
NP300 NAVARA
ORIĢINĀLIE AKSESUĀRI

NISSAN
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Aprīkojiet NP300 NAVARA darbam un atpūtai ar 
Nissan pilnībā integrētajiem aksesuāriem! Sāciet ar 
ārkārtīgi pārdomāti konstruēto un izturīgo, cieto 
pārsegu, kas radīts atbilstoši tieši NP300 NAVARA 
specifikācijām, lai nevainojami saskanētu ar tā dizainu! 
Cietā pārsega standarta versija ir aprīkota ar centrālo 
atslēgu aizmugures durvju atvēršanai un integrētu 
bremžu lukturi. Premium versijai ir arī atverami sānu 
logi (ar ventilācijas iespēju brauciena laikā), iekšējais 
apgaismojums un īpaša apdare iekšpusē. Uzstādiet 
savam NP300 NAVARA cieto pārsegu, kas ir vienkārši 
neaizvietojams Jūsu ikdienas piedzīvojumos!

Uz vāka: NP300 NAVARA Savannah Yellow krāsā ar aksesuāriem: cieto pārsegu Savannah Yellow (43) krāsā, hromētu priekšējo dekoratīvo 
stieni no nerūsējoša tērauda (76) un hromētiem sānu dekoratīvajiem stieņiem no nerūsējoša tērauda (71).

* Pieejami tikai Premium versijai.

CIETAIS PĀRSEGS AR PILNĪBĀ 
INTEGRĒTU DIZAINU VIEGLĀKAI DZĪVEI

Centrālā atslēga 
(neskaitot sānu logus)

Atverami logi*Iekšējais 
apgaismojums*

Iekšējā apdare*Bremžu lukturis
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Strādājiet efektīvāk, izvēloties NP300 NAVARA kravas 
kastes ieliktni no plastmasas vai alumīnija! Pasargājiet 
kravas kasti, kravas kastes aizmugurējo paneli un kravas 
kastes malas, izveidojiet atsaišu punktus ar kravas kastes 
reliņu uzmavām un izvēlieties aizmugures paneļa atvēršanas 
palīgsistēmu, lai pasargātu automobiļa aizmuguri!

KRAVAS KASTES IELIKTŅI  
JŪSU BIZNESA AIZSARDZĪBAI

1- Kravas kastes margu uzlikas (60).

2- Aizmugures borta atvēršanas palīgsistēma 
(pieejama 2016. gada vidū) (66).

3- Kravas kastes ieliktnis no plastmasas (56).

4- Aizmugures borta aizsarguzlika no plastmasas (61).

5- Kravas kastes ieliktnis no alumīnija (57).
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KRAVAS KASTES 
AKSESUĀRI 
ATTAPĪGAI KRAVAS 
ORGANIZĒŠANAI
Ieviesiet kārtību ar Nissan praktiskajiem  
aksesuāriem, kas radīti, domājot par funkcionalitāti! 
Pilnībā integrēta bīdāmā platforma, kravas kastes 
sadalītājs, instrumentu kaste un izturīgs metāla 
pakāpiens vieglākai iekāpšanai - viss ir Jūsu rīcībā.

1- Instrumentu kaste no plastmasas (63).

2- Bīdāma platforma (59).

3- Salokāms kāpslis aizmugurē (67).

4- Pakāpiens sānos (73).

5- Kravas kastes sadalītājs (65).
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KRAVAS KASTES PĀRSEGI  
JŪSU PIEDZĪVOJUMIEM

Tikai darbs un nekādas atelpas?  
Tikai ne ar NP300 NAVARA! Izvēlieties vislabāko 
pārsegu savas kravas aizsardzībai – no alumīnija, 

izritināmo vai mīksto versiju –, tad pievienojiet  
vēl kravas kastes bagāžas stieņus, nostipriniet 

velosipēdus un izbaudiet atpūtu!

1- Kravas kastes pārsegs, mīkstais (50).

2- Saritināms kravas kastes pārsegs (48).

3- Kravas kastes pārsegs no alumīnija (46).

4- Kravas kastes bagāžas stieņi ar  
2 velosipēdu turētājiem (148).
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1- Velosipēdu turētājs uz sakabes āķa,  
3 velosipēdiem, pieejamas 7 un 13 tapu versijas 
(pieejama arī 2 velosipēdu turētāja versija) (125). 

2- Slēpju/sniegadēļu turētājs, līdz 6 pāriem, bīdāms 
(pieejamas arī 4 un 3 pāru versijas) (145).

3- Sakabes āķis (118).

4- Šķērsstieņi jumta reliņiem (141).

JUMTA BAGĀŽAS  
STIEŅI ILGĀKAI  

ATPŪTAI BRĪVĀ DABĀ

Nopietnai brīvā laika pavadīšanai Jums  
ir nepieciešams sakabes āķis – un Nissan  

tieši tādi ir piedāvājumā: fiksēts vai īpaši  
paredzēts velosipēdu vai slēpju pārvadāšanai.  

Pievienojiet vēl stilīgo jumta reliņu  
komplektu un paņemiet līdzi vēl citas lietas…  

varbūt vēlēsieties atpūsties ilgāk!
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1- Kravas kastes dekoratīvie stieņi ar apgaismojumu 
(izvēles aprīkojums), Chrome (74, 80)..

2- Dekoratīvie stūri aizmugurē, Chrome (75)..

3- Sānu dekoratīvie stieņi, Chrome (71)..

4- Priekšējais dekoratīvais stienis, Chrome (76).

Personalizējiet savu pikapu ar iespaidīgiem  
dekoratīvajiem stieņiem! Robusti un izturīgi,  
NP300 NAVARA raksturīgajā stilā, tie  
apliecina Jūsu nopietnos nolūkus. Atklājiet  
savu «tumšo» pusi ar melniem stieņiem uz baltas 
automobiļa virsbūves fona vai pārsteidziet ar 
kontrastējošiem, mirdzoši hromētiem stieņiem  
uz melnas automobiļa virsbūves! Izcili!

IZVĒLIETIES STARP SAVU 
«TUMŠO» VAI «GAIŠO» PUSI!

1- Kravas kastes dekoratīvie stieņi ar apgaismojumu 
(izvēles aprīkojums), Black (77, 80).

2- Dekoratīvie stūri aizmugurē, Black (78).

3- Sānu dekoratīvie stieņi, Black (72).

4- Priekšējais dekoratīvais stienis, Black (79).
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SPORTISKS 
LĪDZ SĪKĀKAJAI DETAĻAI

Papildiniet sava pikapa izskatu ar sportisku dekoratīvo aksesuāru 
klāstu, tostarp spīdīgi hromētiem un tumši melniem apdares 
elementiem, sliekšņu aizsarguzlikām no alumīnija un švītīgu haizivs 
spuras tipa antenu!

1- Haizivs spuras tipa antena (nav savietojama ar DAB), Solid White  
(pieejama arī Black, Grey un Red) (87).

2- Sliekšņu aizsarguzlikas no alumīnija (85).

3- Izpūtēja apdare, Chrome (84).

4- Dekoratīvie stūri aizmugurē no nerūsējoša tērauda, Chrome (75).

5- Dekoratīvie stūri aizmugurē no nerūsējoša tērauda, Black (78).

6- Aizmugures lukturu apdare, Chrome (82).
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1- Black uzlīmes, 2 svītras dzinēja pārsegam un automobiļa aizmugurei (90).

2- Black uzlīmes, 2 svītras sānu durvīm abās pusēs (92).

PILSĒTAS  
ATMOSFĒRA
Jā, NP300 NAVARA piemīt «ielu» stils: panāciet  
maksimālu efektu ar «Viper» dizaina uzlīmēm - svītrām 
dzinēja pārsegam, automobiļa aizmugurei un durvīm! 
Pilsētas šiks.
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MODRĪBA UN DROŠĪBA

Neskaitot elementārāko drošību, parūpējieties par savu 
aizsardzību ar slēdzamiem riteņu uzgriežņiem un priekšējo un 
aizmugurējo automobiļa stāvvietā novietošanas sistēmu!

1- Slēdzami riteņu uzgriežņi (08).

2- Automobiļa salona paklājiņi, velūra vai gumijas ar 
uzlocītām malām (103-104).

3- Automobiļa drošības komplekts (159).

4- Priekšējie un aizmugurējie automobiļa stāvvietā 
novietošanas sensori (153-154).

5- 18" vieglmetāla disks ar dimanta slīpējumu, 
Dark Grey (05).

6- 18" vieglmetāla disks, Black (06).
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VIEGLMETĀLA DISKI
(01) 16" tērauda diski 40300-4KJ2A

(02) 16" tērauda diski 40300-4KJ3D

(03) 16" vieglmetāla diski 40300-4KJ5A

(04) 18" vieglmetāla diski 40300-4KJ6B

(05)  18" vieglmetāla diski ar dimanta slīpējumu (Solar Dark Grey, KAD) KE409-4K300GR

(06)  18" vieglmetāla diski ar dimanta slīpējumu (Solar Black, GN0) KE409-4K300BT

(07) Slēdzams riteņa uzgrieznis (rezerves ritenim) KE409-89980ND

(08)  Slēdzami riteņu uzgriežņi KE409-89951

KRAVAS KASTES PĀRSEGI - KING CAB VERSIJAI
(09) Cietais pārsegs, standarta versija, Metallic Black (GN0) KE850-4K31N

(10) Cietais pārsegs, standarta versija, Solid White (QM1) KE850-4K31T

(11) Cietais pārsegs, standarta versija, Metallic Silver (KL0) KE850-4K31K

(12) Cietais pārsegs, standarta versija, Earth Bronze (CAQ) KE850-4K31M

(13) Cietais pārsegs, standarta versija, Blue (BW9) KE850-4K31P

(14) Cietais pārsegs, standarta versija, Savannah Yellow (EAU) KE850-4K31U

(15) Cietais pārsegs, standarta versija, Solid Red (Z10) KE850-4K31Z

(16) Cietais pārsegs, standarta versija, Grey (K51) KE850-4K31R

(17) Cietais pārsegs, Premium versija, Metallic Black (GN0) KE850-4K21N

(18) Cietais pārsegs, Premium versija, Solid White (QM1) KE850-4K21T

(19) Cietais pārsegs, Premium versija, Metallic Silver (KL0) KE850-4K21K

(20) Cietais pārsegs, Premium versija, Earth Bronze (CAQ) KE850-4K21M

(21) Cietais pārsegs, Premium versija, Blue (BW9) KE850-4K21P

(22) Cietais pārsegs, Premium versija, Savannah Yellow (EAU) KE850-4K21U

(23) Cietais pārsegs, Premium versija, Solid Red (Z10) KE850-4K21Z

(24) Cietais pārsegs, Premium versija, Grey (K51) KE850-4K21R

(25) Kravas kastes pārsegs, alumīnija KE849-4K300

(26) Kravas kastes pārsegs, alumīnija, saderīgs ar aizsargrāmi KE849-4K310

(27) Saritināms kravas kastes pārsegs KE853-4K300

(28) Saritināms kravas kastes pārsegs, saderīgs ar aizsargrāmi KE853-4K310

(29) Mīkstais kravas kastes pārsegs KE853-4K320

KRAVAS KASTES PĀRSEGI - DOUBLE CAB VERSIJAI
(30) Cietais pārsegs, standarta versija, Metallic Black (GN0) KE850-4K41N

(31) Cietais pārsegs, standarta versija, Solid White (QM1) KE850-4K41T

(32) Cietais pārsegs, standarta versija, Metallic Silver (KL0) KE850-4K41K

(33) Cietais pārsegs, standarta versija, Earth Bronze (CAQ) KE850-4K41M

(34) Cietais pārsegs, standarta versija, Blue (BW9) KE850-4K41P

(35) Cietais pārsegs, standarta versija, Savannah Yellow (EAU) KE850-4K41U

(36) Cietais pārsegs, standarta versija, Solid Red (Z10) KE850-4K41Z

(37) Cietais pārsegs, standarta versija, Grey (K51) KE850-4K41R

(38) Cietais pārsegs, Premium versija, Metallic Black (GN0) KE850-4K11N

(39) Cietais pārsegs, Premium versija, Solid White (QM1) KE850-4K11T

(40) Cietais pārsegs, Premium versija, Metallic Silver (KL0) KE850-4K11K

(41) Cietais pārsegs, Premium versija, Earth Bronze (CAQ) KE850-4K11M

(42) Cietais pārsegs, Premium versija, Blue (BW9) KE850-4K11P

(43)  Cietais pārsegs, Premium versija, Savannah Yellow (EAU) KE850-4K11U

(44) Cietais pārsegs, Premium versija, Solid Red (Z10) KE850-4K11Z

(45) Cietais pārsegs, Premium versija, Grey (K51) KE850-4K11R

(46)  Kravas kastes pārsegs, alumīnija KE849-4K400

(47) Kravas kastes pārsegs, alumīnija, saderīgs ar aizsargrāmi KE849-4K410

(48)  Saritināms kravas kastes pārsegs KE853-4K400

(49) Saritināms kravas kastes pārsegs, saderīgs ar aizsargrāmi KE853-4K410

(50)  Mīkstais kravas kastes pārsegs KE853-4K420

KRAVAS KASTES PRAKTISKUMS - KING CAB VERSIJAI
(51) Kravas kastes ieliktnis, plastmasas KE931-4K00A

(52) Kravas kastes ieliktnis, alumīnija KE931-4K00E

(53) Kravas kastes ieliktnis, alumīnija, saderīgs ar "C-Channel" kravas stiprināšanas sistēmu KE931-4K00C

(54) Bīdāma platforma KE855-4K300

(55) Kravas kastes margu uzlikas KE935-4K31A

KRAVAS KASTES PRAKTISKUMS - DOUBLE CAB VERSIJAI
(56)  Kravas kastes ieliktnis, plastmasas KE931-4K00B

(57)  Kravas kastes ieliktnis, alumīnija KE931-4K00F

(58) Kravas kastes ieliktnis, alumīnija, saderīgs ar "C-Channel" kravas stiprināšanas sistēmu KE931-4K00D

(59)  Bīdāma platforma KE855-4K400

(60)  Kravas kastes margu uzlikas KE935-4K41A

KRAVAS KASTES AKSESUĀRI
(61)  Aizmugures borta aizsargs, plastmasas  

(pasūtāms kopā ar kravas kastes ieliktni no plastmasas) KE930-4K00B

(62)  Plastmasas kravas kastes ieliktņa uzstādīšanas komplekts  
(pasūtāms kopā ar kravas kastes ieliktni no plastmasas) KE931-4K09A

(63)  Instrumentu kaste KE851-4K01A

(64) Aizsargrāmis KE543-4KJ0A

(65)  Kravas kastes sadalītājs KE854-4K000

(66)  Aizmugures borta atbalsts (pieejams 2016. gada vidū) KE971-4K000

(67)  Kāpslis ērtai piekļuvei kravas kastei KE543-4K04B

EKSTERJERA STILA AKSESUĀRI - KING CAB VERSIJAI
(68) Dekoratīvie sānu stieņi no nerūsējoša tērauda, Chrome KE543-4K31A

(69) Dekoratīvie sānu stieņi no nerūsējoša tērauda, Black KE543-4K30A

(70) Pakāpiens sānos KE543 4KF0A

EKSTERJERA STILA AKSESUĀRI - DOUBLE CAB VERSIJAI
(71)  Dekoratīvie sānu stieņi no nerūsējoša tērauda, Chrome KE543-4K41A

(72)  Dekoratīvie sānu stieņi no nerūsējoša tērauda, Black KE543-4K40A

(73)  Sānu kāpslis KE543-4KJ0A

EKSTERJERA STILA AKSESUĀRI
(74)  Kravas kastes dekoratīvais stienis no nerūsējoša tērauda, Chrome KE546-4K10B

(75)  Aizmugures dekoratīvie stūri no nerūsējoša tērauda, Chrome KE545-4K01A

(76)  Priekšējais dekoratīvais stienis no nerūsējoša tērauda, Chrome KE540-4K03A

(77)  Kravas kastes dekoratīvais stienis no nerūsējoša tērauda, Black KE546-4K10A

(78)  Aizmugures dekoratīvie stūri no nerūsējoša tērauda, Black KE545-4K00A

(79)  Priekšējais dekoratīvais stienis no nerūsējoša tērauda, Black KE540-4K02A

(80)  Papildlukturu komplekts (saderīgs ar kravas kastes dekoratīvo stieni) KE541-4K01A

(81) Kravas kastes dekoratīvais stienis (saderīgs ar kravas kastes pārsegu) KE546-4K10C

(82)  Aizmugures lukturu apdare B6551-4JA0A 

(83) Miglas lukturu komplekts ar Chrome apdari KE622-4J005

(84)  Izpūtēja uzgalis, Chrome B0091-4JA0A

(85)  Sliekšņu aizarguzlikas (priekšējais komplekts) KE967-4K400

(86) Haizivs spuras tipa antena (Solid Red, Z10) (nav saderīga ar DAB) KE280-4J400

(87)  Haizivs spuras tipa antena (Solid White, QM1) (nav saderīga ar DAB) KE280-4J300

(88) Haizivs spuras tipa antena (Grey, K51) (nav saderīga ar DAB) KE280-4J200

(89) Haizivs spuras tipa antena (Metallic Black, GN0) (nav saderīga ar DAB) KE280-4J100

(90)  Uzlīme (2 svītras uz dzinēja pārsega un aizmugures borta) – Black KE537-4K001

(91) Uzlīme ("Viper" dizains – 2 svītras uz katrām sānu durvīm) – Black – King Cab KE537-4K322

(92)  Uzlīme ("Viper" dizains – 2 svītras uz katrām sānu durvīm) – Black – Double Cab KE537-4K022

(93) Uzlīme (2 svītras uz dzinēja pārsega un aizmugures borta) – Dark Grey KE537-4K002

(94) Uzlīme ("Viper" dizains – 2 svītras uz katrām sānu durvīm) – Dark Grey – King Cab KE537-4K321

(95) Uzlīme ("Viper" dizains – 2 svītras uz katrām sānu durvīm) – Dark Grey – Double Cab KE537-4K021

EKSTERJERA PRAKTISKUMS
(96) Vēja deflektori (komplekts priekšā un aizmugurē) – Double Cab KE800-4K010

(97) Vēja deflektori (priekšējais komplekts) – King Cab KE800-4K020

(98) Dzinēja pārsega deflektors KE610-4K000

(99) Automobiļa virsbūves sānu moldingi (gruntēti) – Double Cab KE760-4K420PR

(100) Ūdens necaurlaidības komplekts aizmugures bortam KE857-4K00A

(101) Pakāpiens uz riepas KE930-00130

AUTOMOBIĻA SALONA PAKLĀJIŅI - KING CAB VERSIJAI
(102) Automobiļa salona paklājiņi no tekstila, standarta (priekšējais komplekts) KE746-4K021 

(103)  Automobiļa salona paklājiņi no velūra (priekšējais komplekts ar šuvēm) KE746-4K001 

(104)  Automobiļa salona paklājiņi no gumijas ar uzlocītām malām (priekšējais komplekts) KE741-4K089 

AUTOMOBIĻA SALONA PAKLĀJIŅI - DOUBLE CAB VERSIJAI
(105) Automobiļa salona paklājiņi no tekstila, standarta (komplekts priekšā un aizmugurē) KE745-4K021 

(106)  Automobiļa salona paklājiņi no velūra (komplekts priekšā un aizmugurē ar šuvēm) KE745-4K001 

(107)  Automobiļa salona paklājiņi no gumijas ar uzlocītām malām (komplekts priekšā  
un aizmugurē) KE748-4K089 

INTERJERA PRAKTISKUMS
(108) DAB antena KS291-10000 

(109) Nomadic pelnu trauks 96536-00Q0A

(110) Apgaismots pelnu trauks F8800-89926

(111) Viedtālruņa turētājs "Grip" (balts) KS289-360WH 

(112) Viedtālruņa turētājs "Flex" (melns) KS289-360FL 

(113) Viedtālruņa turētājs "Push Air" (melns) KS289-PA0BL 

(114) Tālruņa/glāžu turētājs KE930-00300

(115) Universāls planšetdatora turētājs (melns) KS289-TH0BL 

(116) Aukstuma kaste (20 l) KS930-00080 

PASŪTĪŠANAS
INFORMĀCIJA
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VILKŠANAS AKSESUĀRI
(117) Sakabes āķis ar plāksni (īsā versija) KE500-4KJ0A

(118)  Sakabes āķis ar plāksni (garā versija, tikai Double Cab versijai ar bampera kāpsli) KE500-4KJ1A

(119) TEK, 7 tapas  KE505-4K01A

(120) Uz sakabes āķa stiprināms velosipēdu turētājs, salokāms, 7 tapu, 2 velosipēdiem 
(Euroride) KE738-70207

(121) Uz sakabes āķa stiprināms velosipēdu turētājs, salokāms, 7 tapu, 3 velosipēdiem 
(Euroride) KE738-70307

(122) TEK adapteris no 7 uz 13 tapām KE505-89941

(123) TEK, 13 tapas KE505-4K01B

(124) Uz sakabes āķa stiprināms velosipēdu turētājs, salokāms, 13 tapu, 2 velosipēdiem 
(Euroride) KE738-70213

(125)  Uz sakabes āķa stiprināms velosipēdu turētājs, salokāms, 13 tapu, 3 velosipēdiem 
(Euroway G2) KS738-71313 

(126) TEK adapteris no 13 uz 7 tapām KE505-89951

(127) TEK adapteris no 13 uz 7 tapām un 12S, īsā versija KE505-89961

(128) Papildu strāvas rozete KE505-4K999

(129) Velsipēdu turētāji Hangon, uzstādāmi uz sakabes āķa, 2 velosipēdiem (Xpress 970) KS738-75200 

(130) Velsipēdu turētāji Hangon, uzstādāmi uz sakabes āķa, 3 velosipēdiem, salokāmi 
(Hangon 972) KS738-75300 

(131) Velosipēdu turētāju Hangon papildaprīkojums: numura zīmes turētājs, 7 tapu KS738-75001 

(132) Velosipēdu turētāju Hangon papildaprīkojums: rāmja adapteris KS738-75002 

(133) Velosipēdu turētāju Hangon papildaprīkojums: Thule 957 pretzagļu slēdzene KS738-75003 

(134) Drošības skava, standarta KE500-99935

(135) Rockinger savienojums KE500-99901

(136) Satvērēja un tapas savienojums KE500-99903

(137) Satvērēja, tapas un šarnīra savienojums KE500-99904

KRAVAS PĀRVADĀŠANAS AKSESUĀRI
(138)  Kravas kastes kravas turētājs (savietojams ar saritināmo kravas kastes pārsegu) 

(maks. 75 kg) KE730-4K010

(139) Kravas kastes kravas turētājs (savietojams ar kravas kastes 
pārsegu no alumīnija) (maks. 75 kg) KE730-4K011

(140) Jumta kravas turētājs no alumīnija (maks. 80 kg) KE730-4K410

(141)  Šķērsstieņi jumta reliņiem (maks. 100 kg) KE732-3K010

(142) Slēpju turētājs, līdz 3 pāriem KE738-50001

(143) Slēpju turētājs, līdz 4 pāriem KE738-50002

(144) T-Track alumīnija adapteris slēpju turētājam 3 & 4 pāriem KE737-99932

(145)  Slēpju/sniega dēļa turētājs, bīdāms, 6 pāriem KE738-99996

(146) Velosipēda turētājs, standarta, 1 velosipēdam KE738-80100

(147) T-Track adapteris standarta velosipēdu turētājam KE737-99933

(148)  Augstas kvalitātes velosipēdu turētājs (Thule 591) KE738-80010

JUMTA BAGĀŽAS KASTES
IETILPĪBA/GARUMS/PLATUMS/AUGSTUMS/SVARS/MAKSIMĀLĀ KRAVNESĪBA

(149) Mazā jumta bagāžas kaste ar ātras nostiprināšanas sistēmu un dubultu atvēršanu, 
Black (380 L/1600-800-400 mm/13 kg/75 kg) KE734-380BK

(150) Vidējā jumta bagāžas kaste ar ātras nostiprināšanas sistēmu un dubultu atvēršanu, 
Black (480 L/1900-800-400 mm/15 kg/75 kg) KE734-480BK

(151) Lielā jumta bagāžas kaste ar ātras nostiprināšanas sistēmu un dubultu atvēršanu, 
Black (530 L/2250-800-420 mm/17 kg/75 kg) KE734-630BK

(152) Jumta bagāžas kaste Ranger 90 no auduma (280L/1100-800-400 mm/50 kg) KE734-RAN90

TEHNOLOĢIJU PALĪGSISTĒMAS
(153)  Priekšējā automobiļa stāvvietā novietošanas sistēma KE512-99906

(154)  Aizmugurējā automobiļa stāvvietā novietošanas sistēma KE513-4K07B

DROŠĪBA UN AIZSARDZĪBA
(155) Avārijas trīsstūris KE930-00017

(156) Avārijas trīsstūri (komplektā - 2 gab.) KE930-00018

(157) Pirmās palīdzības komplekts (kaste) KE930-00021

(158) Pirmās palīdzības komplekts (soma) KE930-00026

(159)  Automobiļa drošības komplekts (pirmās palīdzības komplekts, atstarojoša drošības 
veste un 1 avārijas trīsstūris) KE930-00028

(160) Automobiļa drošības komplekts (pirmās palīdzības komplekts, atstarojoša drošības 
veste un 2 avārijas trīsstūri) KE930-00029

(161) Nissan atstarojošā drošības veste KE930-00111

PASŪTĪŠANAS
INFORMĀCIJA

Lūdziet savam Nissan dīlerim ietvert aksesuārus Jūsu Nissan līzinga līgumā un saņemiet Jums 
vislabāk atbilstošo fi nansējuma piedāvājumu!

Oriģinālie Nissan aksesuāri.
5 gadu / 160 000 km garantija, ja tie uzstādīti pie Nissan dīlera automobiļa pirmspiegādes 
pārbaudes laikā (detaļas un darbs), 12 mēnešu garantija, ja tos uzstādījusi trešā puse vai klients 
pats (tikai detaļas / neierobežots nobraukums).

 Nissan apstiprinātie aksesuāri.
2 gadu / 100 000 km garantija, ja tie uzstādīti pie Nissan dīlera automobiļa pirmspiegādes 
pārbaudes laikā (detaļas un darbs), 12 mēnešu garantija, ja tos uzstādījusi trešā puse vai klients 
pats (tikai detaļas / neierobežots nobraukums).

 Nissan aksesuāri.
3 gadu / 100 000 km garantija, ja tie uzstādīti pie Nissan dīlera automobiļa pirmspiegādes 
pārbaudes laikā (detaļas un darbs), 12 mēnešu garantija, ja tos uzstādījusi trešā puse vai klients 
pats (tikai detaļas / neierobežots nobraukums).

5* PAGARINĀTĀ
GARANTIJA

Nissan 5* pagarinātā garantija ļauj Jums pagarināt Jūsu 
NP300 NAVARA garantiju garākam nobraukumam. Pieejamo 
līgumu klāsts ļaus Jums izvēlēties to, kas vislabāk atbilst 
Jūsu vajadzībām.

Remonta gadījumā tiks izmantotas un uzstādītas tikai Nissan 
oriģinālās rezerves daļas, un remontu veiks Nissan apmācīti 
mehāniķi. 

Nissan 5* pagarinātā garantija dāvā sirdsmieru Jums un 
ikvienam automobiļa īpašniekam pēc Jums, jo tā ir nododama 
tālāk, ja izvēlēsieties automobili pārdot.

Jūsu Nissan 5* pagarinātā garantija ietver arī Nissan tehniskās 
palīdzības dienesta pakalpojumus - Nissan Assistance visā 
līguma darbības laikā, nodrošinot pakalpojumus visā Eiropā 
24 stundas diennaktī, 365 dienas gadā. 

SERVISA UN TEHNISKĀS 
APKOPES LĪGUMS

Parūpējieties par savu NP300 NAVARA tā, kā tas ir pelnījis, 
iegādājoties Nissan servisa un tehniskās apkopes līgumu un 
ietaupot naudu ilgtermiņā!

Nissan servisa un tehniskās apkopes līgums ietver visas 
Jūsu NP300 NAVARA standarta tehnisko apkopju prasības.

Nissan servisa un tehniskās apkopes līgums sniedz Jums 
garantiju, ka Jūsu izdevumi par tehniskajām apkopēm paliks 
nemainīgi vēl līdz pat 5 gadiem.

Jūsu Nissan servisa un tehniskās apkopes līgums ietver 
visas pārbaudes un detaļu nomaiņas, kas ietilpst Jūsu 
Nissan automobiļa tehnisko apkopju grafikā.

Saņemiet priekšrocības, izmantojot Nissan oriģinālās 
rezerves daļas, kuras uzstāda mūsu kvalificētie mehāniķi!

Labi apkoptam automobilim ir augstāka tālākpārdošanas vērtība.

Ja Jūs pārdosiet savu Nissan automobili, pirms beigsies 
Nissan servisa un tehniskās apkopes līguma termiņš, tā 
jaunais īpašnieks varēs izmantot atlikušo līguma laiku.
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Apmeklējiet mūsu mājas lapu: www.nissan.lv

*5 gadu / 160 000 km (atkarībā no tā, kas iestājas pirmais) ražotāja standarta garantija Nissan vieglo komercautomobiļu klāstam 
(izņemot e-NV200, kam ir 5 gadu / 100 000 km ražotāja garantija elektroautomobiļa komponentiem un 3 gadu / 100 000 km 
ražotāja standarta garantija).

Ir ieguldītas visas iespējamās pūles, lai šīs brošūras saturs būtu maksimāli precīzs tās publicēšanas brīdī (2016. gada janvāris). Šajā brošūrā 
izmantoti automobiļu prototipi, kas tikuši izstādīti automobiļu izstādēs. Saskaņā ar uzņēmuma nostāju attiecībā uz produktu pilnveidošanu, Nissan 
Europe saglabā tiesības jebkurā laikā izmainīt šajā izdevumā sniegtās specifikācijas un atainotos automobiļus. Nissan dīleri tiks informēti par 
šādām izmaiņām pēc iespējas īsākā laikā. Lai saņemtu visjaunāko informāciju, lūdzu, sazinieties ar Nissan dīleri! Saistībā ar poligrāfiskās drukas 
ierobežojumiem šajā brošūrā redzamās krāsas var nedaudz atšķirties no faktiskajām automobiļu virsbūves un apdares materiālu krāsām. Visas 
tiesības rezervētas. Šīs brošūras pilna vai daļēja reproducēšana bez rakstiskas atļaujas no Nissan Europe puses ir aizliegta.

Sekojiet Nissan NP300 NAVARA:

Šī brošūra ir iespiesta uz hloru nesaturoša papīra – MY16 NP300 NAVARA P&A FULL Brochure LHD 01/2016 – Iespiesta: Eiropas Savienībā. 
Autors: „CLM BBDO”, Francija – Tālr.: +33 1 41 23 41 23; ražotājs: „eg+ worldwide, France”, Francija – Tālr.: +33 1 49 09 25 35.

Dīlera zīmogs:
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