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Tvirtas, manevringas ir stilingas keturiais ratais varomas naujosios 
kartos „Nissan NAVARA“ – naujausia ilgametės „Nissan“ pikapų 
serijos versija. Pirmasis mūsų pikapas pasirodė 1935 m. 1977 m. 
pirmieji rinkoje pristatėme „King Cab“ modelį, 2005 m. – pirmieji 
krovinių tvirtinimo sistemą „C-channel“, o dabar pirmąkart vienos 
tonos pikape pritaikėme penkiasvirtę pakabą su įvijomis spyruoklėmis. 
Mes didžiuojamės šiuo istoriniu savo palikimu –„NISSAN“ PIKAPUS 
JAU YRA PASIRINKĘ 14 MLN. PIRKĖJŲ  IŠ 180 ŠALIŲ. Iš ankstesniųjų 
kartų perimtos tradicijos puoselėjamos iki šiol. „Nissan“ pirmaus ir 
toliau, kol gyva nuotykių dvasia.
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NAUJOSIOS KARTOS „NISSAN NAVARA“
„Nissan“ nuo seno kuria tvirtus ir patikimus pikapus, kuriuos nuolat atnaujina ir pritaiko prie vairuotojų 
poreikių. Su ištisine rėmine važiuoklės konstrukcija ir galingais varikliais (2,3 l 190 AG dyzeliniu su 
dviem turbokompresoriais ir 160 AG su vienu turbokompresoriumi), kurie gali ištverti begales 
kilometrų, komplektuojamas naujasis „Nissan NAVARA“ išsiskiria neprilygstamomis važiavimo 
charakteristikomis ir mažiausiomis klasėje kuro sąnaudomis, kurių Jūs tikitės iš „Nissan“ 
pikapo. Suvartodamas nuo 6,3 l/100 km degalų, šis pikapas puikiai rieda keliu ir bekele. 
Be to, jam taikoma standartinė 5 metų trukmės arba 160 tūkst. km ridos garantija, 
bylojanti apie šio automobilio patikimumą. Išbandykite tvirto, užtikrintai 
važiuojančio ir ypač komfortiško naujos kartos pikapo privalumus!
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IŠTISINĖ RĖMINĖ 
VAŽIUOKLĖS 
KONSTRUKCIJA, 
VISAPUSIŠKOS GALIMYBĖS.
Pikapo velkamoji galia siekia 3,5 tonos, o naudingoji 
apkrova – iki 900 kg. Be to, galite mėgautis dar 
geresnėmis jo eksploatacinėmis savybėmis važiuodami 
bet kokiu paviršiumi. Naujojo „Nissan NAVARA“ ištisinis 
„kopėčių“ tipo rėmas pagamintas iš tvirto, itin tampraus 
plieno. Tai lemia patvaresnę konstrukciją ir didesnį 
standumą vykstant apkrovoms.

VISAPUSIŠKAI PATIKIMAS
Naujasis keturiais ratais varomas „Nissan NAVARA“ pikapas pagamintas 
naudojant „kopėčių“ tipo rėminę konstrukciją, kitaip nei kai kurie kiti šios 
klasės automobiliai. Jame taip pat pritaikyta nauja penkių svirčių pakaba 
su įvijomis spyruoklėmis. Šie sprendimai lemia komfortiškesnį važiavimą ir 
geresnį manevravimą, nė kiek neapribojant krovumo galimybių.

NUVAŽIAVIMO
KAMPAS

25°

224 mm
MINIMALI 
PROŠVAISA

UŽVAŽIAVIMO
KAMPAS

30°
BRASTOS GYLIS

600 mm
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Pagalbinių važiavimo įkalne ir nuokalne sistemų 
veikimas. Dabar galite labiau savimi pasitikėti ir geriau 
valdyti padėtį keliaudami kalvota vietove. Pradėjus 
važiuoti įkalne, pagalbinė važiavimo įkalne sistema 
neleis automobiliui riedėti atgal, o pagalbinė važiavimo 
nuokalne sistema padės saugiau nusileisti stačiu 
šlaitu, palaikydama pastovų greitį ir pristabdydama 
automobilį.

ĮVEIKIA BET KOKIUS
IŠŠŪKIUS.
Naujasis „Nissan NAVARA“ visuomet yra savo stichijoje, nesvarbu, ar tektų klaidžioti gūdžiais 
užkampiais ar betoniniais labirintais. Siūlomi trys važiavimo režimai: lengvoms važiavimo bekele 
sąlygoms pritaikytas „4WD High“, prastesniu bekelės paviršiumi (smėlis, sniegas ar purvas) važiuoti 
skirtas „4WD Low“ ir „2WD“, naudotinas važiuojant gudronuota danga. Su įdiegtomis pagalbinėmis 
važiavimo įkalne ir nuokalne technologijomis naujosios kartos pikapas kaip niekada pasirengęs 
įvairiems iššūkiams. Be to, įrengta riboto slydimo diferencialo sistema užtikrina patikimą sukibimą 
net važiuojant „2WD“ režimu be padangų su agresyviu protektoriumi.

Elektroninis galinio 
diferencialo 
blokavimas

Aktyvioji visų varomųjų ratų
apsaugos nuo slydimo

sistema

Keturių varomųjų ratų sistema

Pagalbinė važiavimo
nuokalne sistema

Pagalbinė važiavimo
įkalne sistema
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2298 CC VARIKLIO DARBINIS TŪRIS

DYZELINAS KURO RŪŠIS

NUO 6,3 L/100 KM KURO SĄNAUDOS

NUO 167 G/KM CO2 KIEKIS

160 AG /120 KW 
190 AG /140 KW

GALIA

403 NM @ 1500 APM
450 NM @ 1500 APM

SUKIMO MOMENTAS

3500 KG MAKS. VELKAMOJI GALIA

IKI 908 KG MAKS. NAUDINGOJI APKROVA

AUTOMOBILIS,
KURIAM PAKLŪSTA
VISI KELIAI.
Iš išorės naujasis „Nissan NAVARA“ yra keturiais 
ratais varomas pikapas, o jo vidus prilygsta 
prabangiam sedanui. Neįmanoma nepastebėti 
ergonomiško dizaino prietaisų skydelio ir kokybiškų 
medžiagų. Patogiai įsitaisykite kosmonautikos 
įkvėptose sėdynėse su stuburo atrama, įjunkite 
dviejų zonų automatinio temperatūros reguliavimo 
funkciją ir mėgaukitės penkių svirčių galinės 
pakabos teikiamu važiavimo komfortu. Šis pikapas – 
ne tik patikimas „darbinis arkliukas“, bet ir smagiai 
riedantis automobilis kasdienėms išvykoms.

2,3 L DYZELINIS VARIKLIS SU TARPINIU AUŠINTUVU (EURO 6b)

Naujas patobulintas 190 AG dyzelinis variklis su dviem 
turbokompresoriais yra galingesnis ir turi didesnį sukimo momentą 
bei 27 proc. mažesnes kuro sąnaudas užtikrinantis galios agregatas. 
Su šiuo varikliu ir šešių pavarų mechanine arba septynių pavarų 
automatine transmisija komplektuojamo pikapo pagreitėjimo rodikliai 
yra geriausi klasėje. Tas pat pasakytina ir apie jo efektyvumą.
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GALINGAS IR TVIRTAS.
Šiuo pikapu neabejotinai galima gabenti ir katerį: 
„NAVARA“ velkamoji galia slypi pačioje konstrukcijoje, 
pradedant nuo tvirto „kopėčių“ tipo rėmo. Minėtini ir kiti 
sudėtingoms sąlygoms pritaikyti komponentai – stabdžių 
sistema, transmisija, aušinimo sistema, didelė galia ir 
puikus sukimo momentas žemų sūkių diapazone. Taigi 
automobilis visapusiškai pasirengęs gabenti solidžius 
krovinius. Visų modelių su keturių varomųjų ratų sistema 
velkamoji galia siekia 3,5 tonos.
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NERIBOTOS KROVINIŲ 
SKYRIAUS
PRITAIKYMO GALIMYBĖS
Naujasis „Nissan NAVARA“ – nepamainomas partneris atliekant sunkius darbus. 
Jo naudingoji apkrova iki 900 kg, o velkamo krovinio svoris gali siekti iki 
3.5 tonos. Lengvas galinis bortas leidžia lengviau įkrauti ir iškrauti krovinius, 
o įrengta novatoriška „Nissan“ krovinių tvirtinimo sistema „C-channel“ leidžia 
juos lengvai ir saugiai pritvirtinti. Bortų kraštuose yra įtaisyti specialūs 
bėgeliai. Slankiojančiais fiksatoriais galima užfiksuoti bet kokio dydžio ar 
formos krovinius norimoje vietoje.
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„King Cab“ modeliuose montuojamos varstomosios galinės durys, 
pro kurias keleiviams lengviau įlipti. Pro tokias duris galima be 
vargo sukrauti ir stambesnius krovinius, kurie netilptų pro 
standartiškai atsidarančias duris. Dvi galines sėdynes galima 
nulenkti, taip suteikiant daugiau erdvės Jūsų daiktams.

SUDĖTI, PASLĖPTI AR PRITVIRTINTI
DAIKTAI – AKĮ DŽIUGINANTI TVARKA.
Kruopščiai įrengtame ir lanksčiai pritaikomame viduje gausu sumaniai išdėstytų dėtuvių, kuriose 
patogu laikyti darbinius ir laisvalaikio reikmenis. Smulkius daiktus galima sudėti po galinių keleivių 
sėdynėmis, į šonines dėtuves duryse, į talpią priekinę daiktadėžę ir plačią centrinę konsolę. Esate 
ištroškę? Beveik visur, kur pažvelgsite, įrengti puodelių laikikliai: šalia priekinių sėdynių ir net priekinėse 
bei galinėse duryse esančiose dėtuvėse.

Vairuotojo ir priekinio keleivio duryse įrengtos didelės, talpios ir 
lengvai pasiekiamos dėtuvės.

Ypač talpi priekinė daiktadėžė puikiai tinka dokumentams ir 
aplankams (net storiems) laikyti.

Po galinėmis sėdynėmis sumaniai įrengtos dėtuvės puikiai tinka 
įrankiams paslėpti.

Centrinėje konsolėje įrengti platūs puodelių laikikliai ir gilūs 
uždengti skyreliai. Juose galima laikyti tuos daiktus, kuriuos 
norisi turėti šalia savęs, atokiau nuo kitų.
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KASDIENĖS KELIONĖS
PIRMĄJA KLASE
Naujasis „Nissan NAVARA“ nustebins neįtikėtinu komfortu ir erdvumu sėdint bet kurioje 
salono vietoje. Priekyje įrengtos kosmonautikos įkvėptos „nulinės gravitacijos“ sėdynės. 
Jos užtikrina normalią sėdėjimo padėtį ir pagerina kraujotaką, taip sumažindamos 
nuovargį leidžiantis į ilgas keliones. Be to, dviejų zonų automatinio temperatūros 
reguliavimo funkcija leidžia vairuotojui ir keleiviams palaikyti norimą salono temperatūrą. 
Iš apvalių šoninių ventiliacijos angų oro srautas nukreipiamas pageidaujama kryptimi, 
kad visi keliaujantys maloniai jaustųsi (įskaitant sėdinčius gale, kur įrengtos atskiros 
ventiliacijos angos).
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BŪKITE PADĖTIES
ŠEIMININKAS.
Visi valdymo prietaisai įrengti ten, kur ir turi būti, kad galėtumėte 
lengvai kontroliuoti situaciją. „Nissan“ elektroninis raktas ir variklio 
užvedimo mygtukas leidžia atrakinti bei užrakinti duris ir įjungti 
variklį neišsitraukus raktelio iš kišenės. Ant sportiško oda 
aptraukto vairo įrengti garso sistemos valdikliai, kuriais galite 
reguliuoti pastovaus greičio palaikymo ir garso sistemas 
neatitraukdami rankų nuo vairo. Jūs taip pat galite lengvai 
paskambinti ir kalbėtis telefonu naudodamiesi siūloma „Bluetooth“ 
laisvųjų rankų įranga.
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„NISSAN ADVANCED DRIVE-ASSIST“ EKRANAS

MODERNI ĮRANGA TIESIAI 
PRIEŠАIS JŪSŲ AKIS
Kai sėdint už vairo tenka atlikti daug dėmesį blaškančių veiksmų, 
galima greitai prarasti budrumą – tai, kas svarbiausia vairuojant. 
Inovatyvus ekranas prietaisų skydelyje padės susikoncentruoti į kelią: 
priešais Jūsų akis pateikiama visa svarbi informacija – nuo kuro 
ekonomijos ir CO2 emisija yra mažesnė su ,,Stop/Start» sistema iki 
navigacijos nuorodų. Taigi Jūs galite susitelkti į esminius dalykus.
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PASAULIS JŪSŲ RANKOSE.
Naujajame „Nissan NAVARA“ pikape 
komplektuojama„NissanConnect“ sistema taps geriausiu Jūsų 
išmaniojo telefono draugu. Taigi nereikės nerimauti dėl išsiskyrimo 
su juo. Dabar važiuodami galite sklandžiai prijungti savo išmanųjį 
telefoną ir prietaisų skydelyje įrengtame 7 colių spalvotame 
jutikliniame ekrane pasirinkti norimus muzikos kūrinius, peržiūrėti 
Facebook įvykius, ,,TripAdvisor»   patarimus ar ,,Eurosport» 
naujienas ir naudotis daugeliu kitų funkcijų.

Būkite įvykių sūkuryje naudodamiesi „Nissan“ navigacijos sistema ir 
įvairiomis funkcijomis – skambinimo ir srautinės garso transliacijos 
per „Bluetooth“ laisvųjų rankų įrangą, taip pat skaitmeniniu radiju 
(DAB) ir iPod/USB jungtimi.
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®

Į standartinę komplektaciją įtrauktos 7 oro saugos pagalvės. 
Automobilyje montuojamos vairuotojo ir priekinio keleivio oro 
saugos pagalvės priekyje, dvi apsaugą šoninio susidūrimo metu 
užtikrinančios oro saugos pagalvės priekinėse sėdynėse, dvi 
užuolaidinės oro saugos pagalvės stoge, kurios taip pat skirtos 
apsaugoti įvykus šoniniam susidūrimui, ir vairuotojo kelių oro 
saugos pagalvė.

Automobilio dinamikos valdymo sistema (VDC). VDC sistema stebi 
automobilio valdymą, stabdymą ir jo stabilumą. Esant reikalui, ji 
sumažina variklio apsukas ir pristabdo atitinkamus ratus, kad 
automobilis nenukryptų nuo kelio.

Elektroninis riboto slydimo diferencialas (eLSD). Esant prastam 
sukibimui (važiuojant per sniegą, purvą, nelygiu paviršiumi, 
leidžiantis nuokalne ir pan.), jis nustato, kuris ratas slysta, ir 
automatiškai jį pristabdo, atstatydamas sukibimą ir 
stabilizuodamas padėtį. Jis koreguoja visų ratų sukibimą.

Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS). ABS sistema 
apsaugo ratus nuo užsiblokavimo staigaus stabdymo metu. 
Todėl Jūs galite greičiau pristabdyti automobilį ir išlaviruoti 
tarp kliūčių.
Elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD). 
Nustačiusi didesnę galinės automobilio dalies apkrovą, 
EBD sistema automatiškai padidina galinių stabdžių 
stabdymo jėgą.

Avarinė stabdymo sistema (FEB). Priekiniame bamperyje 
įrengtas radaras fiksuoja atstumą iki priekyje važiuojančios 
transporto priemonės. Nustačiusi susidūrimo riziką, ši 
sistema siunčia įspėjamuosius garso ir vaizdo signalus. Jei 
vairuotojas nepakankamai nuspaudžia stabdžio pedalą, 
automobilis automatiškai sustabdomas, kad būtų išvengta 
avarijos. FEB sistema veikia važiuojant bet kokiu greičiu. Ji 
patikimai apsaugo nuo susidūrimo sustabdydama 
automobilį, kai greitis neviršija 30 km/h.

Turbūt sutiktumėte, jog būtų puiku, jei vairuodami visuomet 
jaustumėte pasitikėjimą savimi? „Nissan Safety Shield“ technologijos 
įprasmina visapusišką požiūrį į apsaugą. Šio požiūrio mes laikomės 
konstruodami ir kurdami kiekvieną savo automobilį. Čia aprašytos tik 
kelios iš daugelio Jūsų naujajame „Nissan NAVARA“ automobilyje 
įrengtų sistemų. Saugos įranga sutelkta į tris pagrindines sritis – į 
automobilio sistemų veikimo ir aplinkos stebėjimą, apsaugą nuo 
netikėtai iškilusių pavojingų situacijų ir į Jūsų saugumą įvykus avarijai.

Traukos kontrolės sistema (TCS). Ši sistema padeda užtikrinti geresnį 
sukibimą su kelio danga. Nustačiusi ratų slydimą, ji sumažina variklio 
apsukas arba aktyvuoja stabdžių sistemą, kad būtų atstatytas 
tinkamas sukibimas.

Saugi kėbulo konstrukcija. „Nissan“ saugi kėbulo konstrukcija sugeria 
smūgio energiją ir apsaugo saloną nuo deformacijos susidūrimo metu. 
Šią kėbulo apsaugos sistemą sudaro efektyvi salono konstrukcija su 
skersiniais ir sutvirtintais elementais, deformacijos zonos priekyje bei 
gale ir smūgio energiją sugerianti vairo kolonėlė.

SISTEMA „NISSAN SAFETY SHIELD“

SAUGUMO JAUSMAS UŽ 
VAIRO

Aplinkinio vaizdo monitorius. Keturios 
kameros perduoda panoraminį vaizdą 360° 
kampu aplink automobilį. Ekrane stambiu 
planu rodomi atskiri vaizdai, užfiksuoti 
automobilio priekyje, gale ir šonuose. Todėl 
Jūs galite geriau matyti visą aplinką. 
Monitorius veikia važiuojant 10 km/h greičiu. 
Taigi jis gali padėti išvengti kliūčių 
manevruojant mažu greičiu kelyje ar bekelės 
sąlygomis.

GREIČIO
MAŽINIMAS

INTENSYVUS GREIČIO
MAŽINIMAS

AVARINIS
STABDYMAS

ĮSPĖJAMIEJI VAIZDO IR 
GARSO SIGNALAI
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SUNKIAI DIRBA,
ILGAI TARNAUJA
„NAVARA“ – tvirtas pikapas tikriems profesionalams. 
Jis sukurtas patikimai tarnauti ilgus metus. Juo labiau 
spausite, juo daugiau jis pakels: šio pikapo velkamoji galia 
bet kokiomis sąlygomis siekia 3,5 tonos. Iš prigimties 
patvarus ir ištvermingas „NAVARA“ – patikimiausias Jūsų 
kelionių partneris. Su gausiu komplektu naujausių „Nissan“ 
technologijų šis „darbinis arkliukas“ tampa tikru ristūnu.
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APSVARSTYKITE 
PASIRINKIMO GALIMYBES.
Siūlomas įvairiapusiškas naujųjų „Nissan NAVARA“ modelių 
asortimentas bet kokioms reikmėms. Galima rinktis keičiamos 
konfigūracijos versiją, pritaikant ją prie savo poreikių, pavyzdžiui, 
naudojant kaip įvairioms modifikacijoms tinkamą ,,Chassis Cab“, 
kroviniams transportuoti tinkamą „King Cab“ versiją ar „Double 
Cab“ modelį, kuriuo galima gabenti daugiau keleivių.
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1- Minkštas krovinių skyriaus uždangalas
2- Vyniojamas krovinių skyriaus uždangalas
3- Aliumininis krovinių skyriaus uždangalas
4- Metalinis dangtis-būda
5- Chromuota nerūdijančio plieno šoninė apdailos sija
6- Chromuota nerūdijančio plieno priekinė apdailos sija
7- Plastikinis krovinių skyriaus įklotas
8- Plastikinė galinio borto apsauga
9- Aliumininis krovinių skyriaus įklotas

IŠLIKITE STILINGI SU ORIGINALIAIS
„NISSAN“ AKSESUARAIS

Papuoškite ir apsaugokite savo „NAVARA“ 
specialiai jam sukurtais originaliais „Nissan“ 
aksesuarais. Jie padės ilgesnį laiką išsaugoti 
dailią pikapo išvaizdą ir jo tvirtybę.

METALINIS
DANGTIS-BŪDA

* Papildoma įranga

Centrinis užraktas Stabdymo 
žibintas

Vidaus apšvietimas* Vidaus apdaila* Atidaromi langai*
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VISIA - PILKA TEKSTILINĖ ACENTA - PILKA TEKSTILINĖ TEKNA - PILKA TEKSTILINĖ

TEKNA PAPILDOMA ĮRANGA - PILKA ODAN-CONNECTA - PILKA TEKSTILINĖ

16 colių plieniniai ratlankiai 16 colių lengvojo lydinio ratlankiai 18 colių lengvojo lydinio ratlankiai

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)

SPALVOS M: Metalizuota - S: Standartinė SĖDYNIŲ APDAILA

MATMENYS
„DOUBLE CAB“
A: Bendras aukštis: 1840 mm
(su stogo skersiniais)
B:Bendras ilgis: 5330 mm
C: Bendras plotis: 2085 mm
(su atlenktais veidrodėliais)
KROVINIŲ SKYRIUS
Aukštis: 474 mm 
(pakelto galinio borto)
Ilgis: 1578 mm (grindų)
Plotis: 1560 mm (maks.)

„KING CAB“
A: Bendras aukštis: 1790 mm
B: Bendras ilgis: 5255 mm
C: Bendras plotis: 2085 mm
(su atlenktais veidrodėliais)
KROVINIŲ SKYRIUS
Aukštis: 474 mm 
(pakelto galinio borto)
Ilgis: 1788 mm (grindų)
Plotis: 1560 mm (maks.)

RATLANKIAI
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5 METŲ PAGALBOS KELYJE PASLAUGA „NISSAN ASSISTANCE“

•  Pagalbos kelyje programa taikoma visoje Europoje. Ja galima pasinaudoti įvykus 
gedimui, avarijai, negarantiniam incidentui (pavyzdžiui, nuleidus padangą, pametus 
raktelius, įpylus netinkamos rūšies kurą ir pan.).

• Pagalbos tarnyba dirba visus metus, ištisą parą be poilsio dienų.
• Veikia pagalbos skambučių centras.
• Teikiamos skubios techninės pagalbos kelyje paslaugos.
Jei pikapo neįmanoma iškart pataisyti įvykio vietoje ir per kelias valandas nepavyksta toliau 
tęsti kelionės, mes nedelsdami parūpinsime pakaitinį automobilį* arba, esant būtinybei, 
pasiūlysime apgyvendinimo paslaugas ir suorganizuosime kelionę, kad galėtumėte pasiekti 
numatytą paskirties vietą ar grįžti namo. Mes taip pat sutaisysime Jūsų sugedusį pikapą. 
*Paslauga taikoma keliaujant užsienyje Tai dar ne viskas... Po pirmųjų 5 metų galima pratęsti 
paslaugos „Nissan Assistance“ galiojimą dar vieneriems metams reguliarius „NAVARA“ 
techninės priežiūros darbus kiekvienąkart atliekant įgaliotoje „Nissan“ atstovybėje.

PASLAUGOS
SPECIALIZUOTŲ ATSTOVYBIŲ TINKLAS

„NISSAN“ yra sukūrusi specializuotų atstovybių tinklą, kad galėtų užtikrinti kokybišką 
aptarnavimą, atsižvelgiant į konkrečius klientų poreikius:
• Atstovybių tinklas visoje Europoje.
• Jose dirba specialiai prekybos ir techninės priežiūros specialistai.
• Klientams siūlomi patrauklūs finansavimo sprendimai.
• Parengiami klientų poreikius atitinkantys pasiūlymai.
•  Siūloma konkurencinga pratęsta garantija, galiojanti pasibaigus „Nissan“ komerciniams

automobiliams taikomai 5 metų garantijai.
• Suteikiama galimybė išbandyti pasirinktą automobilį.

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Kai sugenda automobilis, kyla daugybė nepatogumų. Sugedęs pikapas – rimtas nuostolis 
verslui. Net ir servise sugaištas laikas yra kaip prastova, nes automobilis tuo metu negali 
naudingai pasitarnauti. „Nissan“ puikiai supranta šias verslo problemas. Todėl mes 
visomis išgalėmis siekiame, kad Jūsų automobilis liktų ten, kur jam ir dera būti, – kelyje, 
ir atliktų visas jam paskirtas darbo užduotis.

„NISSAN“ SERVISO SUTARTIS

Su „Nissan“ atstovybe galima sudaryti „Nissan“ serviso sutartį, pagal kurią būtų teikiamos 
techninės priežiūros paslaugos, pasirenkant verslo poreikius atitinkantį  galiojimo terminą 
ir ridą. Ši sutartis išvaduoja „NAVARA“ pikapo savininką nuo daugelio rūpesčių, jo priežiūrą 
patikint kvalifikuotiems „Nissan“ meistrams už fiksuotą ir metams bėgant nekintantį 
įkainį. Tai puikus pasirinkimas planuojantiems savo išlaidas.

•  5 metų arba 160 000 km garantiją nuo gamybinio broko;

•  5 metų garantiją dažytam paviršiui (kėbulo dažų dangai);

•  5 metų garantiją originalioms „Nissan“ dalims ir aksesuarams;

•  5 metų pagalbos kelyje paslauga „Nissan Assistance“

• 12 metų garantija nuo kiauryminės korozijos

•  Garantiją galima perduoti kitam savininkui be jokių apribojimų.

Dyzelinių modelių techninės priežiūros darbai atliekami kas 24 mėnesius arba 30 000 km. 
Juos pasirinkus, penkerius metus galima mėgautis ne tik važiavimu be rūpesčių, bet ir mažomis 
eksploatacinėmis išlaidomis.

„NISSAN“ KOMERCINIAMS AUTOMOBILIAMS TAIKOMA 5 METŲ 
GAMYKLINĖ GARANTIJA
Dabar „Nissan“ kompanija visiems savo komerciniams automobiliams Europoje taiko 
standartinę 5 metų gamintojo garantiją*. Tai visapusiška apsauga, apimanti:

Jūs įkvepiate mūsų vaizduotę ir žadinate mūsų kūrybiškumą. Vardan Jūsų mes esame pasiryžę keisti 
taisykles ir kurti naujoves. „Nissan“ naujovės nėra vien papildymai ir priedai. Mes pasirengę griauti 
nusistovėjusią tvarką ir iš naujo nustatyti status quo, ieškoti netikėtų sprendimų, kurie patenkintų Jūsų 
slapčiausius ir pragmatiškiausius troškimus. „Nissan“ kuria stereotipus laužančius automobilius bei 
aksesuarus ir siūlo nestandartines paslaugas. Mes siekiame praktiškus dalykus paversti maloniais, o malonius 
– praktiškais, idant kasdien sėdėdami už automobilio vairo patirtumėte dar smagesnių akimirkų.

JŪS SKATINATE „NISSAN“ TOBULĖTI.

* Lengviesiems 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 gamyklinė garantija, kitoms dalims – 3 metų/100 000 km garantija.
Dažytam paviršiui, originalioms „Nissan“ dalims ir aksesuarams taikomos garantijos, taip pat pagalbos kelyje programa ir garantija nuo korozijos galioja be ridos apribojimų.
Daugiau informacijos ieškokite „Nissan“ garantijos knygelėje.
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Sekite naujienas:
Atstovybės spaudas:

A p l a n k y k i t e : w w w . n i s s a n . l t

*Suteikiama 5 metų ir 160 000 km gamintojo garantija visiems komerciniams automobiliams (išskyrus eNV200: 5 metai / 100 000 km elektros 
pavarai ir 3 metai / 100 000 km gamyklinė +2 metai pratęstoji garantija likusiems komponentams)

Buvo stengiamasi visapusiškai užtikrinti, kad šio leidinio turinys jo atidavimo spaudai metu (spalis 2016 m). 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.

Ši brošiūra išspausdinta ant bechlorio popieriaus – MY16 NAVARA FULL BROCHURE LHD 10/2016 – Spausdinta ES.
Sukūrė DESIGNORY, Prancūzija ir pagamino eg+ worldwide, France, Prancūzija – tel.: +33 1 49 09 25 35.
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