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Jaunais, izturīgais, veiklais un stilīgais Nissan NAVARA 4x4 ir Nissan 
jaunākais pikaps. Mūsu pirmais pikaps tika saražots 1935. gadā. 
Laika gaitā – 1977. gadā mēs pirmie laidām klajā savu King Cab 
pikapa versiju, 2005. gadā – inovatīvo „C-Channel” kravas 
nostiprināšanas sistēmu, un tagad – pirmo reizi izmantojam 
daudzsviru aizmugurējo piekari ar vītām atsperēm. Mūsu pikapus 
lieto 14 MILJONI PIKAPU ĪPAŠNIEKU, tas ir atstājis savas „pēdas” 
180 VALSTĪS un saglabā savu ietekmi arī šodien. Kamēr pie 
horizonta būs manāmi piedzīvojumi, Nissan rādīs ceļu.
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IEPAZĪSTINĀM AR 
JAUNO NISSAN NAVARA!
Vienmēr esam būvējuši spēcīgus, uzticamus pikapus un konsekventi radījuši jaunus risinājumus, 
lai piepildītu visas Jūsu vēlmes un vajadzības. Ar savu pilnībā slēgto rāmi, jaudīgu 2,3 l 190 ZS 
dubultā turbokompresora dīzeļdzinēja vai 160 ZS viena turbokompresora dzinēja vadītu 
4x4 režīmu, kas sevi ir pierādījis, nobraucot miljoniem kilometru, jaunā Nissan NAVARA 
nodrošina gan spēcīgu veiktspēju, gan savā segmentā labākos degvielas 
ietaupījuma rādītājus, ko Jūs arī sagaidāt no Nissan pikapa. Sākot vien ar 6,3 l 
degvielas patēriņu uz 100 km, NAVARA Jūs ved gan pa ceļu, gan bezceļu, 
nezaudējot neko no sava snieguma – un ar 5 gadu / 160 000 km ražotāja 
standarta garantiju Jūs šim solījumam varat droši ticēt. Piedzīvojiet 
aizraujošus brīžus ar nākamās paaudzes pikapu – izturīgu, uzticamu 
braucienu augstākās klases komforta apstākļos!
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PILNĪBĀ APRĪKOTS,
VISU VAROŠS 
PIKAPS
Velciet līdz pat 3,5 tonnas, pārvadājiet aptuveni 900 kg 
kravas un izbaudiet nevainojamu jaudu uz jebkāda reljefa! 
Jaunās Nissan NAVARA cauruļu rāmja konstrukcija ir 
izgatavota no spēcīga augstas stiepes izturības tērauda 
vēl labākai strukturālajai stingrībai un vērpes pretestībai.

PIKAPS, KURAM VARAT
UZTICĒTIES LĪDZ GALAM
Jaunajam Nissan NAVARA 4x4 pikapam ir cauruļu rāmja šasija atšķirībā
no trīspusējā profila rāmja, kāds uzstādīts dažiem citiem pikapiem. Tam 
uzstādīta arī jauna daudzsviru aizmugurējā piekare ar vītajām atsperēm. 
Tā nodrošina labākas braukšanas īpašības un veiklāku vadāmību, 
neupurējot kravnesības spējas.

IZBRAUKŠANAS
LEŅĶIS:

25°

224 mm
MIN.
KLĪRENSSUZBRAUKŠANAS

LEŅĶIS:

30°
ŪDENS ŠĶĒRŠĻA
DZIĻUMS:

600 mm
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Palīgsistēmas braukšanas uzsākšanai pret kalnu un 
braukšanai lejup no kalna. Iekarojat kalnainu apvidu? 
Tagad varat to darīt ar vēl lielāku pārliecību un kontroli. 
Sākot braukt kalnup, palīgsistēma braukšanas uzsākšanai 
pret kalnu neļaus automobilim ripot atpakaļ, uzsākot 
braukšanu pēc apstāšanās. Savukārt palīgsistēma 
braukšanai lejup no kalna palīdzēs uzturēt nemainīgu 
braukšanas ātrumu un bremzēt, lai Jūs drošāk varētu 
nobraukt no stāvas nogāzes.

KĀPIET, RĀPIETIES UN
IZLAUZIET SAVU CEĻU!
Nissan NAVARA vienmēr ir savā elementā – gan dziļos laukos, gan „betona džungļos”. 
Tai pieejami trīs braukšanas režīmi: „4WD High” – viegliem bezceļa apstākļiem, „4WD 
Low” – nopietnai bezceļa braukšanai pa smiltīm, sniegu vai dziļiem dubļiem vai „2WD” – 
kad braucat pa asfaltu. Ar tādām palīgsistēmām kā Hill Start Assist (palīgsistēma 
braukšanas uzsākšanai pret kalnu) un Hill Descent Control (palīgsistēma braukšanai lejup 
no kalna) šis pikaps ir gatavs visam, nodrošinot lielisku vilcējspēku, pat darbojoties „2WD” 
režīmā ar neagresīva protektora riepām, izmantojot eLSD funkciju.

Elektroniskais
pašbloķējošais

aizmugures
diferenciālis

4 riteņu aktīvā bremzēšana,
lai ierobežotu buksēšanu

„Pārslēdz braucot” 4 riteņu
piedziņa

Palīgsistēma
braukšanai lejup

no kalna

Palīgsistēma braukšanas
uzsākšanai pret kalnu
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2298 CM3 DZINĒJA TILPUMS

DĪZEĻDEGVIELA DEGVIELAS TIPS

NO 6.3 L/100 KM DEGVIELAS PATĒRIŅŠ

NO 167 G/KM CO2 IZMEŠU APJOMS

160 ZS / 120 KW 
190 ZS / 140 KW 

JAUDA

403 NM PIE
1500 APGR./MIN.
450 NM PIE
1500 APGR./MIN.

GRIEZE

3500 KG MAKSIMĀLĀ VILKTSPĒJA

908 KG MAKSIMĀLĀ KRAVNESĪBA

PAKĻAUJIET CEĻUS!
No ārpuses tas ir 4x4 pikaps. Iekšpusē 
jaunajā Nissan NAVARA ir kas vairāk nekā 
tikai augstākās klases automobiļa salons. 
Novērtējiet mērinstrumentu paneļa 
ergonomisko dizainu un augstās kvalitātes 
materiālus! Atslābinieties no NASA 
iedvesmotajos sēdekļos ar muguras atbalsta 
funkciju, iestatiet divzonu automātisko gaisa 
kondicionēšanas sistēmu un izbaudiet 
daudzsviru aizmugurējās piekares ar vītajām 
atsperēm sniegto komfortu! Šis pikaps nav 
tikai „darba zirgs”, tas nozīmē arī patīkamus 
ikdienas braucienus.

2,3 LITRU DĪZEĻDZINĒJS AR STARPDZESĒTĀJU.
(ATBILST EURO 6b IZMEŠU LĪMENIM.)

Radot vēl vairāk zirgspēku un griezes un ietaupot 
līdz pat par 27% vairāk degvielas, jaunais, 
uzlabotais 190 ZS dīzeļdzinējs ar divām turbīnām 
un 6 pārnesumu manuālo vai 7 pārnesumu 
automātisko transmisiju dāvā savā segmentā 
labāko paātrinājumu un efektivitāti vienlaikus.
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NOPIETNA JAUDA
Protams, Jūs varat ņemt līdzi laivu! Jo Nissan NAVARA ir 
paredzēta jaudīgai vilktspējai, pateicoties tās pilna garuma 
cauruļu rāmja konstrukcijai. To papildina augstas slodzes 
izturības komponenti, tostarp bremzēšanas, transmisijas 
un dzesēšanas sistēmas, kā arī liela jauda un dāsna grieze 
pie zemiem apgriezieniem, tādēļ Jūs esat pilnīgi nodrošināts 
nopietnu smagumu vilkšanai. Nissan NAVARA piedāvā – 
3,5 tonnu vilktspēja visām versijām.
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PIEKRAUJIET MŪSU DAUDZPUSĪGĀ
PIKAPA KRAVAS KASTI!
Jaunā Nissan NAVARA ir radīta smagu darbu veikšanai ar aptuveni 900 kg 
kravnesību un 3,5 t vilktspēju. Kravas iekraušana un izkraušana ir vienkārši 
veicama, pateicoties nolaižamajam kravas kastes bortam aizmugurē, 
kas tagad ir vieglāks. Izmantojot Nissan revolucionāro „C-Channel” kravas 
nostiprināšanas sistēmu, Jūsu kravu ir pavisam viegli nostiprināt tā, lai tā 
būtu droša. Pārvietojamās gropes ir iespējams nobloķēt jebkurā vietā īpašās 
sliedēs trijās pikapa kravas kastes pusēs, tādējādi Jūs varat nostiprināt 
jebkādas formas un lieluma kravu.
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King Cab versijai ir aizmugurējās durvis ar eņģu vērtnēm, 
lai pasažieriem būtu vieglāk iekāpt kabīnē, kā arī vieglāk 
būtu ievietot garus priekšmetus, kurus pa parastajām 
durvīm ievietot nevar. Abi aizmugures sēdekļi ir vērsti uz 
priekšu vai ir salokāmi uz augšu, atbrīvojot plašu telpu 
vieglai piekļuvei priekšmetiem.

UZGLABĀJIET! PASLĒPIET! IESLĒDZIET!
Pārdomāti veidotais un pielāgojamais interjers ar daudziem atjautīgi izveidotiem uzglabāšanas 
nodalījumiem noder gan darbam, gan atpūtai. Zem aizmugurējo pasažieru sēdekļiem atrodas plaša 
vieta Jūsu lietām, tāpat varat izmantot sānu durvju kabatas, plašo cimdu nodalījumu un lielo 
viduskonsoli. Esat izslāpuši? Dzērienu trauku turētājus atradīsiet gandrīz it visur: blakus priekšējiem 
sēdekļiem un pat priekšējās un aizmugures durvīs.

Plašu, viegli pieejamu uzglabāšanas vietu dāvā lielās kabatas 
autovadītāja un priekšējā pasažiera durvīs.

Ietilpīgais cimdu nodalījums ir ideāls Jūsu dokumentiem 
un mapēm, arī visbiezākajām.

Zem aizmugures sēdekļiem ērti izvietotie uzglabāšanas 
nodalījumi ir nevainojami piemēroti instrumentu uzglabāšanai, 
kurus vēlaties paslēpt no svešiem skatieniem.

Viduskonsolē novietoti lieli dzērienu trauku turētāji un dziļš 
slēgtais nodalījums lietām, kuras vēlaties turēt pa rokai, 
bet ne visu acu priekšā.
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BRAUCIET KĀ PIRMAJĀ KLASĒ
KATRU DIENU!
Ikvienā jaunās Nissan NAVARA sēdvietā Jūs jutīsieties ērti. Priekšā no NASA iedvesmotie 
„nulles gravitācijas” sēdekļi ļauj ieņemt neitrālu pozu, pateicoties tiem, Jūsu ķermeņa 
uzlabotā asins cirkulācija garus braucienus padara daudz komfortablākus. Turklāt divu 
zonu automātiskā gaisa kondicionēšanas sistēma nozīmē to, ka Jūs un Jūsu pasažieri 
var sasildīties vai atvēsināties pēc labpatikas, un apaļās gaisa ventilācijas atveres sānos 
iespējams pavērst tieši turp, kurp Jūs vēlaties virzīt gaisa plūsmu – ērti visiem braucējiem, 
tostarp aizmugurē sēdošajiem, kam ir pašiem savas gaisa ventilācijas atveres.
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PĀRVALDIET SAVU
„KARAĻVALSTI”!
Visi vadības slēdži atrodas tieši īstajā vietā, lai Jūs visu varētu 
pārvaldīt ātri un ērti. Nissan inteliģentā atslēga ar dzinēja 
iedarbināšanas pogu ļauj Jums atslēgt un aizslēgt durvis un 
iedarbināt automobili, neizņemot atslēgas no kabatas. Sportiskā 
stūre ar ādas apdari un vadības slēdžiem ļauj Jums rīkoties ar 
kruīza kontroli un audio sistēmu, rokām atrodoties tur, kur tām 
jābūt – uz stūres, bet Bluetooth brīvroku tālruņa sistēma ļauj 
viegli veikt tālruņa zvanus un atbildēt uz tiem.
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NISSAN BRAUKŠANAS PALĪGSISTĒMU DISPLEJS –

INOVĀCIJAS TIEŠI JŪSU 
ACU PRIEKŠĀ
Jums apkārt notiek tik daudz kas, ka ir viegli novērst uzmanību 
no vissvarīgākā – braukšanas. No degvielas ekonomijas un CO2 
izmešu samazinājuma, pateicoties Stop/Start sistēmai, līdz 
detalizētām navigācijas norādēm par katru pagriezienu, braukšanas 
palīgsistēmu displejs nodrošina informāciju tieši Jūsu acu priekšā – 
samazinot laiku, kad Jūs novēršat skatienu no ceļa, lai Jūs varētu 
koncentrēties uz pašu svarīgāko.
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JŪSU PASAULE
SAVIENOJAMĪBĀ
Ar NissanConnect sistēmu Jūsu jaunā Nissan NAVARA kļūs par 
Jūsu viedtālruņa labāko draugu. Jums tas nozīmēs to, ka nebūs 
vairs jāraizējas par atšķirtību no pasaules, jo tagad Jūsu mūzikas 
kolekcija, Facebook notikumi un paziņojumi, jaunākie ieraksti 
Twitter, TripAdvisor padomi un daudz kas cits – viss dosies Jums 
līdzi ceļā, nevainojami caur Jūsu viedtālruni nokļūstot uz 7 collu 
krāsainā, skārienjutīgā ekrāna tieši Jūsu automobiļa panelī.

To papildina Nissan navigācijas sistēma ar Bluetooth brīvroku 
tālruņa sistēmu, audio straumēšanu, digitālo radio (DAB) un iPod/
USB pieslēgvietu.
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®

7 drošības gaisa spilveni standarta aprīkojumā. 
Autovadītāja un pasažiera drošības gaisa spilveni priekšā, 
divi priekšējos sēdekļos iestrādātie sānu triecienu drošības 
gaisa spilveni, divi griestos iestrādātie sānu triecienu 
aizkarveida drošības gaisa spilveni un drošības gaisa 
spilvens autovadītāja ceļgalu aizsardzībai.

Automobiļa dinamikas kontrole (VDC). Tā uzrauga 
stūrēšanu, bremzēšanu un automobiļa stabilitāti, 
nepieciešamības gadījumā samazinot dzinēja jaudu un 
izmantojot atsevišķu riteņu bremzēšanu, lai automobilis 
turpinātu paredzēto ceļu.

Elektronisks ierobežotas slīdes diferenciālis (eLSD). 
Sliktas saķeres apstākļos (sniegs, dubļi, pauguri, nogāze 
u. c.) automobilis sajūt, ja kāds ritenis izslīd, un automātiski 
palēnina tā griešanās ātrumu, izmantojot bremzes, lai 
atjaunotu saķeri un ļautu Jums turpināt ceļu. Tas attiecas 
uz visiem 4 riteņiem.

Bremžu pretbloķēšanās sistēma (ABS). ABS neļauj 
riteņiem nobloķēties spēcīgas bremzēšanas laikā, 
ļaujot apstāties ātrāk un vienlaikus apbraukt šķēršļus.

Elektroniskā bremzēšanas spēka sadale (EBD). 
EBD automātiski pievada lielāku spēku aizmugurējiem 
riteņiem, ja konstatē lielāku svaru aizmugurē.

Ārkārtas bremzēšanas sistēma (FEB). Priekšējā 
bamperī iebūvētais radars mēra attālumu līdz 
priekšā braucošajam automobilim. Ja tas konstatē 
sadursmes risku, tiks pārraidīts skaņas un vizuāls 
brīdinājums. Ja autovadītājs nebremzē pietiekami 
spēcīgi, automobilis bremzēs automātiski, lai 
izvairītos no sadursmes. Sistēma darbojas jebkurā 
ātrumā, un automobilis izvairās no sadursmes, 
braucot ar ātrumu līdz 30 km/h.

Vai nebūtu lieliski, ja Jums jebkurā brauciena brīdī būtu pietiekami 
daudz pašpārliecinātības? Nissan „drošības vairoga“ tehnoloģijas ir 
visaptveroša pieeja drošībai, kas caurvij katra mūsu būvētā automobiļa 
konstruēšanas un pilnveidošanas procesu. Šeit aprakstītās funkcijas 
ir tikai dažas no daudzām, ar ko ir aprīkota Jūsu jaunā Nissan NAVARA 
un kas palīdz aizsargāt Jūs un Jūsu pasažierus, koncentrējoties uz trīs 
galvenajām jomām: tās pieskata Jūsu automobiļa sistēmas un apkārtni, 
palīdz pārvarēt negaidītas situācijas un pasargā Jūs neveiksmīgā 
sadursmes gadījumā.

Vilces kontroles sistēma (TCS). Tā palīdz nodrošināt labāku saķeri 
uz ceļa. Tā sajūt, kad velkošie riteņi izslīd, un samazina dzinēja jaudu 
vai izmanto bremzes, lai palīdzētu atjaunot vilci.

Zonu virsbūves koncepcija. Nissan zonu virsbūves koncepcija palīdz 
absorbēt triecienus un pasargāt pasažieru kabīni sadursmes brīdī. Tajā 
izmantota augstas intensitātes kabīnes konstrukcija ar šķērsstieņiem 
un pastiprinājumiem, priekšējās un aizmugures deformācijas zonas, kā 
arī enerģiju absorbējošs stūres statnis.

NISSAN „DROŠĪBAS VAIROGA” TEHNOLOĢIJAS –

IESKAUJIET SEVI PĀRLIECĪBĀ!

Apkārtskata monitors. Tā četras kameras 
nodrošina virtuālu 360° skatu uz Jūsu 
automobili no „putna lidojuma” skatu 
punkta, kā arī Jūs varat izvēlēties 
dalīto ekrānu ar tuvinātiem priekšpuses, 
aizmugures un sānu skatiem. Tas ir 
pieejams, braucot ar ātrumu līdz 
10 km/h, lai Jūs varētu droši veikt 
manevrus lēnā ātrumā kā uz ceļa, 
tā apvidus apstākļos.

ĀTRUMA 
SAMAZINĀŠANA

SPĒCĪGA ĀTRUMA
SAMAZINĀŠANA

ĀRKĀRTAS 
BREMZĒŠANA

VIZUĀLS/SKAŅAS 
BRĪDINĀJUMS
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STRĀDĀJIET VAIRĀK,
DZĪVOJIET ILGĀK!
NAVARA ir pikaps profesionāļiem, paredzēts, lai dāvātu ilgus drošas 
un uzticamas kalpošanas gadus. Jo spēcīgāk spiedīsiet, jo jaudīgāk 
tas vilks – līdz pat 3,5 t jebkuros apstākļos. Lieljaudas līdz pat 
kodolam un būvēts, lai kalpotu, tas ir visuzticamākais partneris, 
kādu vien spēsiet atrast. Pilnībā aprīkots ar Nissan jaunākajām 
tehnoloģijām, šis ir tīršķirnes „darba zirgs”.
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IZVĒRTĒJIET IZVĒLES
IESPĒJAS!
Jaunā Nissan NAVARA apmierina dažādu uzņēmumu 
vajadzības, piedāvājot plašu pikapa versiju klāstu. Izvēlieties 
Chassis Cab, kuru var pielāgot Jūsu darba vajadzībām, 
piemēram, kā pašizgāzēju, vai King Cab transportēšanas 
spējas, vai brigādes darbam piemērotāko Double Cab!
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1. - Mīkstais kravas kastes pārsegs;
2. - Saritināms kravas kastes pārsegs;
3. - Kravas kastes pārsegs no alumīnija;
4. - Cietais pārsegs;
5. - Dekoratīvais sānu stienis no nerūsējoša tērauda, Chrome;
6. - Priekšējais dekoratīvais stienis no nerūsējoša tērauda, Chrome;
7. - Kravas kastes ieliktnis no plastmasas;
8. - Aizmugures borta aizsarguzlika no plastmasas;
9. - Kravas kastes ieliktnis no alumīnija.

UZTURIET FORMU AR NISSAN
ORIĢINĀLAJIEM AKSESUĀRIEM!

Padariet savu pikapu atbilstošu savam stilam 
un pasargājiet to ar Nissan oriģinālajiem 
aksesuāriem, kas ir radīti speciāli NAVARA, lai 
tā būtu izturīgāka un spēcīgāka vēl ilgāk!

CIETAIS PĀRSEGS

*Nav pieejams standarta versijai.

Centrālā atslēga Bremžu lukturis Apgaismojums
iekšpusē*

Iekšpuses 
apdare*

Atverami logi*
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VISIA - GRAPHITE AUDUMS ACENTA - GRAPHITE AUDUMS TEKNA - GRAPHITE AUDUMS

TEKNA IZVĒLES APDARE - GRAPHITE ĀDAN-CONNECTA - GRAPHITE AUDUMS

16" tērauda diski 16" vieglmetāla diski 18" vieglmetāla diski

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)

KRĀSAS M - metāliska, S - tīrtoņa. APDARES

IZMĒRI
DOUBLE CAB:
A: Kopējais augstums: 1840 mm (ar jumta reliņiem)
B: Kopējais garums: 5330 mm
C: Kopējais platums: 2085 mm 
(ar atlocītiem sānu spoguļiem)
KRAVAS KASTE:
Augstums: 474 mm (paceļamā 
aizmugures borta augstums)
Garums: 1578 mm (grīdas 
augstumā)
Platums: 1560 mm (maks.)

KING CAB:
A: Kopējais augstums: 1790 mm
B: Kopējais garums: 5255 mm
C: Kopējais platums: 2085 mm
(ar atlocītiem sānu spoguļiem)
KRAVAS KASTE:
Augstums: 474 mm (paceļamā aizmugures 
borta augstums)
Garums: 1788 mm (grīdas augstumā)
Platums: 1560 mm (maks.)

VIEGLMETĀLA DISKI

Printet    |    Iziet
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NISSAN ASSISTANCE – NISSAN TEHNISKĀS PALĪDZĪBAS DIENESTA 
PAKALPOJUMI 5 GADUS

•  Palīdzība visā Eiropā automobiļa salūšanas, negadījumu, garantijas nesegtu situāciju gadījumā 
(piemēram, caurdurta riepa, pazaudētas atslēgas, iepildīta nepareiza degviela, u. c.).

• 24/7, 365 dienas gadā.
• Ārkārtas zvanu centrs.
• Acumirklīga tehniskā palīdzība.
Ja remonts uz vietas nav iespējams, un pēc dažām stundām Jūsu pikaps joprojām 
nebrauc, mēs pēc iespējas ātrāk nodrošināsim Jums maiņas automobili vai, ja 
nepieciešams, naktsmītnes un transportu līdz galamērķim vai mājām. Mēs parūpēsimies 
par Jums un Jūsu pikapu! Tas vēl nav viss... Pēc pirmajiem 5 gadiem Jūs varēsiet saņemt 
vēl 1 papildu gadu Nissan Assistance pakalpojumus ik reizi, kad savas NAVARA plānoto 
tehnisko apkopi veiksiet pie oficiāla Nissan dīlera.

KLIENTU APKALPOŠANA

SPECIALIZĒTS DĪLERU TĪKLS

 Nissan nodrošina specializētu dīleru tīklu, kas apmierinās Jūsu automobiļa specifiskās 
vajadzības:
• Aptver visu Eiropu.
• Specializēts pārdošanas un pēcpārdošanas apkalpošanas personāls.
• Konkurētspējīgi finansēšanas risinājumi.
• Klienta vajadzībām atbilstoši piedāvājumi.
•  Konkurētspējīgi pagarinātās garantijas piedāvājumi, kas piedāvā pat vēl vairāk nekā 

Nissan vieglo komercautomobiļu 5 gadu ražotāja standarta garantija.
• Izmēģinājuma braucieni pēc Jūsu izvēles.

PĒCPĀRDOŠANAS APKALPOŠANAS PAKALPOJUMI

Ja sabojājas Jūsu automobilis, tas rada neērtības. Ja salūzt Jūsu pikaps, tas ir nopietns 
trieciens Jūsu biznesam. Pat tehniskajā apkopē pavadītais laiks ir dīkstāve, kuras laikā 
Jūsu pikaps nepelna savu dienišķo maizi. Nissan saprot šos nepielūdzamos 
uzņēmējdarbības aspektus, tāpēc mēs darām visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka Jūsu 
pikaps atrodas tur, kur tam ir īstā vieta – strādā Jūsu labā, esot ceļā.

NISSAN SERVISA UN TEHNISKĀS APKOPES LĪGUMS

Kopīgi ar savu Nissan dīleri Jūs varat noslēgt Nissan servisa un tehniskās apkopes līgumu, 
kas segs tehniskās apkopes un automobiļa uzturēšanu tādu nobraukuma un laika 
periodu, kas vislabāk atbilst Jūsu vēlmēm un vajadzībām. Dāvājot Jums patiesu sirdsmieru, 
šis līgums nodrošinās, ka Jūsu NAVARA aprūpēs mūsu profesionālie Nissan mehāniķi.

• 5 gadu / 160 000 km aizsardzību „no bampera līdz bamperim“.
• 5 gadu krāsojuma garantiju automobiļa virsbūves krāsojumam.
• 5 gadu Nissan oriģinālo rezerves daļu un aksesuāru garantiju.
•  5 gadu Nissan Assistance – Nissan tehniskās palīdzības 

dienesta pakalpojumus.
•  12 gadu garantiju pret caurrūsēšanu korozijas dēļ 

Nissan NAVARA.
•  Garantija ir pilnībā nododama tālāk nākamajam 

automobiļa īpašniekam.

Papildus tam – pateicoties 24 mēnešu / 30 000 km (atkarībā no tā, kas iestājas pirmais) 
tehnisko apkopju intervālam dīzeļdzinējam, Jums 5 gadus būs garantēts ne vien sirdsmiers, 
bet arī zemas automobiļa ekspluatācijas izmaksas.

NISSAN VIEGLO KOMERCAUTOMOBIĻU 5 GADU RAŽOTĀJA 
STANDARTA GARANTIJA
Nissan piedāvā 5 gadu ražotāja standarta garantiju Eiropā vieglo komercautomobiļu klāstam.* 
Tā ir vairāk nekā tikai garantija, jo ietver:

Jūs iekvēlināt mūsu iztēli. Jūs provocējat mūsu izdomu. Jūs iedvesmojat mūs mainīt ierastos noteikumus 
un radīt jaunas inovācijas. Nissan inovācijas nenozīmē tikai papildinājumus un uzlabojumus, tās nozīmē 
tradicionālo pieņēmumu pārkāpšanu un jaunu harmoniju atrašanu. Tās nozīmē negaidītu risinājumu 
attīstīšanu, lai apmierinātu Jūsu mežonīgākās un arī pragmatiskākās vēlmes. Nissan veido un piedāvā 
automobiļus, aksesuārus un pakalpojumus, kas lauž stereotipus – padarot praktisko aizraujošu un aizraujošo 
praktisku –, tādējādi dāvājot Jums vairāk braukšanas prieka katru dienu.

JŪS ATMODINĀT LABĀKO, KAS IR MŪSOS!

*5 gadu / 160 000 km ražotāja standarta garantija (atkarībā no tā, kas iestājas pirmais) Nissan vieglo komercautomobiļu klāstam (izņemot Nissan e-NV200, kam ir 5 gadu / 100 000 km 
ražotāja garantija elektroautomobiļa komponentiem, 3 gadu / 100 000 km ražotāja standarta garantija un 2 gadu Nissan 5★ pagarinātā garantija (atkarībā no tā, kas iestājas 
pirmais). Pilnu informāciju par garantijas segumu un Nissan 5★ pagarinātās garantijas noteikumus un nosacījumus Jūs varat saņemt pie sava Nissan dīlera. Plašāka informācija 
pieejama: www.nissan.lv).
Neierobežots nobraukums krāsojuma, Nissan oriģinālo rezerves daļu un aksesuāru, Nissan Assistance un garantijai pret caurrūsēšanu korozijas dēļ.
Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, skatiet konkrētā automobiļa modeļa garantijas bukletu!
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Sekojiet Nissan NAVARA:
Dīlera zīmogs:

Apmeklējiet mūsu mājas lapu: www.nissan.lv

*5 gadu / 160 000 km ražotāja standarta garantija (atkarībā no tā, kas iestājas pirmais) Nissan vieglo komercautomobiļu klāstam (izņemot Nissan 
e-NV200, kam ir 5 gadu / 100 000 km ražotāja garantija elektroautomobiļa komponentiem, 3 gadu / 100 000 km ražotāja standarta garantija 
un 2 gadu Nissan 5★ pagarinātā garantija (atkarībā no tā, kas iestājas pirmais). Pilnu informāciju par garantijas segumu un Nissan 5★ pagarinātās 
garantijas noteikumus un nosacījumus Jūs varat saņemt pie sava Nissan dīlera. Plašāka informācija pieejama: www.nissan.lv).

Ir ieguldītas visas iespējamās pūles, lai šīs brošūras saturs būtu maksimāli precīzs tās publicēšanas brīdī (2016. gada oktobris). 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 aizliegt.

Šī brošūra ir iespiesta uz hloru nesaturoša papīra – MY16 NEW NAVARA FULL BROCHURE LHD 10/2016 – Iespiesta: Eiropas Savienībā.
Autors: „DESIGNORY”, Francija; ražotājs: „eg+ worldwide, France”, Francija – Tālr.: +33 1 49 09 25 35.
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