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Wytrzymały, zwrotny i elegancki – nowy Nissan NAVARA 4x4 to 
najnowszy model pick-upa marki, której tradycje w tym segmencie 
sięgają 1935 roku. Jako pierwsi zaoferowaliśmy pick-upa średniej 
wielkości z kabiną przedłużaną w 1977 roku. W 2005 roku 
wprowadziliśmy innowacyjny korytkowy system mocowania ładunku. 
Teraz znów jako pierwsi zastosowaliśmy 5-cio drążkowe zawieszenie 
ze sprężynami śrubowymi w jednotonowym pick-upie. Jesteśmy 
dumni z naszej tradycji oraz z tego, że 14 MILIONÓW WŁAŚCICIELI 
PICK-UPÓW marki Nissan przeciera nimi szlaki w 180 KRAJACH. 
Nissan zawsze jako pierwszy wyrusza po nową przygodę.
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OTO NOWY NISSAN NAVARA
Zawsze produkowaliśmy solidne, niezawodne pick-upy i opracowywaliśmy innowacje zaspokajające 
potrzeby naszych klientów. Dzięki ramie wykonanej wyłącznie z profili zamkniętych, napędowi 4x4, 
mocnemu silnikowi wysokoprężnemu 2,3 l rozwijającemu moc 190 KM w wersji z podwójnym 
turbodoładowaniem lub 160 KM z jedną turbosprężarką, nowy Nissan NAVARA, sprawdzony 
na milionach kilometrów, wyróżnia się solidnością i najniższym zużyciem paliwa w swojej 
klasie, spełniając oczekiwania stawiane pick-upom marki Nissan. Przy zużyciu paliwa 
ograniczonym nawet do 6,4 l/100 km Navara niestrudzenie przemierza drogi i 
bezdroża, a standardowa gwarancja na 5 lat / 160 000 kilometrów świadczy 
o niezawodności, której możesz zaufać. Poczuj prawdziwe emocje za 
kierownicą pick-upa nowej generacji – wytrzymałego i oferującego 
zarówno dobre właściwości jezdne, jak i wysoki komfort.
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PODWOZIE 
WYKONANE 
Z PROFILI 
ZAMKNIĘTYCH
Uciąg do 3,5 tony i ładowność powyżej 1 tony oraz jeszcze 
lepsze osiągi w każdym terenie. Rama kratownicowa z 
profili zamkniętych w nowym Nissanie NAVARA, wykonana 
ze stali o dużej wytrzymałości, charakteryzuje się wysoką 
sztywnością strukturalną i skrętną.

PICK-UP, KTÓREMU MOŻESZ ZAUFAĆ 
W NAJDROBNIEJSZYCH SZCZEGÓŁACH
Nowy Nissan NAVARA 4x4 jest zbudowany na ramie kratownicowej z profili 
zamkniętych. W samochodzie w wersji z podwójną kabiną zastosowano także 
5-cio drążkowe tylne zawieszenie ze sprężynami śrubowymi, co jest unikatowym 
rozwiązaniem w segmencie jednotonowych pick-upów w Europie. Zapewnia ono 
wyższy komfort jazdy oraz lepsze właściwości jezdne bez uszczerbku 
dla ładowności.

KĄT ZEJŚCIA

25°

224 mm
PRZEŚWIT 
(TYLNA OŚ)KĄT NATARCIA

32°
GŁĘBOKOŚĆ 
BRODZENIA

600 mm
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Systemy wspomagania ruszania pod górę i 
kontroli zjazdu. Trasa wiedzie przez górzysty 
teren? Teraz możesz ją pokonać wygodniej i 
łatwiej. System wspomagania ruszania pod 
górę zapobiega stoczeniu się pojazdu do tyłu 
przy ruszaniu. System kontroli zjazdu pozwala 
utrzymać stałą prędkość bez hamowania, aby 
bezpiecznie zjechać ze stromego wzniesienia.

WSPINACZKA, TRUDNY TEREN – 
TO DLA NIEGO ŻADNA PRZESZKODA
W niedostępnym terenie i w betonowej dżungli... nowy Nissan NAVARA jest zawsze w swoim żywiole. 
W zależności od rodzaju nawierzchni kierowca ma do wyboru trzy tryby napędu: 4WD High do jazdy w 
lekkim terenie, 4WD Low do jazdy w trudnym terenie, po piachu, śniegu lub głębokim błocie, lub 2WD do jazdy 
po asfalcie. Dzięki elektronicznie sterowanemu aktywnemu hamulcowemu mechanizmowi różnicowemu o 
ograniczonym poślizgu samochód nawet w trybie 2WD i z oponami bez terenowego bieżnika zachowuje doskonałą 
przyczepność. Dodatkową pomocą służą systemy wspomagania ruszania pod górę i kontroli zjazdu.

Blokada tylnego 
mostu

Aktywny hamulcowy mechanizm 
różnicowy o ograniczonym poślizgu 

Dołączany napęd na 4 koła

System kontroli zjazdu

System wspomagania 
ruszania pod górę
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2 298 cm3 POJEMNOŚĆ SKOKOWA

DIESEL RODZAJ PALIWA

Od 6.3l /100km ZUŻYCIE PALIWA

Od 167 g/km EMISJA CO2

160 KM /120 kW
190 KM /140 kW

MOC MAKSYMALNA

403 Nm @ 1500 obr./min 
450 Nm @ 1500 obr./min

MAKSYMALNY MOMENT 
OBROTOWY

3 500 kg MAKSYMALNA MASA 
PRZYCZEPY

1 059 kg MAKSYMALNA ŁADOWNOSĆ

POŻERACZ KILOMETRÓW
Na zewnątrz to pick-up z napędem 4x4. 
W środku nowy Nissan NAVARA przypomina 
raczej ekskluzywnego crossovera. Deska 
rozdzielcza ma ergonomiczny układ i jest 
wykonana z materiałów wysokiej jakości. 
W fotelu zapewniającym doskonałe podparcie 
kręgosłupa można poczuć się niemal jak astronauta, 
a dwustrefowa automatyczna klimatyzacja oraz 
wielodrążkowe tylne zawieszenie ze sprężynami 
śrubowymi gwarantują komfort podróży. Ten 
pick-up jest nie tylko narzędziem ciężkiej pracy, 
ale także źródłem codziennej przyjemności z jazdy.

SILNIK WYSOKOPRĘŻNY 2,3l (EURO 6b)

Nowy silnik o mocy 190 KM z podwójnym 
turbodoładowaniem generuje jeszcze więcej mocy 
i wyższy moment obrotowy przy zużyciu paliwa 
obniżonym o 24%. Wysokoprężna jednostka 
współpracuje z 6-biegową przekładnią manualną 
lub 7-biegową przekładnią automatyczną i 
zapewnia najlepsze przyspieszenie w swojej klasie 
przy najniższym spalaniu.
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JEST CZYM JECHAĆ
Oczywiście można też zabrać ze sobą  łódź. Możliwość 
holowania przewidziano już na etapie projektowania 
modelu NAVARA, wyposażając go między innymi w ramę 
kratownicową wykonaną z profili zamkniętych na całej 
długości pojazdu. Dzięki podzespołom przystosowanym 
do intensywnej eksploatacji, w tym wydajnemu układowi 
hamulcowemu, skrzyni biegów i układowi chłodzenia, 
a także potężnemu zapasowi mocy i momentu 
obrotowego dostępnego od niskiej prędkości 
obrotowej, samochód bez trudu poradzi 
sobie z naprawdę ciężką przyczepą. 
We wszystkich wersjach z napędem 
4WD uciąg wynosi 3,5 tony.
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NAJWSZECHSTRONNIEJSZY 
PICK-UP MARKI NISSAN 
PRZEWIEZIE CIĘŻKI ŁADUNEK
Nowy Nissan NAVARA  został zaprojektowany tak, aby poradzić sobie 
z trudnymi zadaniami i ciężkimi ładunkami do 1 tony. Samochód może 
także holować przyczepę o masie do 3,5 tony. Lżejsza tylna klapa ułatwia 
załadunek i rozładunek. Rewolucyjny system mocowania umożliwia 
solidne i bezpieczne unieruchomienie ładunku. Specjalne kotwy  można 
zablokować w dowolnym punkcie specjalnych prowadnic z trzech stron 
burt skrzyni ładunkowej, unieruchamiając ładunek niezależnie od jego 
kształtu i rozmiaru.

ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOWWWWWWWWWWWWWNNNNNNNNNNNOOOOOOOOOOOŚŚŚŚŚŚŚŚŚĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆ 
PPPPPPPPPPPPPPPPPOOOOOOOOOOOOWWWWWWWWWWWWWWYYYYYYYYYYYYŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻEEEEEEEEEEEEEEJJJJJJJJJ
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Tylne drzwi kabiny przedłużanej otwierają się w przeciwnym kierunku 
niż przednie, co ułatwia zajmowanie miejsc na tylnych siedzeniach lub 
umieszczenie tam bagażu, który trudno byłoby przecisnąć przez 
klasycznie otwierane drzwi. Dwa tylne siedzenia można złożyć, aby 
uzyskać dużą, otwartą i łatwo dostępną przestrzeń.

SCHOWKI. SKRYTKI. 
ZAMYKANE... I OTWARTE
W przemyślanym i funkcjonalnym wnętrzu znajduje się mnóstwo schowków i skrytek na przedmioty 
niezbędne do pracy i w czasie wolnym. To i owo można schować pod siedzeniami z tyłu kabiny, w 
bocznych kieszeniach oraz w pojemnych schowkach w desce rozdzielczej i konsoli środkowej. 
Spragniony? Uchwyty na napoje są niemal wszędzie: obok przednich foteli, a także w kieszeniach 
przednich i tylnych drzwi.

Kieszenie w drzwiach po stronie kierowcy i pasażera są 
naprawdę pojemne.

W dużym schowku w desce rozdzielczej zmieszczą się nie 
tylko rękawiczki, ale nawet spore segregatory z dokumentami.

W schowkach pod tylnymi siedzeniami można 
przewozić na przykład narzędzia.

W konsoli środkowej znajdują się duże uchwyty na napoje oraz 
zamykany schowek na podręczne przedmioty, które powinny 
być ukryte przed wzrokiem ciekawskich.
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CODZIENNA PODRÓŻ 
PIERWSZĄ KLASĄ
Nowy Nissan NAVARA zaskakuje komfortem i przestrzenią. Przednie fotele inspirowane 
filozofią Zero Gravity utrzymują ciało w neutralnej pozycji, która sprzyja swobodnemu 
przepływowi krwi i zapewnia komfort nawet w najdłuższych trasach. Dwustrefowa 
automatyczna klimatyzacja czuwa nad utrzymaniem właściwej temperatury, a okrągłe 
nawiewy kierują powietrze dokładnie tam, gdzie trzeba, zgodnie z życzeniem kierowcy i 
każdego z pasażerów – także tych podróżujących z tyłu.
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TUTAJ RZĄDZI KIEROWCA
Wszystkie przełączniki i wskaźniki są rozmieszczone intuicyjnie i 
ergonomicznie. System inteligentnego kluczyka I-Key umożliwia 
otwieranie i zamykanie drzwi bez potrzeby wyciągania kluczyka 
z kieszeni, a do uruchamiania silnika służy przycisk w desce 
rozdzielczej. W sportowej, pokrytej skórą kierownicy umieszczono 
przyciski do sterowania tempomatem i systemem audio, więc 
ręce kierowcy mogą spoczywać zawsze tam, gdzie powinny. 
Samochód wyposażono także w zestaw głośnomówiący z 
modułem Bluetooth, do którego można podłączyć telefon.
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ZAAWANSOWANY WYŚWIETLACZ 
KOMPUTERA POKŁADOWEGO

INNOWACJA DOKŁADNIE 
PRZED OCZAMI KIEROWCY
Wokół tyle się dzieje, że łatwo stracić koncentrację na tym, co 
najważniejsze: na prowadzeniu pojazdu. Od danych o zużyciu paliwa 
oraz poziomu emisji dwutlenku węgla do wskazań systemu nawigacji – 
zaawansowany wyświetlacz zintegrowany z zestawem wskaźników 
sprawia, że nie musisz tracić czasu i dekoncentrować się, szukając 
informacji. Możesz skupić się na tym, co naprawdę ważne.
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TWÓJ ŚWIAT, DO USŁUG
Dzięki systemowi NissanConnect nowy Nissan Navara może łączyć 
się ze smartfonem kierowcy. To oznacza koniec dyskomfortu 
związanego z brakiem łączności. Możesz wybierać utwory muzyczne 
z przygotowanej wcześniej biblioteki, przeglądać Facebooka i inne 
serwisy społecznościowe oraz korzystać ze wskazówek portalu 
TripAdvisor. Możesz także wyświetlać zawartość swojego smartfona 
na 7-calowym kolorowym ekranie dotykowym w desce rozdzielczej. 
W dodatku przez pierwsze 3 lata dostęp do podstawowego pakietu 
aplikacji jest bezpłatny.

Funkcje systemu NissanConnect to między innymi wykonywanie 
połączeń przez zestaw głośnomówiący z Bluetooth, odbiór 
strumieniowej transmisji muzyki i audycji radia cyfrowego (DAB+) 
oraz słuchanie muzyki z iPoda lub innego zewnętrznego nośnika 
podłączonego do gniazda USB.
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®

7 poduszek powietrznych w wyposażeniu standardowym. 
Czołowe poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z 
przodu, dwie boczne poduszki powietrzne w przednich 
fotelach, dwie kurtyny powietrzne w krawędzi dachu oraz 
poduszka chroniąca kolana kierowcy.

System Dynamicznej kontroli stabilności (VDC). VDC 
monitoruje pracę układu kierowniczego i hamulcowego 
oraz zachowanie pojazdu, aby w razie potrzeby zmniejszyć 
moc silnika i przyhamować poszczególne koła, pomagając 
kierowcy w utrzymaniu właściwego toru jazdy.

Aktywny hamulcowy mechanizm różnicowy o 
ograniczonym poślizgu (ABLS). W warunkach słabej 
przyczepności (śnieg, błoto, piach, wyboje, pochyłość 
terenu itp.) pojazd rozpoznaje poślizg poszczególnych 
kół i automatycznie je przyhamowuje, aby odzyskać 
przyczepność. System działa na wszystkie 4 koła.

System zapobiegający blokowaniu kół przy hamowaniu 
(ABS). ABS zapobiega zablokowaniu się kół przy ostrym 
hamowaniu, umożliwiając zachowanie sterowności 
pozwalającej ominąć przeszkodę.

Elektroniczny rozdział siły hamowania (EBD). EBD 
zwiększa siłę hamowania tylnych kół w pojeździe z 
mocno obciążoną tylną osią.

System automatycznego hamowania awaryjnego (FEB). 
Radar zamontowany za przednim zderzakiem mierzy 
odległość od pojazdu poprzedzającego. W razie ryzyka 
kolizji emitowane jest ostrzeżenie dźwiękowe i wizualne. 
Jeżeli kierowca nie rozpocznie hamowania, zrobi to za 
niego samochód, aby nie dopuścić do wypadku. System 
działa przy każdej prędkości, a przy prędkości do 30 km/h 
gwarantuje uniknięcie kolizji.

A gdybyś tak mógł mieć poczucie pewności w każdej sytuacji na 
drodze? Technologia Safety Shield Nissana to kompleksowe podejście 
do bezpieczeństwa, określające zasady projektowania i konstruowania 
każdego pojazdu tej marki. Opisane poniżej funkcje to tylko przykłady 
wielu rozwiązań zastosowanych w nowym Nissanie NAVARA, które 
pomagają chronić Ciebie i Twoich najbliższych poprzez skupienie się 
na trzech obszarach: monitorowaniu systemów pojazdu i jego 
otoczenia, pomocy w nieoczekiwanych sytuacjach oraz zapewnieniu 
ochrony w razie wypadku.

System kontroli trakcji (TCS). TCS pomaga w utrzymaniu 
przyczepności. System wykrywa, kiedy napędzane koło zaczyna się 
ślizgać po nawierzchni i zmniejsza ilość przekazywanej na nie mocy 
lub uruchamia hamulce, aby przywrócić przyczepność.

Strefowa koncepcja nadwozia. Strefowa koncepcja nadwozia Nissana 
pomaga pochłonąć energię uderzenia, aby ochronić kierowcę i pasażerów 
przed skutkami kolizji. Koncepcja ta obejmuje specjalną konstrukcję 
kabiny z belkami poprzecznymi i wzmocnieniami, przednie i tylne strefy 
kontrolowanego zgniotu oraz bezpieczną kolumnę kierownicy.

NISSAN SAFETY SHIELD

OTOCZENIE DAJĄCE 
POCZUCIE PEWNOŚCI

System kamer 360°. Na podstawie obrazu 
z czterech kamer system generuje 
wirtualny obraz pojazdu widocznego z 
góry, obejmujący pełne 360°. Aby lepiej 
ocenić sytuację, kierowca może także 
wyświetlić zbliżenie przodu, tyłu lub boku 
pojazdu. System działa do prędkości 
10 km/h, więc można z niego korzystać 
przy manewrowaniu z niską prędkością 
na parkingu lub przy omijaniu przeszkód 
w czasie jazdy terenowej.

ZMNIEJSZENIE 
PRĘDKOŚCI

ZDECYDOWANE 
ZMNIEJSZENIE PRĘDKOŚCI HAMOWANIE AWARYJNE

Ostrzeżenie wizualne/
dźwiękowe
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GOTOWY DO CIĘŻKIEJ PRACY
Nissan NAVARA to pick-up dla profesjonalistów, zaprojektowany do 
długoletniej, intensywnej eksploatacji. Im więcej od niego wymagasz, 
tym więcej będzie pracował, ciągnąc za sobą nawet 3,5 tony 
ładunku bez względu na warunki. To solidny, trwały i najbardziej 
niezawodny partner na wiele kilometrów i lat. Rasowy Nissan 
wyposażony w pełen zestaw najnowocześniejszych technologii.
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WYBIERZ WERSJĘ 
DLA SIEBIE
Poszczególne wersje nowego Nissana NAVARA zaspokajają 
potrzeby firm o różnej specyfice działalności. Na podwoziu z 
kabiną można zamontować na przykład wywrotkę. Kabina 
przedłużana sprawdzi się, gdy potrzebujesz większej skrzyni 
ładunkowej na towar, a w podwójnej kabinie może wygodnie 
podróżować cała ekipa pracowników.
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5

4

BRAKE

B R A K E

2

1

3

97

8

1 - Osłona ładunku, miękka
2 - Osłona rolowana
3 - Osłona ładunku, aluminiowa
4 - Hardtop (w wersji premium lub standard)
5 - Chromowana boczna osłona stylizująca ze stali nierdzewnej
6 - Chromowana przednia osłona stylizująca ze stali nierdzewnej
7 - Plastikowa wykładzina skrzyni ładunkowej
8 - Plastikowa nakładka ochronna tylnej klapy
9 - Aluminiowa wykładzina skrzyni ładunkowej

ZADBAJ O WYGLĄD I WYGODĘ: 
ORYGINALNE AKCESORIA NISSANA

Oryginalne akcesoria Nissana, 
zaprojektowane specjalnie do modelu 
NAVARA, podkreślą jego styl i pomogą 
utrzymać samochód w formie mimo 
trudów intensywnej eksploatacji.

HARDTOP

* niedostępne w wersji standardowej

Centralny zamek Światło 
hamowania

Oświetlenie 
wnętrza*

Wykończenie 
wnętrza*

Otwierane okna*
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A

A

B

CB

VISIA - tkanina w kolorze grafitowym ACENTA - tkanina w kolorze grafitowym TEKNA - tkanina w kolorze grafitowym

TEKNA (opcja) - skóra w kolorze grafitowymN-CONNECTA - tkanina w kolorze grafitowym

16" felgi stalowe 16" felgi ze stopów metali lekkich 18" felgi ze stopów metali lekkich

GN0 Czarny (M) K51 Szary (M)

CAQ Brązowy (M) EAU Żółty (M)

Z10 Czerwony (S)

QM1 Biały (S) KL0 Srebrny (M)

BW9 Niebieski (M)

KOLORY M: Metallic - S: Solid WYKOŃCZENIE WNĘTRZA

WYMIARY
KABINA PODWÓJNA
A: Wysokość całkowita: 1840 mm 
(z relingami dachowymi)
B: Długość całkowita: 5255 mm
C: Szerokość całkowita: 2085 mm 
(z rozłożonymi lusterkami bocznymi)
SKRZYNIA ŁADUNKOWA
Wysokość: 474 mm 
(do wysokości otwieranej klapy)
Długość: 1578 mm 
(na poziomie podłogi)
Szerokość: 1560 mm (maks.)

KABINA PRZEDŁUŻANA
A: Wysokość całkowita: 1790 mm
B: Długość całkowita: 5225 mm
C: Szerokość całkowita: 2085 mm 
(z rozłożonymi lusterkami bocznymi)
SKRZYNIA ŁADUNKOWA
Wysokość: 474 mm 
(do wysokości otwieranej klapy)
Długość: 1788 mm (na poziomie podłogi)
Szerokość: 1560 mm (maks.)

KOŁA

Drukuj   |    Pełny Ekran
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5
160 000 KM

LAT
GWARANCJI
NA CĄŁA ĢAME
SAMOCHODÓW
DOSTAWCZYCH 
NISSANA*

GWA
NA CĄŁA ĄĄ ĢA
SAMOCHODÓW

Ą Ģ

DOSTAWCZYCH
NISSANA*

GWWA

160 000 KM
LUB

USŁUGI DLA KLIENTÓW

SPECJALISTYCZNA SIEĆ

NISSAN zapewnia specjalistyczną sieć placówek dealerskich zaspokajających specyficzne 
potrzeby użytkowników pojazdów: 
• Ogólnoeuropejski zasięg
• Wyznaczony personel działów sprzedaży i obsługi posprzedażnej
• Konkurencyjne rozwiązania finansowe
• Indywidualne opcje zabudowy nadwozia
•  Konkurencyjna rozszerzona gwarancja jako uzupełnienie 5-letniej gwarancji na 

samochody użytkowe marki Nissan
• Jazdy próbne

USŁUGI POSPRZEDAŻNE

Awaria samochodu osobowego to kłopot. Awaria pick-upa może poważnie zakłócić 
pracę przedsiębiorstwa. Czas pobytu pojazdu w serwisie jest czasem przestoju, w 
którym samochód nie zarabia na siebie. W Nissanie doskonale to rozumiemy. Staramy 
się więc, aby Twój samochód jak najwięcej czasu przebywał tam, gdzie jego miejsce: 
na drodze, pracując dla Ciebie.

PAKIETY PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH NISSANA

Razem z najbliższym dealerem Nissana możesz dokładnie określić warunki i terminy 
przeglądów technicznych i obsługi serwisowej najlepiej dopasowane do potrzeb Twojej 
firmy. Dzięki takiej umowie masz spokojną głowę wiedząc, że Twoja NAVARA jest w 
profesjonalnych rękach mechaników Nissana.

• 5 lat lub 160 000 km kompleksowej ochrony

• 5 lat gwarancji na powłokę lakierniczą nadwozia

• 5 lat gwarancji na oryginalne części i akcesoria Nissana

 • 12 lat gwarancji na korozję perforacyjną modelu NAVARA

• Pełną cesję uprawnień z tytułu gwarancji

Okresy międzyprzeglądowe w pojazdach z silnikami Diesla wydłużono do 24 miesięcy lub 
30 000 km – zatem oprócz 5 lat spokoju klient zyskuje także obniżone koszty eksploatacji.

5-LETNIA GWARANCJA PRODUCENTA 
Nissan oferuje standardowo 5-letnią ogólnoeuropejską gwarancję na wszystkie modele 
samochodów użytkowych*. To znacznie więcej niż zwykła gwarancja – program obejmuje:

Pobudzasz naszą wyobraźnię. Prowokujesz pomysłowość. Jesteś inspiracją do zmiany zasad i wprowadzania 
innowacji. W Nissanie innowacja to nie tylko dodatki i rozszerzenia – to przekraczanie granic w celu stworzenia 
nowego status quo. To tworzenie nieoczekiwanych rozwiązań, spełniających Twoje najdziksze i najbardziej 
pragmatyczne pragnienia. W Nissanie tworzymy samochody, akcesoria i usługi, które przełamują schematy, 
czyniąc praktyczne ekscytującym, a ekscytujące praktycznym, tak aby oferować Ci jeszcze większą 
przyjemność z jazdy każdego dnia.

W NISSANIE TO TY WYDOBYWASZ Z NAS TO, CO NAJLEPSZE

*5 lat / 160 000 km (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej) gwarancji producenta na samochody użytkowe (oprócz e-NV200: 5 lat / 100 000 km gwarancji producenta na 
elementy układów napędu elektrycznego, 5 lat / 100 000 km na pozostałe elementy pojazdu).
Nieograniczona przebiegiem gwarancja na powłokę lakierniczą i oryginalne części i akcesoria Nissana, Assistance oraz gwarancja na korozję.
Więcej informacji znajduje się w książce gwarancyjnej.
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Obserwuj Nissana NAVARA na:
Pieczęć dealera:

Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.nissan.pl

*5 lat / 160 000 km (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej) gwarancji producenta na samochody użytkowe (oprócz e-NV200: 5 lat / 100 000 km gwarancji 
producenta na elementy układów napędu elektrycznego, 5 lat / 100 000 km na pozostałe elementy pojazdu)

Średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym 6,3-6,9 l/100km, emisja CO2: 167-183 g/km. Dane podane w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom informacyjnym 
i nie stanowią oferty zawarcia umowy. Dołożono wszelkich starań, aby zapewnić poprawność treści niniejszej publikacji w momencie oddania do druku (sierpień 
2016 r.). Zaprezentowane w niej pojazdy są modelami prototypowymi, wystawianymi na targach motoryzacyjnych. Zgodnie z polityką nieustannego doskonalenia 
produktów Nissan Europe zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji i wyglądu pojazdów opisanych lub przedstawionych w niniejszej publikacji w dowolnym 
czasie. Dealerzy Nissana będą informowani o zmianach tak szybko, jak to będzie możliwe. Prosimy o kontakt z najbliższym dealerem Nissana w celu uzyskania 
aktualnych informacji. Ze względu na ograniczenia technik drukarskich kolory przedstawione w broszurze mogą się różnić od rzeczywistych kolorów nadwozia 
i wykończenia wnętrza. W ramach Programu Nissan Green wszystkie pojazdy Nissana są produkowane z materiałów spełniających wymogi w zakresie recyklingu 
i odzysku. Poddajemy recyklingowi metal, piasek, plastik, olej itp. Nissan wdraża system działań recyklingowych mających na celu efektywne wykorzystanie 
surowców naturalnych zgodnie z zasadą 3xR (redukcja, regeneracja i recykling), łatwość recyklingu i ponownego użytku (pojazdów, części, akcesoriów i 
materiałów), demontażu po złomowaniu, oznaczanie części plastikowych, redukcję ilości substancji szkodliwych. Stosujemy palety zwrotne, szukamy sposobów 
wyeliminowania płynów chłodzących oraz inwestujemy w sprzęt pozwalający znacząco zmniejszyć ilość generowanych odpadów. Więcej informacji na: www.
nissan.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. Powielanie niniejszej broszury, w części lub całości, bez pisemnej zgody Nissan Europe jest zabronione.

Niniejsza broszura została wydrukowana na papierze bezchlorowym – MY16 NAVARA BROCHURE LHD 07/2016 – wydrukowano w UE.
Opracowanie: DESIGNORY, Francja – druk: eg+ worldwide, Francja – Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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