinkamiausiu 
fi nansavimo planu.

Originalūs „Nissan“ aksesuarai
Taikoma 5 metų arba 160 000 km ridos garantija, jei aksesuarai montuojami „Nissan“ atstovybėje 
prieš pristatant automobilį (galioja dalims ir darbams). Trečiosios šalies ar kliento įrengtiems 
aksesuarams taikoma 12 mėnesių garantija (galioja tik dalims be ridos apribojimo).

 „Nissan“ patvirtinti aksesuarai
Taikoma 2 metų arba 100 000 km ridos garantija, jei aksesuarai montuojami „Nissan“ atstovybėje 
prieš pristatant automobilį (galioja dalims ir darbams). Trečiosios šalies ar kliento įrengtiems 
aksesuarams taikoma 12 mėnesių garantija (galioja tik dalims be ridos apribojimo).

 „Nissan“ aksesuarai
Taikoma 3 metų arba 100 000 km ridos garantija, jei aksesuarai montuojami „Nissan“ atstovybėje 
prieš pristatant automobilį (galioja dalims ir darbams).Trečiosios šalies ar kliento įrengtiems 
aksesuarams taikoma 12 mėnesių garantija (galioja tik dalims be ridos apribojimo).

PRATĘSTA GARANTIJA

„Nissan“ pratęsta garantija leidžia ilgesnį laiką arba iki 
didesnės ridos naudotis naujajam „NP300 NAVARA“ 
suteikta garantija. Iš siūlomų kelių sutarčių variantų galite 
išsirinkti labiausiai atitinkantį Jūsų poreikius.

Remontuojant automobilį, naudojamos tik originalios „Nissan“ 
dalys. Remonto darbus atlieka kvalifikuoti „Nissan“ meistrai.

„NISSAN“ išplėstinė garantija padės išvengti rūpesčių tiek 
Jums, tiek kitam savininkui, nes garantija gali būti perduota 
parduodant automobilį privačiai.

Į „Nissan“ pratęstą garantiją įtraukta ir papildoma „Nissan“ 
pagalbos kelyje programa „Nissan Assistance“, kuria galima 
naudotis draudimo poliso galiojimo metu. Šios paslaugos 
teikiamos visoje Europoje ištisą parą 365 dienas per metus.

SERVISO SUTARTIS

Tinkamai pasirūpinkite savo „NAVARA“ automobiliu, nes jis to 
nusipelno. Pasirašykite „Nissan“ serviso sutartį ir sutaupykite.

Į mūsų serviso sutartis įtrauktos visos standartinės 
„NAVARA“ automobilio techninės priežiūros sąlygos.

Šios sutartys leidžia numatyti fiksuotas techninės priežiūros 
išlaidas iki penkerių metų.

Serviso sutartis apima visas patikras ir dalių keitimo darbus, 
kuriuos reikia atlikti pagal „Nissan“ individualią techninės 
priežiūros programą.

Darbus atlieka mūsų kvalifikuoti meistrai naudodami tik 
originalias „Nissan“ dalis.

Tinkamai prižiūrint automobilį, užtikrinama didesnė jo 
išliekamoji vertė. 

Be to, parduodant „Nissan“ automobilį, kai dar nėra pasibaigęs 
sutarties galiojimo terminas, sutartis lieka galioti toliau automobiliu 
naudojantis naujajam savininkui.
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Aplankykite: www.nissan.lt

* Komerciniams modeliams taikoma 5 metų/160 000 km gamyklinė garantija (priklausomai nuo to, kuri sąlyga įsigalioja anksčiau), išskyrus 
„e-NV200“: EV sistemos dalims taikoma 5 metų/100 000 km ridos gamyklinė garantija, kitoms dalims – 3 metų/100 000 km ridos garantija.

Buvo stengiamasi visapusiškai užtikrinti, kad šio leidinio turinys jo atidavimo spaudai metu (2015 m. spalio mėn.) būtų teisingas. Šioje brošiūroje 
publikuojami automobilių parodose demonstruoti automobilių prototipai. Vadovaudamasi nuolatinio gaminių tobulinimo politika, „Nissan Europe“ 
pasilieka sau teisę bet kuriuo metu modifikuoti specifikaciją ir šiame leidinyje aprašytus bei pavaizduotus automobilius. „Nissan“ prekybos 
atstovybės apie tokius pakeitimus bus informuotos kuo greičiau. Norėdami gauti naujausios informacijos, kreipkitės į vietinę „Nissan“ prekybos 
atstovybę. Dėl naudojamų spausdinimo technologijų šioje brošiūroje parodytos spalvos gali šiek tiek skirtis nuo tikrosios dažų ir interjero apdailos 
medžiagų spalvos. Visos teisės saugomos. Visos ar dalies šios brošiūros atgaminimas be „Nissan Europe“ raštiško leidimo yra draudžiamas.

Sekite naujienas apie naująjį „Nissan NP300 NAVARA“:

Ši brošiūra išspausdinta ant bechlorio popieriaus – MY16 NEW NP300 NAVARA P&A FULL Brochure LHD 10/2015 – Spausdinta ES. 
Sukūrė CLM BBDO, Prancūzija – tel.: +33 1 41 23 41 23 ir pagamino eg+ worldwide, France, Prancūzija – tel.: +33 1 49 09 25 35.

Atstovybės spaudo vieta:
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