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BRAKE

B R A K E

Accesoriile pentru acoperirea benei îți protejează 
bunurile transportate și îți asigură o călătorie fără 
griji. Versiunile de hard-top standard dispun de 
închidere centralizată și lampă de stop. Versiunile 
premium dispun în plus de geamuri laterale cu 
deschidere, iluminare și capitonaj interior. Alege 
varianta care se potrivește cel mai bine specificului 
afacerii tale.

Pe copertă: Noul NAVARA în nuanța Savannah yellow accesorizat cu 
hard-top de aceeasi culoare (43), bară ornament față cromată (74) și bare 
laterale cromate (70).

* Disponibile numai în versiunile de hard-top premium.

ACCESORII INTEGRATE ARMONIOS

Închidere 
centralizată

Geamuri cu 
deschidere*

Iluminare* Capitonaj interior*Lampă de stop
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Folosește protecția pentru benă și amortizorul 
pentru oblon și vei simți imediat un plus de 
energie în activitatea ta.

PROTECȚIA PENTRU BENĂ 
ESTE LA FEL CA ASIGURAREA 
DE BUSINESS

1- Protecție pentru  
obloane, partea  
superioară (62)

2- Protecție din plastic  
pentru platforma  
de benă (57)

3- Protecție din plastic  
pentru oblonul spate (63)

4- Protecţie din aluminiu  
pentru benă  
(cu protecţie din plastic 
pentru obloanele laterale) (58, 60)
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ACCESORII  
PENTRU BENĂ
Optimizează spațiul disponibil cu accesoriile 
potrivite pentru business-ul tău.

4

4

1- Cutie din plastic pentru scule (65)

2- Platformă cu glisare (61)

3- Treaptă spate retractabilă (67)

4- Separator de benă (66)
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PREGĂTIT PENTRU 
AVENTURĂ

Păstrează un echilibru optim între muncă și 
timpul liber utilizând soluțiile de acoperire a 

benei și accesoriile de transport  
ale echipamentelor.

1- Prelată pentru benă (50)

2- Capac retractabil pentru benă (48)

3- Capac din aluminiu pentru benă (46)

4- Suporți de bicicletă (149) fixați pe bare transversale 
pentru benă (140)

4
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1- Suport de biciclete cu fixare pe cârlig de remorcare (126)

2- Suport pentru schiuri cu capacitate de până  
la 6 perechi (146)

3- Cârlig de remorcare cu flanșă (118)

4- Bare transversale cu fixare pe bare longitudinale  
de plafon (142)
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MAI MULTE  
POSIBILITĂȚI

Pasiunea ta este susținută de o gamă 
completă de accesorii. Poți lua cu  

tine acum toate echipamentele de  
care vei avea nevoie la destinație.
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CONTRASTELE SE ATRAG

1- Bare ornament negre pentru benă cu spoturi 
de bare (75)-(78)

2- Bare ornament negre pentru colțuri spate (76)

3- Bare ornament laterale negre (71)

4- Bară ornament față neagră (77)
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1- Bare ornament cromate pentru benă cu spoturi  
de bare (72)-(78)

2- Bare ornament cromate pentru colțuri spate (73)

3- Bare ornament laterale cromate (70)

4- Bară ornament față cromată (74)

Afișează un design impunător și distinctiv  
cu barele de tip ornament. Optează pentru 
accesoriile cromate și silueta robustă a  
vehicului tău va capta toate privirile.
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ACCENTE SPORT PENTRU  
UN PLUS DE LIBERTATE
Antena „Shark”, protecțiile de praguri și ornamentele de contur se 
potrivesc unui stil de condus sportiv.

1- Antenă “Shark” culoare solid white (85)

2- Protecție din aluminiu pentru praguri față (83)

3- Ornament cromat pentru eșapament (82)

4- Bare ornament cromate pentru colțuri spate (73)

5- Bare ornament negre pentru colturi spate (76)

6- Ornament de tip contur pentru stopuri spate (80) 4

65
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1- Autocolante black pentru capotă și pentru oblon spate (88)

2- Autocolante black pentru portiere (90)

CONECTAT  
LA VIBRAȚIA  
ORAȘULUI
Fă-te remarcat în aglomerația urbană și 
personalizează-ți mașina cu autocolantele  
special create pentru capotă, portiere sau  
pentru oblonul spate.

1
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SIGURANȚA ÎN PRIM-PLAN
Prioritizează siguranța și păstrează-ți mașina  
în cea mai bună formă cu sistem de asistență  
la parcare și cu șuruburi antifurt.

1- Șuruburi antifurt (08)

2- Covorașe de protecție pentru habitaclu (101-102)

3- Senzori de parcare (154-155)

4- Jante din aliaj 18" model Solar diamond cut  
dark grey (05)

5- Jante din aliaj 18" model Solar black (06)

3
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JANTE
(01) Jantă din oțel 16"

(02) Jantă din oțel 16"

(03) Jantă din aliaj 16" OE

(04) Jantă din aliaj 18" OE

(05)  Jantă din aliaj 18" model Solar diamond cut dark grey

(06)  Jantă din aliaj 18" model Solar black

(07) Antifurt pentru roata de rezervă

(08)  Șuruburi antifurt

ACOPERIRE BENĂ - VERSIUNEA KING CAB
(09) Hard top versiune standard Metallic black (GN0)

(10) Hard top versiune standard Solid White (QM1)

(11) Hard top versiune standard Metallic Silver (KL0)

(12) Hard top versiune standard Earth bronze (CAQ)

(13) Hard top versiune standard Blue (BW9)

(14) Hard top versiune standard Savannah yellow (EAU)

(15) Hard top versiune standard Solid red (Z10)

(16) Hard top versiune standard Grey (K51)

(17) Hard top versiune premium Metallic black (GN0)

(18) Hard top versiune premium Solid White (QM1)

(19) Hard top versiune premium Metallic Silver (KL0)

(20) Hard top versiune premium Earth bronze (CAQ)

(21) Hard top versiune premium Blue (BW9)

(22) Hard top versiune premium Savannah yellow (EAU)

(23) Hard top versiune premium Solid red (Z10)

(24) Hard top versiune premium Grey (K51)

(25) Capac din aluminiu pentru benă

(26) Capac din aluminiu pentru benă, compatibil cu cadru de protecție

(27) Capac retractabil pentru benă

(28) Capac retractabil pentru benă, compatibil cu cadru de protecție

(29) Capac de tip soft (prelată) pentru benă

ACOPERIRE BENĂ - VERSIUNEA DOUBLE CAB
(30) Hard top versiune standard Metallic black (GN0)

(31) Hard top versiune standard Solid White (QM1)

(32) Hard top versiune standard Metallic Silver (KL0)

(33) Hard top versiune standard Earth bronze (CAQ)

(34) Hard top versiune standard Blue (BW9)

(35) Hard top versiune standard Savannah yellow (EAU)

(36) Hard top versiune standard Solid red (Z10)

(37) Hard top versiune standard Grey (K51)

(38) Hard top versiune premium Metallic black (GN0)

(39) Hard top versiune premium Solid White (QM1)

(40) Hard top versiune premium Metallic Silver (KL0)

(41) Hard top versiune premium Earth bronze (CAQ)

(42) Hard top versiune premium Blue (BW9)

(43)  Hard top versiune premium Savannah yellow (EAU)

(44) Hard top versiune premium Solid red (Z10)

(45) Hard top versiune premium Grey (K51)

(46)  Capac din aluminiu pentru benă 

(47) Capac pentru benă din aluminiu, compatibil cu cadru de protecție

(48)  Capac retractabil pentru benă

(49) Capac retractabil pentru benă, compatibil cu cadru de protecție

(50)  Capac de tip soft (prelată) pentru benă

ACCESORII PENTRU BENĂ - VERSIUNEA KING CAB
(51) Protecție pentru platforma de benă, din plastic

(52) Protecţie din aluminiu pentru benă (protecţia din plastic pentru obloanele 
laterale se comandă separat)

(53) Protecţie din plastic pentru obloanele laterale, varianta pentru vehicule cu 
sistem de ancorare C-Channel 

(54) Protecţie din plastic pentru obloanele laterale, varianta pentru vehicule fără 
sistem de ancorare C-Channel

(55) Platformă cu glisare

(56) Protecție pentru obloane, partea superioară

ACCESORII PENTRU BENĂ - VERSIUNEA DOUBLE CAB
(57)  Protecție din plastic pentru plaforma de benă

(58)  Protecţie din aluminiu pentru benă (protecţia din plastic pentru obloanele 
laterale se comandă separat)

PAGINĂ
DE COMANDĂ

(59) Protecţie din plastic pentru obloanele laterale, varianta pentru vehicule cu 
sistem de ancorare C-Channel 

(60) Protecţie din plastic pentru obloanele laterale, varianta pentru vehicule fără sistem 
de ancorare C-Channel 

(61)  Platformă cu glisare

(62)  Protecție pentru obloane, partea superioară

ACCESORII PENTRU BENĂ - TOATE VERSIUNILE
(63)  Protecție din plastic pentru oblon spate  

(completează protecția de platformă din plastic)

(64)  Kit de montaj pentru protecția din plastic  
(completează protecția de platformă din plastic)

(65)  Cutie din plastic pentru scule

(66)  Separator de benă

(67)  Treaptă spate retractabilă

DESIGN EXTERIOR - VERSIUNEA KING CAB
(68) Bare ornament laterale cromate

(69) Bare ornament laterale negre

DESIGN EXTERIOR - VERSIUNEA DOUBLE CAB
(70)  Bare ornament laterale cromate

(71)  Bare ornament laterale negre

DESIGN EXTERIOR - TOATE VERSIUNILE
(72)  Bare ornament cromate pentru benă

(73)  Bare ornament cromate pentru colțuri spate

(74)  Bară ornament față cromată

(75)  Bare ornament negre pentru benă

(76)  Bare ornament negre pentru colțuri spate

(77)  Bară ornament față neagră

(78)  Lumini (spoturi) pentru barele de ornament benă

(79) Bare ornament pentru benă, compatibile cu capac de benă

(80)  Ornament de tip contur pentru stopuri spate

(81) Lumini de ceață cu ornamente crom

(82)  Ornament cromat pentru eșapament

(83)  Protecție pentru praguri față

(84) Antena model Shark - Solid red (Z10)

(85)  Antena model Shark - Solid White (QM1)

(86) Antena model Shark - Grey (K51)

(87) Antena model Shark - Metallic black (GN0)

(88)  Autocolante black pentru capotă și pentru oblon spate

(89) Autocolante black pentru portierele laterale, vehicule versiune King cab

(90)  Autocolante black pentru portiere, vehicule versiune Double cab

(91) Autocolante dark grey pentru capotă și oblon spate

(92) Autocolante dark grey pentru portierele laterale, vehicule versiune King cab

(93) Autocolante dark grey pentru portierele laterale, vehicule versiune Double cab

ACCESORII DE EXTERIOR
(94) Deflectoare de aer, vehicule versiune Double Cab

(95) Deflectoare de aer, vehicule versiune King Cab

(96) Deflector pentru capotă

(97) Baghete laterale nevopsite, vehicule versiune Double Cab

(98) Kit de protecție contra infiltrării apei, pentru oblon spate

(99) Treaptă pentru roată

COVORAȘE - VERSIUNEA KING CAB
(100) Covorașe din material textil

(101)  Covorașe de velur

(102)  Covorașe din cauciuc

COVORAȘE - VERSIUNEA DOUBLE CAB
(103) Covorașe din material textil

(104)  Covorașe de velur

(105)  Covorașe din cauciuc

ACCESORII DE INTERIOR
(106) Antenă pentru recepție de tip DAB

(107) Scrumieră standard

(108) Scrumieră cu iluminare

(109) Suport pentru smartphone model Grip white
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(110) Suport pentru smartphone, versiune Grip black

(111) Suport pentru smartphone model Flex black

(112) Suport pentru smartphone model Push air black

(113) Suport pentru telefon de tip cupă

(114) Suport de tabletă model universal black

(115) Cutie cu refrigerare (20L)

(116) Scaun de copil, versiune Safe Plus II

(117) Scaun de copil, versiune Isofix Base

REMORCARE
(118) Cârlig de remorcare cu flanșă, versiune scurtă

(119)  Cârlig de remorcare cu flanșă, versiune lungă pentru versiuni Double Cab 
cu treaptă spate

(120) Kit electric pentru remorcare cu 7 pini

(121) Suport pentru două biciclete cu fixare pe cârlig de remorcare cu 7 pini 
(Euroride)

(122) Suport pentru trei biciclete cu fixare pe cârlig de remorcare cu 7 pini 
(Euroride)

(123) Adaptor de la 7 la 13 pini

(124) Kit electric pentru remorcare cu 13 pini

(125) Suport pentru două biciclete cu fixare pe cârlig de remorcare cu 13 pini 
(Euroride)

(126) Suport pentru trei biciclete cu fixare pe cârlig de remorcare cu 13 pini 
(Euroway G2)

(127) Adaptor pentru remorcare de la 13 la 7 pini

(128) Adaptor pentru remorcare de la 13 cu 7 pini scurt, cu priză

(129) Priză pentru remorcare

(130) Suport pentru două biciclete de tip suspendat pe cârlig remorcare  
(Xpress 970)

(131) Suport pentru trei biciclete de tip suspendat pe cârlig de remorcare  
(Hangon 972)

(132) Suport de număr, compatibil cu priză 7 pini (opțional pentru suport  
de bicicletă)

(133) Adaptor pentru cadru, optional pentru suport de bicicletă

(134) Sistem antifurt Thule 957, optional pentru suport de bicicletă

(135) Siguranță pentru remorcare

(136) Cuplă pentru remorcare de tip "Rockinger"

(137) Cuplă de remorcare de tip clește + cui

(138) Cuplă de remorcare de tip clește + cui + nucă

ACCESORII DE TRANSPORT
(139)  Bare transversale de benă, compatibile cu capac de benă retractabil 

(sarcina max. 75 kg)

(140) Bare transversale de benă, compatibil de capac de benă din aluminiu (sarcina 
max. 75 kg)

(141) Bare transversale din aluminiu pentru plafon

(142)  Bare transversale pentru bare longitudinale de plafon

(143) Suport pentru schiuri, capacitate trei perechi

(144) Suport pentru schiuri, capacitate patru perechi

(145) Adaptor "T-track" de fixare pe bare pentru suporții de schiuri 3 / 4 perechi

(146)  Suport pentru schiuri, capacitate 6 perechi, cu glisare

(147) Suport de bicicletă (1 bicicletă)

(148) Adator "T-track" de fixare pe bare pentru suport de bicicletă

(149)  Suport de bicicletă model Thule 591

CUTII DE PLAFON
VOLUM UTIL / LUNGIME / LĂȚIME / ÎNĂLȚIME / SARCINĂ MAXIMĂ

(150) Cutie de plafon model "small black"  
(380L/1600-800-400mm/75kg)

(151) Cutie de plafon model "medium black"  
(480L/1900-800-400mm/75kg)

(152) Cutie de plafon model "big black"  
(630L/2250-800-420mm/17kg/75kg)

(153) Cutie de plafon din material textil, model "Ranger 90" (280L/1100-800-
400mm/50kg)

TEHNOLOGIE
(154)  Senzori de parcare față

(155)  Senzori de parcare spate

(156) Senzori de parcare spate (pentru vehicule echipare Visia / bară spate tubulară)

PAGINĂ
DE COMANDĂ
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Vizitează www.nissan.ro

 S-au depus toate eforturile pentru ca această broșură să fie corectă la momentul trimiterii datelor la tipar (septembrie 2016). În 
această broșură pot apărea prototipuri de vehicule prezentate in expoziții. În conformitate cu politica sa de dezvoltare continuă a 
produselor, Nissan Europa își rezervă dreptul de a modifica în orice moment specificațiile produselor descrise și prezentate în această 
publicație. Partenerii autorizați Nissan vor fi informați despre orice astfel de modificări imediat ce acest lucru este posibil. Te rugăm 
să ceri informații despre aceste modificări partenerului autorizat Nissan local. Produsele prezentate sunt disponibile în limita stocului. 
Datorită limitărilor impuse de procesul de tipărire folosit, imaginile prezentate in această broșură pot fi diferite de culorile originale 
ale produselor. Toate imaginile sunt cu titlu de prezentare. Toate drepturile sunt rezervate. Reproducerea totală sau parțială a acestei 
broșuri fără acordul scris din partea Nissan Europa este interzisă.

Această broșură este tipărită pe hârtie fără clor – MY16 NEW NAVARA P&A FULL Brochure 09/2016 – Tipărită în UE.  
Creată de DESIGNORY, France şi produsă de eg+ worldwide, France - Tel. : +33 1 49 09 25 35.
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