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BRAKE

BRAKE

Utrusta din NP300 NAVARA både för arbete och fritid 
med hjälp av Nissans tillbehör.  
Börja med en smart flakkåpa som är specialbyggd för 
att passa NP300 NAVARA perfekt!. Som standard 
levereras den med centrallås på den öppningsbara 
luckan bak, interiör belysning och integrerat bromsljus. 
Premiumversionen är dessutom försedd med 
öppningsbara rutor och måttanpassad inklädnad. 
Montera en flakkåpa – ett måste för alla äventyr.

På omslaget: NP300 NAVARA i Savannah Yellow och med flakkåpa i samma färg(43), stylingbåge fram  
i kromat rostfritt stål(76) och sidobågar i kromat rostfritt stål(71).

* Endast premiumversionen

FLAKKÅPA - GÖR LIVET ENKELT  
MED EN HELINTEGRERAD LÖSNING

Centrallås  
(exkl. sidorutor)

Öppningsbara rutor*Interiör belysning* Måttanpassad 
inklädnad*

Bromsljus
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Arbeta effektivare: Välj den flakinklädnad som passar din 
typ av arbete bäst (plast eller aluminium) och skydda flaket, 
baklämmen och övre kanten på flaksidorna.  
Beställ flakrelingsskydd för att få tillgång till praktiska 
förankringspunkter och ”Tailgate assist” för att skona ryggen.

FLAKINKLÄDNAD  
SKYDDA DITT FÖRETAG

1- Flakrelingsskydd(60)

2- Tailgate assist, fäller ned flaklämmen mjukt 
(kommer mitten av 2016)(66)

3- Flakinklädnad i plast(56)

4- Flaklämsskydd i plast(61)

5- Flakinklädnad i aluminium(57)
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FLAKTILLBEHÖR 
GER SMARTARE  
HANTERING
Arbeta smartare med Nissans praktiska tillbehör 
som alla präglas av genomtänkt funktionalitet.  
Med en integrerad och skjutbar lastsläde, 
flakindelare, verktygslåda och ett robust fotsteg 
som ger dig enklare tillgång till allt, är du rustad 
till tänderna.

1- Verktygslåda i plast(63)

2- Skjutbar lastsläde(59)

3- Infällbart fotsteg bak(67)

4- Sidofotsteg(73)

5- Flakindelare(65)
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RUSTA DIG FÖR 
ÄVENTYR

Bara för jobb? INTE NP300 NAVARA! Täck flaket 
– med ett flaklock i aluminium, ett kapell eller ett 
skjutbart flaklock – och skydda din last både på 

arbetet och under fritiden.

1- Flakkapell, mjukt(50) 

2- Skjutbart flaklock (jalusi)(48)

3- Flaklock, aluminium(46) 

4- Lasthållare för flak med 2 högklassiga cykelhållare(148)
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1- Cykelhållare, för montering på dragkoppling,  
13-stifts - 3 cyklar. (Finns även i version för 2 cyklar)(125)

2- Skidhållare, för upp till 6 par, skjutbar. (Finns även  
i versioner för upp till 4 resp. 3 par)(145)

3- Dragkoppling, lång, avtagbar(118)

4- Lastbågar för takrails(141)

TILLBEHÖR PÅ 
SEMESTERRESAN

För att underlätta fritidsaktiviteterna kan en 
dragkoppling komma väl till pass. Fast eller avtagbar 

- Nissan har en som passar just dig. Beställ de 
eleganta lastbågarna för takrails och få med lite 

extra på resan. Vem vet, du kanske vill sträcka ut på 
tiden och stanna längre.
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1- Flakbågar med belysning (tillval), rostfritt stål, 
Chrome(74) (80)

2- Stylinghörn bak, rostfritt stål, Chrome(75)

3- Sidobågar, rostfritt stål, Chrome(71)

4- Stylingbåge fram, rostfritt stål, Chrome(76)

Gör din pickup extra personlig med hjälp av 
våra tuffa stylingbågar. Robust utformade och 
med en tydlig NP300 NAVARA-design, visar  
de att du menar allvar. Avslöja din mörka sida 
genom att välja svarta bågar till en vit kaross, 
eller kontrastera en svart kaross med bågar  
som gnistrar i krom. Strålande!

SVART ELLER GNISTRANDE?  
VÄLJ SJÄLV!

1- Flakbågar med belysning (tillval), Black(77) (80)

2- Stylinghörnor bak, Black(78)

3- Sidobågar, Black(72)

4- Stylingbåge fram, Black(79)
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SPORT OCH ACTION 
MED ALLT SOM HÖR TILL

Komplettera med sportiga stylingtillbehör, som lister i  
glänsande krom eller svart, instegslister i aluminium och  
en läcker hajfensantenn.

1- Hajfensantenn (ej kompatibel med DAB), White (finns även i Black, Grey och Red)(87)

2- Instegsskydd, aluminium(85)

3- Ändrör, Chrome(84)

4- Stylinghörn bak, rostfritt stål, Chrome(75)

5- Stylinghörn bak, rostfritt stål, Black(78)

6- Dekorringar runt bakljus, Chrome(82)
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1- Dekaler, Black - 2 ränder på motorhuven och baklämmen(90)

2- Dekaler, Black - 2 ränder på resp. dörrsida(92)

DRA BLICKARNA 
TILL DIG
Nissan NP300 NAVARA utstrålar Street Style: ta ut 
svängarna lite extra med huggormsmönstrade dekaler 
som finns för motorhuven, baklämmen och dörrarna. 
Riktigt coolt!
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VAR RÄDD OM BILEN
SÄKERHET OCH SKYDD

Lägg till låsbara hjulmuttrar och parkeringssensorer fram och 
bak för att ge bilen ännu bättre skydd.

1- Låsbara hjulmuttrar(08)

2- Mattor - textil, velour eller gummi, med uppvikt kant(103-104)

3- Säkerhetspaket(159)

4- Parkeringsassensorer fram och bak(153-154)

5- 18" lättmetallfälgar Solar diamond cut Dark Grey 
(med centrumkåpor)(05)

6- 18" lättmetallfälgar Solar black (med centrumkåpor)(06)
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LÄTTMETALLFÄLGAR
(01) 16" stålfälgar 40300-4KJ2A

(02) 16" stålfälgar 40300-4KJ3D

(03) 16" lättmetallfälgar 40300-4KJ5A

(04) 18" lättmetallfälgar 40300-4KJ6B

(05)  18" lättmetallfälgar Solar diamond cut Dark Grey (med centrumkåpor) KE409-4K300GR

(06)  18" lättmetallfälgar Solar black (med centrumkåpor) KE409-4K300BT

(07) Hjullås (för reservhjul) KE409-89980ND

(08)  Hjulmuttrar, låsbara KE409-89951

FLAKKÅPOR/LOCK - KING CAB
(09) Flakkåpa KC (utan ruta) - Metallic black (GN0) KE850-4K31N

(10) Flakkåpa KC (utan ruta) - Solid White (QM1) KE850-4K31T

(11) Flakkåpa KC (utan ruta) - Metallic Silver (KL0) KE850-4K31K

(12) Flakkåpa KC (utan ruta) - Earth bronze (CAQ) KE850-4K31M

(13) Flakkåpa KC (utan ruta) - Blue (BW9) KE850-4K31P

(14) Flakkåpa KC (utan ruta) - Savannah yellow (EAU) KE850-4K31U

(15) Flakkåpa KC (utan ruta) - Solid red (Z10) KE850-4K31Z

(16) Flakkåpa KC (utan ruta) - Grey (K51) KE850-4K31R

(17) Flakkåpa KC (med ruta) - Metallic black (GN0) KE850-4K21N

(18) Flakkåpa KC (med ruta) - Solid White (QM1) KE850-4K21T

(19) Flakkåpa KC (med ruta) - Metallic Silver (KL0) KE850-4K21K

(20) Flakkåpa KC (med ruta) - Earth bronze (CAQ) KE850-4K21M

(21) Flakkåpa KC (med ruta) - Blue (BW9) KE850-4K21P

(22) Flakkåpa KC (med ruta) - Savannah yellow (EAU) KE850-4K21U

(23) Flakkåpa, ej för yrkesbruk (med ruta) - KC - Solid red (Z10) KE850-4K21Z

(24) Flakkåpa, ej för yrkesbruk (med ruta) - KC - Grey (K51) KE850-4K21R

(25) Flaklock, aluminium - KC (utan skyddsgaller) KE849-4K300

(26) Flaklock, aluminium KC (med skyddsgaller) KE849-4K310

(27) Skjutbart flaklock (jalusi) - KC KE853-4K300

(28) Skjutbart flaklock (jalusi) med skyddsgaller - KC KE853-4K310

(29) Flakkapell, mjukt - KC KE853-4K320

FLAKKÅPOR/LOCK - DOUBLE CAB
(30) Flakkåpa DC (utan ruta) - Metallic black (GN0) KE850-4K41N

(31) Flakkåpa DC (utan ruta) - Solid White (QM1) KE850-4K41T

(32) Flakkåpa DC (utan ruta) - Metallic Silver (KL0) KE850-4K41K

(33) Flakkåpa DC (utan ruta) - Earth bronze (CAQ) KE850-4K41M

(34) Flakkåpa DC (utan ruta) - Blue (BW9) KE850-4K41P

(35) Flakkåpa DC (utan ruta) - Savannah yellow (EAU) KE850-4K41U

(36) Flakkåpa DC (utan ruta) - Solid red (Z10) KE850-4K41Z

(37) Flakkåpa DC (utan ruta) - Grey (K51) KE850-4K41R

(38) Flakkåpa DC (med ruta) - Metallic black (GN0) KE850-4K11N

(39) Flakkåpa DC (med ruta) - Solid White (QM1) KE850-4K11T

(40) Flakkåpa DC (med ruta) - Metallic Silver (KL0) KE850-4K11K

(41) Flakkåpa DC (med ruta) - Earth bronze (CAQ) KE850-4K11M

(42) Flakkåpa DC (med ruta) - Blue (BW9) KE850-4K11P

(43)  Flakkåpa DC (med ruta) - Savannah yellow (EAU) KE850-4K11U

(44) Flakkåpa DC (med ruta) - Solid red (Z10) KE850-4K11Z

(45) Flakkåpa DC (med ruta) - Grey (K51) KE850-4K11R

(46)  Flaklock, aluminium DC (utan skyddsgaller) KE849-4K400

(47) Flaklock, aluminium DC (med skyddsgaller) KE849-4K410

(48)  Skjutbart flaklock (jalusi) - DC KE853-4K400

(49) Skjutbart flaklock (jalusi) med skyddsgaller - DC KE853-4K410

(50)  Flakkapell, mjukt - DC KE853-4K420

FLAKSKYDD - KING CAB
(51) Flakinklädnad under reling - KC KE931-4K00A

(52) Flakinklädnad i aluminium med hjulhus i plast, utan C-profiler - KC KE931-4K00E

(53) Flakinklädnad i aluminium med hjulhus i plast - KC KE931-4K00C

(54) Skjutbar lastsläde - KC KE855-4K300

(55) Flakrelingsskydd - KC KE935-4K31A

FLAKSKYDD - DOUBLE CAB
(56)  Flakinklädnad under reling - DC KE931-4K00B

(57)  Flakinklädnad i aluminium med hjulhus i plast, utan C-profiler - DC KE931-4K00F

(58) Flakinklädnad i aluminium med hjulhus i plast - DC KE931-4K00D

(59)  Skjutbar lastsläde - DC KE855-4K400

(60)  Flakrelingsskydd - DC KE935-4K41A

FLAKTILLBEHÖR - SAMTLIGA VERSIONER
(61)  Flaklämsskydd – under relingen KE930-4K00B

(62)  Monteringssats för flakinklädnad i plast KE931-4K09A

(63)  Verktygslåda i plast KE851-4K01A

(64) Skyddsgaller KE543-4KJ0A

(65)  Flakindelare KE854-4K000

(66)  Tailgate assist, fäller ned flaklämmen mjukt (kommer i mitten av 2016) KE971-4K000

(67)  Infällbart fotsteg KE543-4K04B

EXTERIÖR - KING CAB
(68) Sidobågar - KC (utan steg), rostfritt stål, Chrome KE543-4K31A

(69) Sidobågar - KC (utan steg), rostfritt stål - Black KE543-4K30A

(70) Sidobåge med steg - KC KE543 4KF0A

EXTERIÖR - DOUBLE CAB
(71)  Sidobågar - DC (utan steg), rostfritt stål, Chrome KE543-4K41A

(72)  Sidobågar - DC (utan steg), rostfritt stål - Black KE543-4K40A

(73)  Skyddsgaller KE543-4KJ0A

EXTERIÖR - SAMTLIGA VERSIONER
(74)  Flakbåge - KC - rostfritt stål, Chrome KE546-4K10B

(75)  Stylinghörnor bak, rostfritt stål, Chrome KE545-4K01A

(76)  Stylingrör fram, rostfritt stål, Chrome KE540-4K03A

(77)  Flakbåge - KC - rostfritt stål - Black KE546-4K10A

(78)  Stylinghörnor bak, rostfritt stål - Black KE545-4K00A

(79)  Stylingrör fram, rostfritt stål - Black KE540-4K02A

(80)  Belysningssats för flakbåge KE541-4K01A

(81) Flaköverdrag, passar med flakbåge KE546-4K10C

(82)  Dekorringar runt bakljus - Chrome B6551-4JA0A 

(83) Dimljus, sats KE622-4J005

(84)  Ändrör - Chrome B0091-4JA0A

(85)  Instegsskydd, rostfritt stål (sats: fram) KE967-4K400

(86) Hajfensantenn (Z10) (ej kompatibel med DAB-radio) KE280-4J400

(87)  Hajfensantenn (QM1) (ej kompatibel med DAB-radio) KE280-4J300

(88) Hajfensantenn (K51) (ej kompatibel med DAB-radio) KE280-4J200

(89) Hajfensantenn (GN0) (ej kompatibel med DAB-radio) KE280-4J100

(90)  Dekal (2 ränder på motorhuv och flakläm) - Black KE537-4K001

(91) Dekal (huggormsmönstrad, 2 ränder på resp. dörrsida) - Black KC KE537-4K322

(92)  Dekal (huggormsmönstrad, 2 ränder på resp. dörrsida) - Black DC KE537-4K022

(93) Dekal (2 ränder på motorhuv och flakläm) - Dark Grey KE537-4K002

(94) Dekal (huggormsmönstrad, 2 ränder på resp. dörrsida) - Dark Grey KC KE537-4K321

(95) Dekal (huggormsmönstrad, 2 ränder på resp. dörrsida) - Dark Grey DC KE537-4K021

EXTERIÖRA FUNKTIONSDETALJER
(96) Vindavvisare - DC (fram och bak) KE800-4K010

(97) Vindavvisare - KC (fram och bak) KE800-4K020

(98) Vindavvisare för motorhuven KE610-4K000

(99) Sidoskyddslister - DC (grundlackerade) KE760-4K420PR

(100) Vattentät tätningssats för flakläm KE857-4K00A

(101) Däcksteg KE930-00130

MATTOR - KING CAB
(102) Textilmattor - KC (fram och bak) KE746-4K021 

(103)  Velourmattor - KC (fram, med sömmar) KE746-4K001 

(104)  Gummimattor - KC (med uppvikt kant) KE741-4K089 

MATTOR - DOUBLE CAB
(105) Textilmattor - DC (fram och bak) KE745-4K021 

(106)  Velourmattor - DC (sats: fram och bak, med sömmar) KE745-4K001 

(107)  Gummimattor - DC (med uppvikt kant) KE748-4K089 

INTERIÖRA FUNKTIONSDETALJER
(108) DAB-antenn KS291-10000 

(109) Askkopp 96536-00Q0A

(110) Askkopp, med belysning F8800-89926

(111) Smartphone-hållare 360 grip - White KS289-360WH 

(112) Smartphone-hållare U-grip - Black KS289-360FL 

(113) Smartphone-hållare Push Air NFC KS289-PA0BL 

(114) Telefon- och mugghållare KE930-00300

(115) Universalhållare för surfplatta - Black KS289-TH0BL 

(116) Kylbox, 20 lit KS930-00080 

BESTÄLLNINGS
INFORMATION
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DRAGKOPPLINGAR OCH TILLBEHÖR
(117) Dragkoppling, fl änsad, kort KE500-4KJ0A

(118)  Dragkoppling, fl änsad, lång (endast för DC med stötfångare) KE500-4KJ1A

(119) Elsats för dragkoppling, 7-polig  KE505-4K01A

(120) Cykelhållare för dragkoppling, 7-polig (2 cyklar) KE738-70207

(121) Cykelhållare för dragkoppling, 7-polig (3 cyklar) KE738-70307

(122) Adapter: 7 till 13 poler, kort KE505-89941

(123) Elsats för dragkoppling, 13-polig KE505-4K01B

(124) Cykelhållare för dragkoppling, 13-polig (2 cyklar) KE738-70213

(125)  Cykelhållare, för montering på dragkoppling, 13-stifts - 3 cyklar - 
fällbar - Euroway G2 KS738-71313 

(126) Adapter 13 till 7 poler, kort KE505-89951

(127) Adapter 13 poler till 7 och 12 S, kort KE505-89961

(128) Extra eluttag KE505-4K999

(129) Cykelhållare för dragkoppling - 2 cyklar - Xpress 970 KS738-75200 

(130) Cykelhållare för dragkoppling - 3 cyklar - fällbar - Hangon 972 KS738-75300 

(131) Cykelhållare, påhängs; tillval: Nummerplåtshållare kompatibel med 
7-stiftsuttag KS738-75001 

(132) Cykelhållare, påhängs; tillval: Ramadapter KS738-75002 

(133) Cykelhållare, påhängs; tillval: Thule lås 957 (stöldskydd) KS738-75003 

(134) Säkerhetsklämma standard KE500-99935

(135) Rockingerkoppling KE500-99901

(136) Fångmun och kopplingsbult KE500-99903

(137) Fångmun och kopplingsbult samt kulkoppling KE500-99904

LASTBÅGAR
(138)  Flaköverdrag, passar med lastbågar för fl ak KE730-4K010

(139) Flaklock i aluminium, passar med lastbågar för fl ak KE730-4K011

(140) Lastbågar för takrails – elegance KE730-4K410

(141)  Lastbågar för takrails (max. 100 kg) KE732-3K010

(142) Skidhållare - liten KE738-50001

(143) Skidhållare - medium KE738-50002

(144) T-spårsadapter för skidhållare KE737-99932

(145)  Skidhållare, för upp till 6 par, skjutbar KE738-99996

(146) Cykelhållare för dragkoppling (1 cykel) KE738-80100

(147) T-spårsadapter för cykelhållare ( KE738-80100) KE737-99933

(148)  Högklassig cykelhållare (Thule 591) KE738-80010

TAKBOXAR
VOLYM / LÄNGD / BREDD / HÖJD / VIKT / MAX.LAST

(149) Takbox, Small - Black - snabbfäste - kan öppnas från bägge sidor KE734-380BK

(150) Takbox, Medium - Black - snabbfäste - kan öppnas från bägge sidor KE734-480BK

(151) Takbox, Large - Black - snabbfäste - kan öppnas från bägge sidor KE734-630BK

(152) Takbox Ranger 90 KE734-RAN90

TEKNISKA HJÄLPMEDEL
(153)  Parkeringssensorer fram KE512-99906

(154)  Parkeringssensorer bak KE513-4K07B

SÄKERHET
(155) Varningstriangel KE930-00017

(156) Varningstriangel (2-pack) KE930-00018

(157) Första hjälpen-kit (låda) KE930-00021

(158) Första hjälpen-kit (väska) KE930-00026

(159)  Säkerhetspaket KE930-00028

(160) Säkerhetspaket (x2 varningstrianglar) KE930-00029

(161) Säkerhetsväst (x1) KE930-00111

BESTÄLLNINGS
INFORMATION

Tala med säljaren om att låta tillbehören ingå i din fi nansieringslösning och få en betalningsplan 
som passar just dig.

Nissan Original-tillbehör
5 år eller 160.000 km om monterade av en Nissan-återförsäljare vid leveranskontrollen av bilen 
(delar och arbete) 
12 månader om monterade av 3:e part eller av kunden (enbart själva delarna / obegränsad 
körsträcka)

 Av Nissan godkända tillbehör
2 år eller 100.000 km om monterade av en Nissan-återförsäljare vid leveranskontrollen av bilen 
(delar och arbete)
12 månader om monterade av 3:e part eller av kunden (enbart själva delarna / obegränsad körsträcka)

 Nissan Tillbehör
3 år eller 100.000 km om monterade av en Nissan-återförsäljare vid leveranskontrollen av bilen 
(delar och arbete)
12 månader om monterade av 3:e part eller av kunden (enbart själva delarna / obegränsad körsträcka)

TRYGGHETSPAKET

Med Nissan Trygghetspaket kan du förlänga garantin för din 
nya NP300 NAVARA så att den gäller under längre tid eller 
en längre körsträcka. Bland de många olika alternativ som du 
kan välja mellan, hittar du alltid ett avtal som passar just dig.

Behöver bilen repareras, används uteslutande Nissan Original- 
delar som monteras av specialutbildade Nissan-mekaniker. 

NISSAN Trygghetspaket innebär inte bara trygghet för dig 
utan också för efterföljande ägare eftersom Nissan 
Trygghetspaket är kopplat till bilen och alltså kan föras över 
till den nye ägaren vid en eventuell försäljning.

I ditt Nissan Trygghetspaket ingår, utan extra kostnad, även 
vägtjänsten Nissan Assistance under hela garantitiden – 
i hela Europa, dygnet runt, årets alla dagar.

SERVICEAVTAL

Låt din NAVARA få den service och omvårdnad den behöver 
och spara pengar i det långa loppet – med Nissan Serviceavtal!

Våra serviceavtal täcker all ordinarie service för din NAVARA.

Med våra serviceavtal kan du välja att betala en fast kostnad 
för bilens service under en period på upp till 5 år.

Ditt serviceavtal omfattar samtliga kontroller och byten som 
krävs enligt Nissans individuella serviceschema för din bil.

Dra fördel av att våra välutbildade mekaniker uteslutande 
använder Nissan Original-delar för din bil.

En välskött bil har ett högre andrahandsvärde. 

Och om du skulle sälja din Nissan innan serviceavtalet löper 
ut, kommer den nya ägaren att få dra fördel av det under 
den återstående avtalstiden.
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Imprimir    |    Sair

Besök: www.nissan.se

*Tillverkargaranti *5 år / 160.000 km (det som inträffar först) gäller på Nissans utbud av lätta transportbilar (med undantag 
av e-NV200: 5 år/100.000 km på elbilskomponenter, 3 år/100 på övriga komponenter.)

Vi har gjort allt som står i vår makt för att informationen i denna broschyr ska vara rätt vid trycktillfället (oktober 2015). Denna broschyr 
innehåller bilder på prototypbilar som förevisats på motormässor. I enlighet med företagets policy att ständigt förbättra sina produkter, 
förbehåller sig Nissan Europe rätten att när som helst ändra specifikationerna och de bilar som beskrivs och avbildas i denna broschyr. Nissans 
återförsäljare kommer snarast möjligt att informeras om alla sådana ändringar. Tala med din Nissan-återförsäljare för att få den senaste 
informationen. Av trycktekniska skäl kan de kaross- och klädselfärger som visas i broschyren avvika något från de faktiska. Samtliga 
rättigheter förbehålles. Reproduktion av hela eller delar av denna broschyr är förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd från Nissan Europe.

Följ nya Nissan NP300 NAVARA på:

Denna broschyr är framställd av klorfritt papper – MY16 NEW NP300 NAVARA PL BROCHURE LHD 08/2015 – Tryckt i EU.
Producerad av CLM BBDO, Frankrike - Tel.: +33 1 41 23 41 23 och tryckt hos eg+ worldwide, Frankrike – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

ÅF-stämpel:
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