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Den nye NAVARA 4x4 er tøff, smidig og stilig, og den siste i en 
lang rekke Nissan pickuper - vi lanserte den første i 1934. Vi var 
banebrytende med King Cab i 1977, det innovative C-kanal 
lastesystemet i 2005 og nå som den første bilprodusenten med 5-link 
spiralfjær-aksel på en kraftig pickup. Vår stolte historie deles i dag av 
14 MILLIONER PICKUP-EIERE i 180 LAND over hele verden. Så 
lenge det finnes muligheter for nye eventyr vil Nissan vise vei.
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VI LANSERER DEN HELT NYE 
NISSAN NAVARA.
Vi har alltid produsert kraftige og driftssikre pickuper, og vi er i konstant utvikling for å levere etter 
kundens behov. Med en fullt integrert ramme, 4X4 og 2,3 liters dieselmotor med dobbel turbo 
med 190 hk eller turbomotor med 160 hk, leverer den nye Nissan NAVARA solid ytelse og 
klasseledende drivstofføkonomi - akkurat som du forventer fra en Nissan pickup. Med et 
drivstofforbruk på kun 6,4 liter pr. 100 km kjører du økonomisk både i terrenget og på 
veien. Og med en standard 5-års eller 160 000 km garanti har du en pickup du kan 
stole fullt og fast på. Opplev spenningen med neste generasjon pickup-modeller – 
en tøff, selvsikker kjøreopplevelse med førsteklasses komfort.
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FULLT INTEGRERT. 
HØY KAPASITET.
Tilhengervekt opptil 3,5 tonn, ca. 900 kg nyttelast 
og bedre ytelse i all slags terreng. Den fullt integrerte 
stigerammen på Nissan NAVARA er produsert av solid 
høystyrkestål for bedre strukturstivhet og torsjonsstivhet.

PICKUPEN DU KAN STOLE 
FULLT OG FAST PÅ.
Den nye Nissan Navara 4X4 pickupen har et fullt integrert stigechassis i stedet for den u-profilen 
i kanalrammeseksjonen som finnes på enkelte pickuper. Pickupen har også et nytt 5-link spiralfjær 
bakhjulsoppheng. Dette gir bedre kjøreegenskaper og smidigere manøvrering uten at det går på 
bekostning av lastekapasiteten.

AVKJØRINGS-
VINKEL

25.6°

223 mm

BAKKE-
KLARING 
(BAKAKSEL)INNKJØRINGSVINKEL

30.4°
VADEDYBDE

600 mm
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Hill Start Assist og Hill Descent Control. Skal du kjøre i bratt 
terreng? Nå kan du kjøre mer selvsikkert med bedre kontroll. I bakker 
kan Hill Start Assist bidra til at bilen ikke ruller bakover når du kjører 
igang fra startposisjon. Og Hill Descent Control bidrar til å opprettholde 
jevn hastighet og bremsing slik at du har bedre kontroll når du kjører 
ned bratte bakker.

Enten du befinner deg i terrenget eller i byjungelen, er den nye Nissan NAVARA alltid i sitt rette element. Bilen har 
tre kjøremodi – 4WD High for lett offroadkjøring, 4WD Low for offroadkjøring i sand, snø eller dyp gjørme, eller 
2WD når du kjører på asfalt. Med funksjoner som Hill Start Assist og Hill Descent Control er denne pickupen klar 
for det aller meste, og har god trekkraft selv i 2WD-modus med dekk uten spesielle mønster, takket være eLSD.

Elektronisk låsbar 
bakre differensial

Aktiv differensialbrems 
på alle fire hjulene

Shift-on-the-fly-firehjulsdrift

Hill Descent Control

Hill-Start Assist

  

DU KAN BÅDE KLATRE OG KRYPE 
FREM PÅ ALLE UNDERLAG MED 
DENNE KRAFTFULLE PICKUPEN.
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MILSLUKEREN.
Utvendig er dette en 4X4 pickup. Innvendig 
minner den nye Nissan NAVARA mer om en 
komfortabel SUV. Nyt det ergonomiske designet 
på dashbordet og materialene av høy kvalitet. 
Slapp av i de astronautinspirerte setene med 
korsryggstøtte, still inn den automatiske 
2-soners klimakontrollen og slipp deg løs med 
det nye 5-link hjulopphenget bak. Dette er mer 
enn en arbeidshest, denne pickupen er også 
en komfortabel hverdagsbil.

2,3 liter intercooler diesel

Ved å generere flere hestekrefter, økt dreiemoment og 
drivstoffbesparelser opptil 24 % leverer den nye og 
forbedrede dieselmotoren med dobbel turbo, 190 hk 
og 6-trinns manuell eller 7-trinns automatgirkasse, 
klasseledende akselerasjon og effektivitet til enhver tid.

 

2 298 CCM MOTORVOLUM

DIESEL DRIVSTOFFTYPE

FRA 6,4 L/100 KM DRIVSTOFFØKONOMI

FRA 169 G/KM UTSLIPP (CO2)

160 HK /120 KW 
190 HK /140 KW

MOTOREFFEKT

403 NM @ 1 500 O/MIN
450 NM @ 1 500 O/MIN 

DREIEMOMENT

3 500 KG MAKS. TILHENGERVEKT

942 KG MAKS. NYTTELAST
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MEGET GOD TREKKRAFT.
Nå kan du også ta med båten din. Tilhengervekten er utviklet direkte i på 
NAVARA sammen med den fullt integrerte stigerammen i full lengde. Legg til 
solide komponenter som bremser, drivverk og kjølesystemer, samt høy kraft og 
lavt turtall, og du er klar til dyst. 3,5 tonn tilhengervekt på alle 4WD-modeller.
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LAST OPP PÅ DET MEST 
FLEKSIBLE LASTEPLANET VI 
NOENSINNE HAR UTVIKLET.
Den nye Nissan NAVARA er utviklet for å takle tøffe jobber og tunge lass inntil ca. 900 kg og 
trekkraft opp til 3,5 tonn. En lettere bakluke gjør lastingen og lossingen enda enklere. Med 
det revolusjonerende C-kanal festesystem fra Nissan er lasten din også godt sikret. Flyttbare 
festepunkter kan låses overalt i spesielle spor og på tre sider av lasteplanet slik at du kan 
feste all mulig last, uansett størrelse eller form.
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King Cab har hengslede bakdører som gjør innstigningen enkel, 
samtidig som den store døråpningen gjør at du kan legge større 
ting inn bak forsetene. Her ligger bagasje og annet trygt.*

LAGRE. SKJULE. LÅSE. PRAKTISK.
Et gjennomtenkt og fleksibelt interiørdesign med smarte oppbevaringsrom er praktisk for både arbeid og fritid. 
Du har oppbevaringsplass under baksetene, i dørlommene i det store hanskerommet og i den store midtkonsollen. 
Er du tørst? Du finner koppholdere nesten overalt: ved siden av forsetene og integrert i dørlommene foran og bak.

De store dørlommene i framdørene gir praktiske 
oppbevaringsmuligheter.

Det store hanskerommet er ideelt for dokumenter og 
større mapper.

De praktiske oppbevaringskassene under baksetene er perfekt for 
verktøy du ønsker å gjemme bort.

Midtkonsollen inkluderer store koppholdere og lagringsplass 
med god dybde for ting du ikke ønsker at andre skal se.

 *Bakseter følger ikke med i King Cab for Norge. 
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KJØR PÅ FØRSTE KLASSE HVER 
ENESTE DAG.
I Nissan NAVARA har alle passasjerene god og komfortabel plass. Forsetene er 
inspirert av vektløshet og skaper en nøytral positur og bedre blodsirkulasjon, noe som 
gjør lengre kjøreturer mer komfortabelt. 2-soners automatisk temperaturkontroll betyr at du 
og passasjerene kan holde ting enten kaldt eller varmt uavhengig av hverandre, mens de 
sirkelformede sideventilene fører luftstrømmen akkurat dit du vil. Baksetepassasjerene 
har egne ventiler.*
* Bakseter i Double Cab kun for 5-seter registrert bil.
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PRAKTISKE FUNKSJONER.
Alle kontroller er nøye plassert for å gjøre kjøringen mest mulig komfortabel. 
Nissans intelligente nøkkel med startknapp lar deg låse og låse opp dørene 
og starte motoren uten å ta nøkkelen opp fra lommen. Det sportslige, skinntrukne 
rattet med betjeningsknapper på lar deg betjene cruisekontroll og lydsystem 
mens du holder begge hendene på rattet. Bluetooth hands-free telefonsystem 
lar deg ringe og ta imot samtaler uten å ta hendene fra rattet.
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NISSAN AVANSERT FØRERINFOVISNING

INNOVASJON RETT FORAN 
ØYNENE DINE.
Med så mye som skjer rundt deg er det lett å miste oversikten over hva som 
er viktigst, nemlig kjøringen. Du får alt fra drivstofforbruk til musikk og kjøreveiledning 
på førerinfoskjermen rett foran deg, noe som gjør at du kan konsentrere deg 
mer om selve kjøringen.
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VERDEN LIGGER FOR 
DINE FØTTER.
Med NissanConnect blir din Nissan NAVARA smarttelefonens beste 
venn. Nå fungerer din favorittmusikk, Facebook-hendelser og innlogging, 
de neste tweetene, TripAdvisor-tips og mye mer sømløst sammen via 
smarttelefonen og den 7" store fargeberøringsskjermen 
på dashbordet. 

Du har også Nissan Navigasjonssystem med stemmegjenkjenning, Bluetooth 
hands-free ringing, audio streaming, digital radio (DAB) samt en 
iPod/USB-inngang.
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®

7 kollisjonsputer som standard. Kollisjonsputene for fører og 
forsetepassasjer, to sidemonterte kollisjonsputen i forsetene, to 
sidemonterte gardinkollisjonsputer montert i taket og en kollisjonspute 
for førerens knær.

Vehicle Dynamic Control (VDC). VDC overvåker styringen, 
bremsene og bilens stabilitet og vil redusere motoreffekten og 
bruke bremsene på spesifikke hjul etter behov for å holde deg i 
den tiltenkte kjøreretningen.

Electronic Limited Slip Differential (eLSD). Under forhold 
med dårlig trekkraft (snø, gjørme, smuss, bakker, osv.) vil 
bilen føle hvis et hjul sklir og vil automatisk bremse hjulet for å 
gjenopprette kontrollen og holde deg på veien. Fungerer på 
alle fire hjul.

Blokkeringsfrie bremser (ABS). ABS hindrer at 
hjulene blokkeres under kraftig nedbremsing, noe som 
gir kortere bremsestrekning og enklere manøvrering 
rundt hindringer.

Elektronisk bremsekraft-fordeling (EBD). EBD 
sender automatisk ekstra kraft til bakbremsene når det 
registreres ekstra vekt bak.

Nødbremsing (FEB). Radaren som er montert i 
støtfangeren foran måler avstanden til bilen foran. Den 
registrerer kollisjonsfarer og vil deretter avgi et lys- og 
lydsignal. Hvis føreren ikke bremser tilstrekkelig opp vil 
bilen bremse automatisk for å unngå eller redusere 
kollisjonskraften. Systemet fungerer i alle hastigheter og 
garanterer full stopp uten kollisjon i opptil 30 km/t.

Ville det ikke vært flott om du kunne følt deg trygg under hele 
kjøreturen? Nissan Safety Shield er en omfattende tilnærming til 
sikkerhet som er veiledende for all teknikk og utvikling av alle bilene vi 
produserer. Funksjonene som beskrives her er bare noen av funksjonene 
på din Nissan NAVARA som bidrar til å beskytte deg og dine ved å 
fokusere på tre viktige områder: holde et øye med bilens systemer og 
omgivelser, assistanse ved håndtering av uventede situasjoner samt gi 
optimal sikkerhet for deg og dine passasjerer ved en eventuell kollisjon.

Traction Control System (TCS). TCS gir deg bedre veigrep. Den merker 
når et drivhjul sklir og reduserer motoreffekten, eller bruker bremsene for å 
gjenopprette trekkraften.

Karosseri-sonekonsept. Nissans karosseri-sonekonsept bidrar til å absorbere 
sammenstøtet og beskytte passasjerene ved en kollisjon. Det består av en 
kupéstruktur med tverrbjelker og forsterkninger, deformasjonssoner foran og bak 
og en energiabsorberende rattstamme.

NISSAN SAFETY SHIELD

OMGI DEG MED SIKKERHET.

Around View Monitor. Fire kameraer gir 
deg et virtuelt 360º fugleperspektiv av bilen 
med valgbar skjermbildevisning av hva som 
befinner seg både foran, bak og på sidene 
slik at du har bedre kontroll. Fungerer i 
hastigheter opptil 10 km/t slik at du kan 
unngå hindringer ved kjøring i lave 
hastigheter både på vei og i terrenget.

NEDBREMSING FORBEDRET NEDBREMSING NØDBREMS

LYS-/LYDSIGNAL
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JOBB HARDERE, 
LEV LENGER
NAVARA er pickupen for de profesjonelle, og er utviklet for mange 
års pålitelig tjeneste. Jo hardere arbeid desto bedre trekkraft - opptil 
3,5 tonn under alle forhold. Tungt arbeid og holdbarhet - dette er din 
partner i mange år fremover. Denne arbeidshesten er fullt utstyrt med 
Nissans nyeste teknologipakke.
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VELG UTSTYR.
Nissan NAVARA oppfyller behovene i din virksomhet med 
en lang rekke versjoner. Velg Chassis Cab som du kan skreddersy 
etter dine arbeidsbehov, slik som tipp, velg tilhengervekten til King 
Cab eller setekonfigurasjonen i Double Cab.
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1- Planpresenning, myk

2- Rulledeksel

3- Planlokk, aluminium

4- Hard-top

5- Kanalrør, rustfritt stål

6- Stylingrør foran, rustfritt stål

7- Planbunn i plast

8- Baklembeskyttelse i plast

9- Planbunn i aluminium

VELG ORIGINALT TILBEHØR 
FRA NISSAN
Beskytt og gjør din NAVARA enda flottere med 
skreddersydd originalt tilbehør fra Nissan, noe som 
bidrar til lengre levetid.

HARD-TOP

* Leveres ikke på standardversjon

Planbunn i 
aluminium

Stopplys Interiørbelysning* Interiør* Åpning av vinduer*
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A

A

B

CB

VISIA/ACENTA - GRAPHITE STOFF TEKNA OPTION - GRAPHITE SKINN N-CONNECTA/TEKNA - GRAPHITE STOFF

16" stålfelger 16" alufelger 18" alufelger

GN0 BLACK (M) K51 GREY (M)

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

Z10 RED (S)

QM1 WHITE (S) KL0 SILVER (M)

BW9 DARK BLUE (M)

FARGER M: Metallic - S: Solid INTERIØR

DIMENSJONER
DOUBLE CAB 
A: Total høyde: 1 840 MM (med rails)
B: Total lengde: 5 330 MM
C: Total bredde: 2 085 MM (med sidespeil)
LASTEPLAN
Høyde: 474 MM (løftehøyde baklem)
Lengde: 1 578 MM (gulv)
Bredde: 1 560 MM (maks.)

KING CAB 
A: Total høyde: 1 790 MM
B: Total lengde: 5 255 MM
C: Total bredde: 2 085 MM 
(med sidespeil)
LASTEPLAN
Høyde: 474 MM (løftehøyde 
baklem)
Lengde: 1 788 MM (gulv)
Bredde: 1 560 MM (maks.)

FELGER
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GARANTI5
160 000 KM160 000 KM

GARANT
160 000 KM160 000 KM

5-ÅRS NISSAN ASSISTANCE VEIHJELP
• Europeisk dekning ved havari, ulykker, hendelser som ikke dekkes av garantien (som 
punktering, tapt nøkkel, feil drivstoff...)
• Døgnåpent
• Nødtelefonsentral
• Rask veihjelp
Hvis dette ikke er mulig og pickupen din står etter et par timer vil vi sikre at du får en lånebil 
så snart det er mulig og om nødvendig, overnatting og reise til bestemmelsesstedet eller 
tilbake til hjemmeadressen din. Vi tar også hånd om pickupen din. Og hvis ikke dette var 
nok... Etter de første fem årene kan du få et ekstra år med Nissan Assistance hver gang du 
reiser til en autorisert Nissan-forhandler for periodisk vedlikehold av din NAVARA.

KUNDETJENESTER

SPESIALISERT NETTVERK
Nissan har et spesialisert forhandlernettverk som hjelper deg med dine spesifikke krav 
til kjøretøy:
• Europeisk dekning
• Dedikert salgs- og servicemarkedpersonale
• Konkurransedyktige finansieringsløsninger
• Skreddersydde tilbud på konverteringer

SERVICEMARKEDSTJENESTER
Hvis bilen din bryter sammen er det upraktisk. Hvis pickupen din bryter sammen er det et 
alvorlig slag mot virksomheten din. Til og med tid som er avsatt til service er nedetid når 
varebilen din ikke gjør nytte for seg. I Nissan forstår vi disse harde forretningsfaktaene. Derfor 
gjør vi det meste for å sikre at pickupen din er der den hører hjemme – i arbeid og på veien.

NISSAN FORSIKRING
Nissan Forsikring tilbyr topp forsikringsdekning for Nissan-merket. Vårt samarbeid sikrer at 
bilen din repareres med originaldeler fra Nissan på et autorisert Nissan-verksted. Du vil få 
rask og effektiv saksbehandling og vil alltid kunne snakke med noen som kjenner godt til 
Nissan og deres produkter. Nissan Forsikring skiller seg også ut når det kommer til egenandel 
og kompensasjon. Naturligvis på en måte som er fordelaktig for deg som kunde.

• 5 år eller 160 000 km støtfanger-til-støtfanger-
beskyttelse
• 5-års lakkgaranti på karosseriet
• 5-års garanti på originaldeler og tilbehør fra Nissan
• 5-års Nissan Assistance veihjelp
• 12-års rustgaranti på NAVARA
• Garantien kan overføres til ny eier.

Med 24 måneders eller 30 000 km serviceintervaller for dieselmotorer vil du ha 5 år med problemfri 
bilhverdag, i tillegg til lave driftskostnader.

5-ÅRS PRODUSENTGARANTI PÅ LETTE NYTTEKJØRETØY FRA 
NISSAN
Nissan tilbyr nå standard 5-års europeisk produsentgaranti på alle sine lette nyttekjøretøy*. Dette er 
mye mer enn en garanti, og omfatter:

Du setter i gang fantasien vår. Du fremprovoserer vår bilfaglige ekspertise. Du inspirerer oss til å endre reglene 
og finne på nye ting. Og i Nissan er ikke innovasjon bare et spørsmål om tillegg og utvidelser; det handler om å 
bryte grenser for å finne opp status quo på nytt. Det dreier seg om å utvikle uventede løsninger for å tilfredsstille 
dine villeste og mest pragmatiske ønsker. I Nissan konstruerer vi biler, tilbehør og tjenester som bryter med 
mønsteret – gjør det praktiske spennende og det spennende praktisk for å kunne gi deg en mer spennende 
kjøreopplevelse hver eneste dag.

HOS NISSAN FÅR DU FRAM DET BESTE I OSS.

*5 år/160 000 km (det som kommer først) produsentgaranti for lette nyttekjøretøy (unntatt e-NV200: 5 år/100 000 km produsentgaranti på elbildeler, 5 år/100 000 km 
på resten av kjøretøyet) 
Ubegrenset kjørelengde på følgende garantier: lakk, originaldeler og tilbehør fra Nissan, veihjelp og rust. Les Nissans garantihefte for mer informasjon.
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PICK-UP
AWARD

B e s ø k  v å r  h j e m m e s i d e :  w w w . n i s s a n . n o

Følg Nissan NAVARA på:
Forhandlerstempel:

Vi har gjort vårt ytterste for å sikre at innholdet i denne publikasjonen er korrekt på trykketidspunktet (januar 2016). Denne brosjyren viser prototype-biler som er vist 
frem på motormesser. I samsvar med selskapets politikk om kontinuerlig forbedring av våre produkter forbeholder Nissan Europe seg retten til å endre spesifikasjonene 
og bilene som beskrives i denne publikasjonen, uten forvarsel. Nissan- forhandlerne vil bli informert om eventuelle endringer så raskt som mulig. Vennligst kontakt din 
lokale Nissan-forhandler for å få den mest oppdaterte informasjonen. På grunn av begrensninger i den aktuelle trykkeprosessen kan fargene i denne brosjyren avvike 
noe fra de virkelige fargene på lakk og interiørtrekk. Med enerett. Gjengivelse av hele eller deler av denne brosjyren uten skriftlig tillatelse fra Nissan Europe er forbudt.

Denne brosjyren er laget av klorfritt papir – MY16 NP300 NAVARA FULL BROCHURE LHD 01/2016 – Trykt i EU.
Utviklet av CLM BBDO, Frankrike – tlf.: +33 1 41 23 41 23 og produsert av eg+ worldwide, Frankrike – tlf.: +33 1 49 09 25 35.

*5 år/160 000 km (det som kommer først) produsentgaranti for lette nyttekjøretøy (unntatt e-NV200: 5 år/100 000 km 
produsentgaranti på elbildeler, 5 år/100 000 km på resten av kjøretøyet)
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