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NAVARA
ORIGINÁLNE PRÍSLUŠENSTVO
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BRAKE

B R A K E

Vybavte model NAVARA pre prácu aj voľný čas 
plne integrovaným príslušenstvom od spoločnosti 
Nissan. Začnite s dômyselne navrhnutou a  
veľmi odolnou nadstavbou vyrobenou tak, aby 
zapadla do dizajnu modelu NAVARA. Vo verzii 
Standard sa dodáva s centrálnym uzamykaním 
a integrovaným brzdovým svetlom. Verzia 
Premium má navyše otvárateľné bočné okná  
s možnosťou vetrania počas jazdy, čalúnenie a 
osvetlenie vnútorného priestoru. Zvoľte si 
nadstavbu: predstavuje nutnosť pre vaše 
každodenné dobrodružstvá.

Na obálke: Model NAVARA vo farbe žltá Savannah vybavený 
nadstavbou(43), chrómovaným predným rámom(74) a chrómovanými 
bočnými rámami(70).

* Dostupné len pre verziu Premium

NADSTAVBA. JEDNODUCHÝ ŽIVOT 
S PLNE INTEGROVANÝM DIZAJNOM

Centrálne uzamykanie Otvárateľné okná*Osvetlenie interiéru* Čalúnenie interiéru*Brzdové svetlo
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Pracujte efektívnejšie: zvoľte si výplň nákladného 
priestoru, aká vám vyhovuje, a to buď plastovú 
alebo hliníkovú. Chránite ňou nákladný priestor, 
jeho hrany a zadné výklopné dvere. Vytvorte 
upínacie body s lištami hrany nákladného priestoru.

VÝPLŇ NÁKLADNÉHO 
PRIESTORU CHRÁNI  
VAŠE PODNIKANIE

1 – Lišty hrany nákladného 
priestoru(62)

2 – Plastová výplň  
nákladného priestoru(57)

3 – Plastová výplň zadných 
výklopných dverí(63)

4- Hliníková výplň nákladného 
priestoru s plastovými lemami 
kolies(58, 60)
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PRÍSLUŠENSTVO 
NÁKLADNÉHO 
PRIESTORU ZNAMENÁ 
INTELIGENTNÉ 
RIEŠENIE
Usporiadajte si veci s praktickým 
príslušenstvom od spoločnosti Nissan,  
pri ktorého navrhovaní sa myslelo na 
funkčnosť. S plne integrovanou výsuvnou 
plošinou, rozdeľovačom nákladného 
priestoru, skrinkou na náradie a mohutnou 
kovovou stúpačkou na uľahčenie prístupu 
máte všetko potrebné.
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1 – Skrinka na náradie(65)

2 – Výsuvná plošina(61)

3 – Zadná stúpačka (sklopiteľná)(67)

4 – Rozdeľovač nákladného 
priestoru(66)
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S KRYTMI NÁKLADNÉHO  
PRIESTORU STE  

NA DOBRODRUŽSTVO  
PRIPRAVENÍ

Samá práca a žiadna zábava? Nie s modelom 
NAVARA. Zvoľte si najlepší kryt nákladného 
priestoru na ochranu vášho nákladu – buď 
hliníkový, zaťahovací alebo kryciu plachtu. 

Nad ne pokojne namontujte nosič nákladu, 
naložte bicykle a zabávajte sa.

1 – Krycia plachta nákladného priestoru(50)

2 – Zaťahovací kryt nákladného priestoru(48)

3 – Hliníkový kryt nákladného priestoru(46)

4 – Nosič nákladu nad nákladný priestor s 2 nosičmi  
na bicykel(149)

4
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1 – Nosič na 3 bicykle na ťažné zariadenie, 7 a 13pin 
(dostupná tiež verzia na 2 bicykle)(126)

2 – Posuvný nosič na lyže, max. 6 párov (dostupné tiež 
verzie pre 3 a 4 páry)(146)

3 – Ťažné zariadenie, odnímateľné(118)

4 – Strešné nosníky(142)

2
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NOSIČE NÁKLADU 
SPRÍJEMNIA VÁŠ 

VOĽNÝ ČAS
Ak si chcete poriadne užiť voľný čas, 

určite potrebujete ťažné zariadenie – a 
Nissan pre vás jedno také má: pevne 
namontované a špeciálne navrhnuté  
na prevoz vašich bicyklov alebo lyží. 

Pridajte k tomu štýlové strešné nosníky 
a vezmite so sebou hostí. Určite tak 

budete chcieť zostať dlhšie.
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VYBERTE SI TMAVÚ  
ALEBO LESKLÚ STRÁNKU

1 –  Rám nákladného priestoru s prídavnými 
svetlometmi (voliteľné), čierny(75, 78)

2 – Zadné rohové prvky, čierne(76)

3 – Bočné rámy, čierne(71)

4 – Predný rám, čierny(77)
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1 –  Rám nákladného priestoru s prídavnými 
svetlometmi (voliteľné), chróm(72, 78)

2 – Zadné rohové prvky, chróm(73)

3 – Bočné rámy, chróm(70)

4 – Predný rám, chróm(74)

Prispôsobte si svoj pickup štýlovými rámami 
s výrazným vzhľadom. Sú masívne, odolné a 
v súlade s originálnym štýlom vozidla NAVARA. 
Ukazujú, že to myslíte vážne.Odhaľte svoju 
temnú stránku s čiernymi rámami na bielej 
karosérii alebo vytvorte kontrast s lesklými 
chrómovanými rámami na čiernej karosérii.
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AKČNÉ CHVÍLE SO  
ŠTÝLOVÝMI DOPLNKAMI
Vzhľad vozidla doplňte štýlovým príslušenstvom vrátane 
chrómovanej koncovky výfuku, vnútorných prahov dverí  
a elegantnej vonkajšej antény Shark.

1 – Vonkajšia anténa Shark, biela (k dispozícii aj v čiernej, šedej a červenej farbe)(85)

2 – Vnútorné prahy dverí(83)

3 – Koncovka výfuku, chróm(82)

4 – Zadné rohové prvky, chróm(73)

5 – Zadné rohové prvky, čierne(76)

6 – Lišty zadných svetlometov, chróm(80) 4

65
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1 – Nálepka - 2 pásy na prednú kapotu a zadné výklopné 
dvere, čierna(88)

2 – Nálepka - 2 pásy na bočné dvere, čierna(90)

MESTSKÝ ŠTÝL 
VYSKÚŠAJTE HO  
V MESTE
Áno, model NAVARA vyžaruje mestský štýl: 
vyťažte z neho maximum s nálepkami kapoty, 
dverí a zadných výklopných dverí v štýle Viper. 
Do mesta sa naozaj hodí.

1
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BEZPEČNOSŤ 
NA PRVOM MIESTE
V prípade, ak ste si už vybrali zásadné  
veci, nezabudnite svoje vozidlo ochrániť 
bezpečnostnými maticami kolies a taktiež 
predným a zadným parkovacím systémom.

1 – Bezpečnostné matice kolies(08)

2 – Rohože, velúrové alebo gumové so zvýšeným 
okrajom(101-102)

3 – Bezpečnostný balík(161)

4 – Predný a zadný parkovací systém(154-155)

5 – 18" disky kolies z ľahkých zliatin Solar, 
tmavosivé(05)

6 – 18" disky kolies z ľahkých zliatin Solar, čierne(06) 3
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DISKY KOLIES
(01) 16" oceľové disky kolies 40300-4KJ2A

(02) 16" oceľové disky kolies 40300-4KJ3D

(03) 16" OE disky kolies z ľahkých zliatin 40300-4KJ5A

(04) 18" OE disky kolies z ľahkých zliatin 40300-4KJ6B

(05)  18" disky kolies z ľahkých zliatin Solar, tmavosivé  
+ stredová krytka KE409-4K300GR

(06)  18" disky kolies z ľahkých zliatin Solar, čierne + stredová krytka KE409-4K300BT

(07) Bezpečnostná matica pre rezervné koleso KE409-89981

(08)  Bezpečnostné matice kolies KE409-89951

KRYTY NÁKLADNÉHO PRIESTORU - VERZIA KING CAB
(09) Nadstavba - standard - Čierna (GN0) KE850-4K81N

(10) Nadstavba - standard - Biela (QM1) KE850-4K81T

(11) Nadstavba - standard - Strieborná (KL0) KE850-4K81K

(12) Nadstavba - standard - Bronzová Earth (CAQ) KE850-4K81M

(13) Nadstavba - standard - Modrá (BW9) KE850-4K81P

(14) Nadstavba - standard - Žltá Savannah (EAU) KE850-4K81U

(15) Nadstavba - standard - Červená (Z10) KE850-4K81Z

(16) Nadstavba - standard - Šedá (K51) KE850-4K81R

(17) Nadstavba - premium - Čierna (GN0) KE850-4K71N

(18) Nadstavba - premium - Biela (QM1) KE850-4K71T

(19) Nadstavba - premium - Strieborná (KL0) KE850-4K71K

(20) Nadstavba - premium - Bronzová Earth (CAQ) KE850-4K71M

(21) Nadstavba - premium - Modrá (BW9) KE850-4K71P

(22) Nadstavba - premium - Žltá Savannah (EAU) KE850-4K71U

(23) Nadstavba - premium - Červená (Z10) KE850-4K71Z

(24) Nadstavba - premium - Šedá (K51) KE850-4K71R

(25) Hliníkový kryt nákladného priestoru (bez ochranného rámu) KE849-4K300

(26) Hliníkový kryt nákladného priestoru (s ochranným rámom) KE849-4K310

(27) Zaťahovací kryt nákladného priestoru (bez ochranného rámu) KE853-4K30A

(28) Zaťahovací kryt nákladného priestoru (s ochranným rámom) KE853-4K31A

(29) Krycia plachta nákladného priestoru KE853-4K320

KRYTY NÁKLADNÉHO PRIESTORU - VERZIA DOUBLE CAB
(30) Nadstavba - standard - Čierna (GN0) KE850-4K61N

(31) Nadstavba - standard - Biela (QM1) KE850-4K61T

(32) Nadstavba - standard - Strieborná (KL0) KE850-4K61K

(33) Nadstavba - standard - Bronzová Earth (CAQ) KE850-4K61M

(34) Nadstavba - standard - Modrá (BW9) KE850-4K61P

(35) Nadstavba - standard - Žltá Savannah (EAU) KE850-4K61U

(36) Nadstavba - standard - Červená (Z10) KE850-4K61Z

(37) Nadstavba - standard - Šedá (K51) KE850-4K61R

(38) Nadstavba - premium - Čierna (GN0) KE850-4K51N

(39) Nadstavba - premium - Biela (QM1) KE850-4K51T

(40) Nadstavba - premium - Strieborná (KL0) KE850-4K51K

(41) Nadstavba - premium - Bronzová Earth (CAQ) KE850-4K51M

(42) Nadstavba - premium - Modrá (BW9) KE850-4K51P

(43)  Nadstavba - premium - Žltá Savannah (EAU) KE850-4K51U

(44) Nadstavba - premium - Červená (Z10) KE850-4K51Z

(45) Nadstavba - premium - Šedá (K51) KE850-4K51R

(46)  Hliníkový kryt nákladného priestoru (bez ochranného rámu) KE849-4K400

(47) Hliníkový kryt nákladného priestoru (s ochranným rámom) KE849-4K410

(48)  Zaťahovací kryt nákladného priestoru (bez ochranného rámu) KE853-4K40A

(49) Zaťahovací kryt nákladného priestoru (s ochranným rámom) KE853-4K41A

(50)  Krycia plachta nákladného priestoru KE853-4K420

DOPLNKY NÁKLADNÉHO PRIESTORU - VERZIA KING CAB
(51) Plastová výplň nákladného priestoru KE931-4K00A

(52) Hliníková výplň nákladného priestoru (základ výplne) KE931-4K00CS1

(53) Plastové lemy kolies k hliníkovej výplni nákladného priestoru 
(pre vozidlá vybavené systémom upevnenia nákladu tvaru C) KE931-4K00G

(54) Plastové lemy kolies k hliníkovej výplni nákladného priestoru  
(pre vozidlá nevybavené systémom upevnenia nákladu tvaru C) KE931-4K00J

(55) Výsuvná plošina KE855-4K300

(56) Lišty hrany nákladného priestoru KE935-4K31A

DOPLNKY NÁKLADNÉHO PRIESTORU - VERZIA DOUBLE CAB
(57)  Plastová výplň nákladného priestoru KE931-4K00B

(58)  Hliníková výplň nákladného priestoru (základ výplne) KE931-4K00DS1

(59) Plastové lemy kolies k hliníkovej výplni nákladného priestoru 
(pre vozidlá vybavené systémom upevnenia nákladu tvaru C) KE931-4K00H

(60) Plastové lemy kolies k hliníkovej výplni nákladného priestoru (pre 
vozidlá nevybavené systémom upevnenia nákladu tvaru C) KE931-4K00K

(61)  Výsuvná plošina KE855-4K400

(62)  Lišty hrany nákladného priestoru KE935-4K41A

INFORMÁCIE
PRE OBJEDNÁVKU

DOPLNKY NÁKLADNÉHO PRIESTORU - VŠETKY VERZIE
(63)  Plastová výplň zadných výklopných dverí (potrebné objednávať 

spoločne s plastovou výplňou nákladného priestoru) KE930-4K00B

(64)  Montážna sada k plastovej výplni nákladného priestoru 
(potrebné objednávať spoločne s plastovou výplňou 
nákladného priestoru)

KE931-4K09A

(65)  Skrinka na náradie KE851-4K01A

(66)  Asistent otvárania zadných výklopných dverí  
(k dispozícii v roku 2016) KE854-4K000

(67)  Zadná stúpačka (sklopiteľná) KE543-4K04B

DOPLNKY EXTERIÉRU - VERZIA KING CAB
(68) Bočné rámy, chróm KE543-4K31A

(69) Bočné rámy, čierne KE543-4K30A

DOPLNKY EXTERIÉRU - VERZIA DOUBLE CAB
(70)  Bočné rámy, chróm KE543-4K41A

(71)  Bočné rámy, čierne KE543-4K40A

DOPLNKY EXTERIÉRU - VŠETKY VERZIE
(72)  Rám nákladného priestoru, chróm KE546-4K10B

(73)  Zadné rohové prvky, chróm KE545-4K01A

(74)  Predný rám, chróm KE540-4K03A

(75)  Rám nákladného priestoru, čierny KE546-4K10A

(76)  Zadné rohové prvky, čierne KE545-4K00A

(77)  Predný rám, čierny KE540-4K02A

(78)  Prídavné svetlomety (kompatibilné s KE546-4K10A/B) KE541-4K01A

(79) Rám nákladného priestoru (kompatibilný so zaťahovacím krytom 
nákladného priestoru), chróm KE546-4K10C

(80)  Lišty zadných svetlometov, chróm B6551-4JA0A 

(81) Hmlové svetlomety (s chrómovými krytkami) KE622-4J005

(82)  Koncovka výfuku - chróm B0091-4JA0A

(83)  Vnútorné prahy dverí - predné KE967-4K400

(84) Vonkajšia anténa Shark (Z10) KE280-4J400

(85)  Vonkajšia anténa Shark (QM1) KE280-4J300

(86) Vonkajšia anténa Shark (K51) KE280-4J200

(87) Vonkajšia anténa Shark (GN0) KE280-4J100

(88)  Nálepka - 2 pásy na prednú kapotu a zadné výklopné  
dvere, čierna KE537-4K001

(89) Nálepka - 2 pásy na bočné dvere, pre KC, čierna KE537-4K321

(90)  Nálepka - 2 pásy na bočné dvere, pre DC, čierna KE537-4K021

(91) Nálepka - 2 pásy na prednú kapotu a zadné výklopné dvere, šedá KE537-4K002

(92) Nálepka - 2 pásy na bočné dvere, pre KC, šedá KE537-4K322

(93) Nálepka - 2 pásy na bočné dvere, pre DC, šedá KE537-4K022

PRAKTICKÉ DOPLNKY EXTERIÉRU
(94) Deflektory okien - sada predné & zadné - DC KE800-4K010

(95) Deflektory okien - sada predné - KC KE800-4K020

(96) Deflektor kapoty KE610-4K000

(97) Bočné ochranné lišty - DC (pripravené na lak) KE760-4K420PR

(98) Ochranná sada proti vode (zadná kapota) KE857-4K00A

(99) Stúpačka na pneumatiku KE930-00130

ROHOŽE - VERZIA KING CAB
(100) Textilné - štandard - sada predné KE746-4K021 

(101)  Textilné - velúrové - sada predné KE746-4K001 

(102)  Gumové so zvýšeným okrajom - sada predné KE741-4K089 

ROHOŽE - VERZIA DOUBLE CAB
(103) Textilné - štandard - sada predné & zadné KE745-4K021 

(104)  Textilné - velúrové - sada predné & zadné KE745-4K001 

(105)  Gumové so zvýšeným okrajom - sada predné & zadné KE748-4K089 

DOPLNKY INTERIÉRU
(106) DAB anténa KS291-10000 

(107) Štandardný popolník 96536-00Q0A

(108) Podsvietený popolník F8800-89925

(109) Držiak na smartfón „Grip“, biely KS289-360WH 

(110) Držiak na smartfón „Grip“, čierny KS289-360BL 

(111) Držiak na smartfón „Flex“, čierny KS289-360FL 

(112) Držiak na smartfón „Push air“, čierny KS289-PA0BL 

(113) Držiak na telefón v držiaku na nápoje KE930-00300

(114) Univerzálny držiak na tablet, čierny KS289-TH0BL 

(115) Chladiaci box (20 l) KS930-00080 

(116) Detská sedačka - Safe Plus II KS530-99010 

(117) Adaptér k detskej sedačke - Safe Plus Isofix Base KS530-99090 
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ŤAHANIE
(118) Ťažné zariadenie - krátka verzia KE500-4KJ0B

(119)  Ťažné zariadenie - dlhá verzia (iba pre DC s nárazníkom Step) KE500-4KJ1A

(120) Elektrická sada k ťažnému zariadeniu TEK 7pin  KE505-4K01A

(121) Nosič na 2 bicykle na ťažné zariadenie 7pin KE738-70207

(122) Nosič na 3 bicykle na ťažné zariadenie 7 pin KE738-70307

(123) Adaptér pre elektrickú sadu k ťažnému zariadeniu zo 7 na 13pin KE505-89941

(124) Elektrická sada k ťažnému zariadeniu TEK 13pin KE505-4K01B

(125) Nosič na 2 bicykle na ťažné zariadenie 13pin KE738-70213

(126)  Nosič na 3 bicykle na ťažné zariadenie 13pin KS738-71313 

(127) Adaptér pre elektrickú sadu k ťažnému zariadeniu z 13 na 7pin KE505-89951

(128) Adaptér pre elektrickú sadu k ťažnému zariadeniu z 13 na 7pin + 12S KE505-89961

(129) Dodatočná elektrická zásuvka KE505-4K999

(130) Závesný nosič na 2 bicykle na ťažné zariadenie (Xpress 970) KS738-75200 

(131) Závesný nosič na 3 bicykle na ťažné zariadenie (Hangon 972) KS738-75300 

(132) Príslušenstvo k závesným nosičom - držiak evidenčného čísla 7pin KS738-75001 

(133) Príslušenstvo k závesným nosičom - adaptér pre 
neštandardné rámy bicyklov KS738-75002 

(134) Príslušenstvo k závesným nosičom - bezpečnostný držiak bicykla KS738-75003 

(135) Bezpečnostný štandardný uzáver KE500-99935

(136) Spojka typu Rockinger KE500-99901

(137) Spojka typu "čeľusť - kolík" KE500-99903

(138) Spojka typu "čeľusť - kolík - guľa" KE500-99904

NOSIČE NÁKLADU
(139)  Nosič nákladu nad nákladný priestor - kompatibilný so 

zaťahovacím krytom (max. 75kg) KE730-4K010

(140) Nosič nákladu nad nákladný priestor - kompatibilný s 
hliníkovým krytom (max. 75kg) KE730-4K011

(141) Strešné nosiče, hliník (max. 80 kg) KE730-4K410

(142)  Strešné nosníky (max. 100 kg) KE732-3K010

(143) Nosič na lyže, max. 3 páry KE738-50001

(144) Nosič na lyže, max. 4 páry KE738-50002

(145) Adaptér pre nosič na lyže T-track (pre nosiče na 3 a 4 páry) KE737-99932

(146)  Posuvný nosič na lyže, max. 6 párov KE738-99996

(147) Nosič na bicykel, oceľový KE738-80100

(148) Adaptér pre oceľový nosič na bicykel T-track KE737-99933

(149)  Nosič na bicykel, hliníkový KE737-80010

STREŠNÉ BOXY
OBJEM/DĹŽKA/ŠÍRKA/VÝŠKA/HMOTNOSŤ/MAX. NOSNOSŤ

(150) Strešný box - malý (380 l/1 600/800/400 mm/13 kg/75 kg) KE734-380BK

(151) Strešný box - stredný (480 l/1 900/800/400 mm/15 kg/75 kg) KE734-480BK

(152) Strešný box - veľký (530 l/2 250/800/420 mm/17 kg/75 kg) KE734-630BK

(153) Strešný box Ranger 90, látkový (280 l/1 100/800/400 mm/50 kg) KE734-RAN90

TECHNOLÓGIE
(154)  Predný parkovací systém KE512-99906

(155)  Zadný parkovací systém KE513-4K07B

(156) Zadný parkovací systém (pre výbavu Visia) KE513-4K07C

BEZPEČNOSŤ
(157) Výstražný trojuholník KE930-00017

(158) Výstražný trojuholník (sada 2 ks) KE930-00018

(159) Lekárnička (tvrdý obal) KE930-00021

(160) Lekárnička (mäkký obal) KE930-00026

(161)  Bezpečnostný balík (lekárnička, vesta a 1 trojuholník) KE930-00028

(162) Bezpečnostný balík (lekárnička, vesta a 2 trojuholníky) KE930-00029

(163) Reflexná vesta Nissan KE930-00111

INFORMÁCIE
PRE OBJEDNÁVKU

Spýtajte sa svojho obchodného zástupcu na zahrnutie príslušenstva do finančnej 
ponuky Nissan a získajte výhodu finančného plánu, ktorý vám bude vyhovovať.

Záruka na originálne príslušenstvo Nissan  
5 rokov alebo 160 000 km v prípade montáže pri PDI dílermi Nissan (diely a práca) 
12 mesiacov v prípade montáže treťou stranou či zákazníkom (len diely/neobmedzený 
počet najazdených kilometrov)

 Záruka na schválené príslušenstvo Nissan  
2 roky alebo 100 000 km v prípade montáže pri PDI dílermi Nissan (diely a práca) 
12 mesiacov v prípade montáže treťou stranou či zákazníkom (len diely/neobmedzený 
počet najazdených kilometrov)

 Záruka na príslušenstvo Nissan 
3 roky alebo 100 000 km v prípade montáže pri PDI dílermi Nissan (diely a práca) 
12 mesiacov v prípade montáže treťou stranou či zákaznikom (len diely/neobmedzený počet 
najazdených kilometrov)

PREDĹŽENÁ ZÁRUKA

Predĺžená záruka Nissan vám umožňuje využívať výhody 
záručného krytia do najazdenia väčšieho počtu kilometrov.

Rozsah produktov vám umožňuje vybrať si ten, ktorý 
najlepšie vyhovie vašim požiadavkám.

V prípade opravy budú použité výhradne originálne 
náhradné diely Nissan, ktoré pre vás namontujú naši 
vyškolení technici.

Predĺžená záruka NISSAN prináša bezstarostnú jazdu vám 
aj prípadnému ďalšiemu majiteľovi, ktorý od vás vozidlo 
odkúpi, nakoľko môže byť na nového majiteľa prenesená.

SERVISNÁ ZMLUVA

Poskytnite svojmu vozidlu Navara starostlivosť, ktorú si 
zaslúži a majte svoje náklady pod kontrolou prostredníctvom 
fixnej ceny garantovanej spoločnosťou Nissan počas 
celého trvania servisnej zmluvy.

Servisné zmluvy Nissan vám dávajú možnosť naplánovať 
si servisné náklady až na 8 rokov. 

Servisné zmluvy Nissan pokrývajú všetky požiadavky 
pravidelnej údržby vášho vozidla Navara pre vašu 
bezstarostnú jazdu.

Využívajte výhody používania originálnych náhradných 
dielov, ktoré pre vás namontujú naši vyškolení technici.

Dobre udržiavané vozidlo ma vyššiu zostatkovú hodnotu 
pri ďalšom predaji. Ak vozidlo Nissan predáte ešte pred 
skončením platnosti servisnej zmluvy, zmluvu bude môcť 
počas zvyšnej lehoty platnosti využívať aj nový majiteľ.



Sledujte nový Nissan NAVARA na:
Pečiatka dílera:

Navštívte našu internetovú stránku: www.nissan.sk

*Záruka výrobcu 5 rokov/160 000 km (podľa toho, čo nastane skôr) na segment úžitkových vozidiel (s výnimkou e-NV200: na diely 
systému elektrického vozidla záruka výrobcu 5 rokov/100 000 km, 3 roky/100 000 km na zvyšok vozidla)

Vynaložili sme maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti obsahu tejto publikácie v čase jej uvedenia do tlače (July 2016). Táto 
brožúra obsahuje informácie o prototypoch vozidiel vystavených na autosalónoch. V súlade s politikou sústavného zlepšovania 
svojich výrobkov si spoločnosť Nissan Europe vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť technické údaje a vozidlá uvedené a vyobrazené 
v tejto publikácii. Díleri vozidiel Nissan budú informovaní o týchto zmenách v najkratšom možnom čase. Najaktuálnejšie informácie 
vám poskytne miestny díler vozidiel Nissan. Použité tlačiarenské postupy majú určité obmedzenia, preto sa farby zobrazené v 
tejto brožúre môžu mierne líšiť od skutočných farieb použitého laku a materiálov povrchovej úpravy interiéru. Všetky práva 
vyhradené. Reprodukcia celej brožúry alebo jej časti bez písomného súhlasu spoločnosti Nissan Europe je zakázaná

Táto brožúra je vyrobená z papiera bieleného bez použitia chlóru – MY16 NEW NAVARA P&A FULL Brochure 07/2016 – Vytlačené v EÚ. 
Pripravila spoločnosť DESIGNORY, France and produced by eg+ worldwide, France - Tel. : +33 1 49 09 25 35..
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