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PERFEKCYJNY I EKSKLUZYWNY PICK-UP
Jeszcze bardziej stylowa limitowana seria z fabrycznie zamontowanymi oryginalnymi akcesoriami NISSANA.

  

 
 

WYJ�TKOWY KOMFORT
Mi�kkie w dotyku 
materia�y, podgrzewane 
fotele ze skórzan� 
tapicerk� oraz 
NissanConnect 
z systemem kamer 360° 
sprawiaj�, �e NAVARA 
TREK-1° oferuje najwy�szy 
komfort w�ród pick-upów.
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BEZKOMPROMISOWY I KOMFORTOWY
Wykonuje powierzone mu zadania bez kompromisów oraz zapewnia komfort 
i przyjemno�� z jazdy powy�ej oczekiwa�.

CZARNE RURY 
STYLIZUJ	CE 
Z REFLEKTORAMI 
PUNKTOWYMI 
LED

CZARNE RUROWE 
STOPNIE BOCZNE

18” CZARNE FELGI 
ZE STOPÓW 
METALI LEKKICH

 

 

 

WYPOSA�ENIE 
SKRZYNI 

�ADUNKOWEJ.
Wyposa�enie modelu 

Nissan NAVARA TREK-1° 
obejmuje os�on� skrzyni 

�adunkowej w kolorze 
nadwozia oraz czarn� 
plastikow� wyk�adzin� 

i przegrod� skrzyni 
�adunkowej.

EKSKUZYWNY 
KOLOR: 
BIA
Y PER
OWY
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NOC JASNA JAK DZIE�.
Nissan NAVARA TREK-1°
jest wyposa�ony 
w czarne rury stylizuj�ce 
z intensywnymi re� ektorami 
punktowymi LED.

WYJ�TKOWE DETALE
Czarne rury 
stylizuj�ce 
z re� ektorami 
punktowymi LED

18” czarne 
felgi 
ze stopów 
metali lekkich

Os�ona skrzyni 
�adunkowej 
w kolorze 
nadwozia, 
przegroda 
i wyk�adzina 
skrzyni 
�adunkowej

Czarne rurowe 
stopnie boczne
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We wszystkim, co robimy, kierujemy si� koncepcj� inteligentnej mobilno�ci. Stosuj�c nowe 
technologie, zmieniamy samochody ze zwyk�ych maszynw prawdziwych partnerów. Jazda 
takim samochodem daje wi�ksze poczucie pewno�ci, dostarcza wi�kszych emocji i umo�liwia 
utrzymywanie kontaktu z otoczeniem. Pojazdy przejmuj�ce na siebie cz��� zada� kierowcy czy 
autostrady do�adowuj�ce akumulatory samochodu elektrycznego w czasie jazdy to ju� niezbyt 
odleg�a przysz�o��. Za spraw� Nissana cz��� tej przysz�o�ci ju� dzi� nabiera realnych kszta�tów.

zapraszamy na nasz� stron� internetow�: www.nissan-navara.pl

Nissan NAVARA na:
Piecz�� dealera:

�rednie zu�ycie paliwa w cyklu mieszanym 6,3-6,9 l/100 km, emisja CO2: 167-183 g/km. Dane podane w niniejszej broszurze s�u�� wy��cznie celom 
informacyjnym i nie stanowi� oferty zawarcia umowy. Do�o�yli�my wszelkich stara�, aby zawarto�� niniejszej broszury by�a aktualna w momencie 
oddawania do druku (stycze� 2017 r.). Zaprezentowane w niej pojazdy s� modelami prototypowymi, wystawianymi na targach motoryzacyjnych. 
Zgodnie z polityk� nieustannego doskonalenia produktów Nissan Europe zastrzega sobie prawo do zmian specy kacji i wygl�du pojazdów opisanych 
lub przedstawionych w niniejszej publikacji w dowolnym czasie. Dealerzy Nissana b�d� informowani o zmianach tak szybko, jak to b�dzie mo�liwe. 
Prosimy o kontakt z najbli�szym dealerem Nissana w celu uzyskania aktualnych informacji. Ze wzgl�du na ograniczenia technik drukarskich kolory 
przedstawione w broszurze mog� si� ró�ni� od rzeczywistych kolorów nadwozia i wyko�czenia wn�trza. W ramach Programu Nissan Green wszystkie 
pojazdy Nissan s� produkowane z materia�ów spe�niaj�cych wymogi w zakresie recyklingu i odzysku. Poddajemy recyklingowi metal, piasek, plastik, olej 
itp. Nissan wdra�a system dzia�a� recyklingowych maj�cych na celu efektywne wykorzystanie surowców naturalnych zgodnie z zasad� 3xR (redukcja, 
regeneracja i recykling), �atwo�� recyklingu i ponownego u�ytku (pojazdów, cz��ci, akcesoriów i materia�ów), demonta�u po z�omowaniu, oznaczanie 
cz��ci plastikowych, redukcj� ilo�ci substancji szkodliwych. Stosujemy palety zwrotne, szukamy sposobów wyeliminowania p�ynów ch�odz�cych 
oraz inwestujemy w sprz�t pozwalaj�cy znacz�co zmniejszy� ilo�� generowanych odpadów. Wi�cej informacji na: www.nissan.pl. Wszystkie prawa 
zastrze�one. Powielanie niniejszej broszury, w cz��ci lub ca�o�ci, bez pisemnej zgody Nissan Europe jest zabronione.

Niniejsza broszura zosta�a wyprodukowana na papierze bezchlorowym — MY16 NAVARA SV1 Lea� et 01/2017 — Wydrukowano w UE.
Opracowanie: DESIGNORY (Francja); druk: eg+ Worldwide — tel.: +33 1 49 09 25 35
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