
YENİ NAVARA
ORİJİNAL AKSESUARLAR

NISSAN
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BRAKE

BRAKE

Nissan’ın özel dizayn edilmiş aksesuarları ile 
NAVARA’nızı ister iş ister özel seyahatlerinizde 
ihtiyaçlarınıza göre dizayn edebilirsiniz. 

Kapak sayfası: çöl sarısı NAVARA için özel dizayn edilmiş aksesuarlardan çöl sarısı kabin (43), paslanmaz çelik 
krom ön stil bar (76), paslanmaz çelik krom yan stil bar (71).

* Sadece premium versiyonda mevcuttur.

HAYATINIZI KOLAYLAŞTIRMAK  
İÇİN DİZAYN EDİLMİŞ KABİN.

Merkezi kilit Açılabilir camlar*İç Aydınlatma* İç döşemeler*Stop lambası
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Daha verimli çalışın: işinize uygun seçeceğiniz plastik 
veya alüminyum kasa havuzları ile yük alanınızı hem korur, 
hem de istediğiniz şekilde yükleyebilirsiniz. 

KASA HAVUZU İLE HEM ARACINIZI  
HEM EŞYALARINIZI KORUYUN.

1- Kasa ray üstü kaplaması (60)

2- Arka kapak asistanı (2016 için geçerli) (66)

3- Plastik bagaj havuzu (56)

4- Arka kapak plastik koruması (61)

5- Alüminyum kasa havuzu (57)
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AKILLI YÜKLEME 
İÇİN KASA AKSE-
SUARLARI
Nissan’ın pratik aksesuarları ile organize olup, 
hayalinizdeki fonksiyonelliği yakalayın. Kasanızdaki 
yükleri , sürgülü çekmece, bagaj separatörü, alet kutusu 
ve kullanışlı metal basamak ile kolayca organize ediniz.
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1- Plastik alet kutusu (63)

2- Sürgülü bagaj çekmecesi (59)

3- Kaldırılabilir arka basamak (67)

4- Yan Basamak (73)

5- Bagaj separatörü (65)
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ALTERNATİF YÜK 
KAPAKLARI İLE  

MACERAYA HAZIR OLUN
Eğlenceye zaman mı yok? Yeni NAVARA ‘nın her 

türlü yükünüzü koruması için dizayn edilmiş 
alüminyum, yumuşak ve sert kapaklarını kullanın. İşi 

eğlenceye dönüştürmek için ise tek yapmanız 
gereken bunların üzerine bisiklet taşıyıcılarını 

monte etmektir..

1- Yumuşak plastik kasa (tonneau) kapağı (50)

2- Sürgülü kapak (48)

3- Alüminyum kasa (tonneau) kapağı (46)

4- Kasa üstü ikili bisiklet taşıyıcı ve taşıyıcı ayak (148)
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1- Çeki demiri üzerine takılan 3’lü bisiklet taşıyıcı,  
7 ve 13 pinli mevcuttur. (2’li bisiklet taşıyıcı da 
mevcuttur. (125)

2- Kayak/Snowboard taşıyıcı, 6 çift kızaklı  
(2’li ve 4’lü taşıyıcıları da mevcuttur.) (145)

3- Flanşlı çeki demiri (118)

4- Tavan çıtası için taşıyıcı çapraz barlar (141)

  

67464_NAVARA-ACC-MY16_TR.indd   10 19/01/2016   11:53



2

3 4

YÜK TAŞIYICILARI 
İLE ZAMANI VERİMLİ 

KULLANIN 

Boş zamanlarınızda istediğiniz yere gidin, ne 
isterseniz taşıyın. Yeni NAVARA sabit çeki demiri, 

snowboard ve bisiklet taşıyıcısı ile hobilerinize zaman 
ayırın...Zamanınızı uzatmanız için tek gereken bu 

aparatları üzerine takabileceğiniz tavan portbagajı ve 
taşıyıcı ayaklardır.
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Stilli barlar ile hem aracınızı kişiselleştirin, hem 
de Yeni NAVARA’nızla özgürlüğünüzün farkına 
varın. Oluşturacağınız kontrast seçeneklerle 
daha da dikkat çekici olun.

TARAFINIZI SEÇİN...KOYU 
RENK Mİ PARLAK RENK Mİ?

1- Işıklı arka kasa rollbarı, siyah (77, 80)

2- Arka stil köşeler, siyah (78)

3- Yan stil barlar, siyah (72)

4- Ön stil bar, siyah (79)
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1- Işıklı arka stil bar, krom (74, 80)

2- Arka stil köşeler, krom (75)

3- Yan stil barlar, krom (71)

4- Ön stil bar, krom (76)

Stilli barlar ile hem aracınızı kişiselleştirin, hem 
de Yeni NAVARA’nızla özgürlüğünüzün farkına 
varın. Oluşturacağınız kontrast seçeneklerle 
daha da dikkat çekici olun.

TARAFINIZI SEÇİN...KOYU 
RENK Mİ PARLAK RENK Mİ?
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SPOR GÖRÜNÜMLÜ 
DONANIMLAR

Spor görünümü tercih ediyorsanız aracınızı parlak krom ya da 
koyu siyah egzoz ucu, alüminyum kapı eşiği ve köpekbalığı anteni 
ile tamamlayabilirsiniz.

1- Köpekbalığı anteni , mat beyaz (siyah , gri ve kırmızı renkleri de mevcuttur) (87)

2- Alüminyum kapı eşikleri (85)

3- Egzoz ucu, krom (84)

4- Arka stil köşeler , paslanmaz çelik, krom (75)

5- Arka stil köşeler , paslanmaz çelik, siyah (78)

6- Arka stop kaplama ,krom (82)
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1- Siyah stikırlar, kaputta ve arka kapakta ikili şerit halinde (90)

2- Siyah stikırlar, yan kapı üzerlerinde (92)

ŞEHRE AYAK BASMA 
ZAMANI
Şehirli bir görünüm için yeni NAVARA’nızı stikırlar  
ile farklılaştırın.
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GÜVENLİK STANDARTLARINA 
HAZIR OLUN

Aracınızı dış etkenlere karşı kilitli bijonlar ve ön-arka park 
sistemleri ile koruyun.

1- Kilitli bijonlar (08)

2- Paspaslar, kadife veya kauçuk (103-104)

3- Güvenlik seti (159)

4- Ön ve arka park sistemi (153-154)

5- Elmas kesim Solar 18" alaşımlı jant, koyu gri (05)

6- 18" alaşımlı Solar siyah jant (06)
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ALAŞIMLI JANTLAR

(01) 16" çelik jant 40300-4KJ2A

(02) 16" çelik jant 40300-4KJ3D

(03) 16" standart alaşımlı jant 40300-4KJ5A

(04) 18" standart alaşımlı jant 40300-4KJ6B

(05)  18" alaşımlı jant Solar elmas kesim koyu gri (Jant göbeği dahil) KE409-4K300GR

(06)  18" alaşımlı jant Solar siyah ( Jant göbeği dahil) KE409-4K300BT

(07) Jant için kilitlenebilir kilit KE409-89980ND

(08)  Kilitli bijonlar KE409-89951

YÜK ALANI KAPAĞI - DOUBLE CAB VERSİYONU

(30) Kabin standart versiyon metalik siyah (GN0) KE850-4K41N

(31) Kabin standart versiyon beyaz (QM1) KE850-4K41T

(32) Kabin standart versiyon gümüş (KL0) KE850-4K41K

(33) Kabin standart versiyon bronz (CAQ)  KE850-4K41M

(34) Kabin standart versiyon lacivert (BW9) KE850-4K41P

(35) Kabin standart versiyon çöl sarısı (EAU) KE850-4K41U

(36) Kabin standart versiyon alev kırmızısı (Z10) KE850-4K41Z

(37) Kabin standart versiyon metalik gri (K51) KE850-4K41R

(38) Kabin standart premium metalik siyah (GN0) KE850-4K11N

(39) Kabin standart premium beyaz (QM1) KE850-4K11T

(40) Kabin standart premium gümüş (KL0) KE850-4K11K

(41) Kabin standart premium bronz (CAQ) KE850-4K11M

(42) Kabin standart premium lacivert (BW9) KE850-4K11P

(43)  Kabin standart premium çöl sarısı (EAU) KE850-4K11U

(44) Kabin standart premium alev kırmızısı (Z10) KE850-4K11Z

(45) Kabin standart premiummetalik gri (K51) KE850-4K11R

(46)  Alüminyum kasa (tonneau) kapağı KE849-4K400

(47) Alüminyum kasa (tonneau) kapağı , kasa koruma çerçevesi ile uyumlu KE849-4K410

(48)  Sürgülü kapak KE853-4K400

(49) Sürgülü kapak, kasa koruma çerçevesi ile uyumlu KE853-4K410

(50)  Yumuşak kasa (tonneau) kapağı KE853-4K420

KASA İÇİ EKİPMANLAR - DOUBLE CAB VERSİYON

(56)  Plastik kasa havuzu KE931-4K00B

(57)  Alüminyum kasa havuzu KE931-4K00F

(58) Alüminyum kasa havuzu, c-channel ile uyumlu KE931-4K00D

(59)  Sürgülü bagaj çekmecesi KE855-4K400

(60)  Kasa kenar üst koruması KE935-4K41A

KASA İÇİ EKİPMANLAR - TÜM VERSİYONLAR

(61)  Arka kapak plastik koruma (Plastik kasa havuzuyla sipariş edilmelidir.) KE930-4K00B

(62)  Plastik kasa havuzu montaj kiti (Plastik kasa havuzuyla sipariş 
edilmelidir.)

KE931-4K09A

(63)  Alet kutusu KE851-4K01A

(64) Koruyucu çerçeve KE543-4KJ0A

(65)  Kasa separatörü KE854-4K000

(66)  Arka kapak asistanı (2016 için geçerli KE971-4K000

(67)  Kaldırılabilir arka basamak KE543-4K04B

DIŞ STİL - DOUBLE CAB VERSİYON

(71)  Yan stil barlar , paslanmaz çelik , krom KE543-4K41A

(72)  Yan stil barlar , paslanmaz çelik , siyah KE543-4K40A

(73)  Yan basamak KE543-4KJ0A

DIŞ STİL - TÜM VERSİYONLAR

(74)  Arka stil bar paslanmaz çelik, krom KE546-4K10B

(75)  Arka stil köşeler paslanmaz çelik, krom KE545-4K01A

(76)  Ön stil bar paslanmaz çelik, krom KE540-4K03A

(77)  Arka stil bar paslanmaz çelik, siyah KE546-4K10A

(78)  Arka stil köşeler paslanmaz çelik, siyah KE545-4K00A

(79)  Ön stil bar paslanmaz çelik, siyah KE540-4K02A

(80)  Stop lambaları (KE546-4K10A/B ile uyumludur) KE541-4K01A

(81) Arka bagaj kapağı ile uyumlu arka stil bar KE546-4K10C

(82)  Arka stop kaplama B6551-4JA0A 

(83) Sis farı seti krom çerçeveli KE622-4J005

(84)  Krom Egzoz ucu B0091-4JA0A

(85)  Kapı eşikleri, ön set KE967-4K400

(86) Köpekbalığı anteni - Alev Kırmızısı (Z10) KE280-4J400

(87) Köpekbalığı anteni - Beyaz (QM1) KE280-4J300

(88) Köpekbalığı anteni - Metalik Gri (K51) KE280-4J200

(89) Köpekbalığı anteni - Metalik siyah (GN0) KE280-4J100

(90)  Siyah stikırlar, kaputta ve arka kapakta ikili şerit halinde KE537-4K001

(91) Siyah stikırlar, ikili şerit halinde yan kapı üzerlerinde, King cab versiyon için KE537-4K322

(92)  Siyah stikırlar, ikili şerit halinde yan kapı üzerlerinde,  
Double cab versiyon için

KE537-4K022

(93) Koyu gri stikırlar , kaputta ve arka kapakta ikili şerit halinde KE537-4K002

(94) Koyu gri stikırlar, ikili şerit halinde yan kapı üzerlerinde,  
King cab versiyon için KE537-4K321

(95) Koyu gri stikırlar, ikili şerit halinde yan kapı üzerlerinde,  
Double cab versiyon için KE537-4K021

DIŞ EKİPMANLAR

(96) Cam rüzgarlıkları, ön ve arka set, Double cab versiyon için KE800-4K010

(97) Cam rüzgarlıkları, ön ve arka set, King cab versiyon için KE800-4K020

(98) Kaput rüzgarlığı KE610-4K000

(99) Yan gövde kaplamalar, Double cab ile uyumlu KE760-4K420PR

(100) Arka kapak su engelleme kiti KE857-4K00A

(101) Lastik basamağı KE930-00130

PASPASLAR - DOUBLE CAB VERSİYON

(105) Tekstil paspas, standart, ön ve arka set KE745-4K021

(106)  Tekstil paspas, kadife, dikişli, ön ve arka set KE745-4K001

(107)  Kauçuk paspas flanşlı, ön ve arka set KE748-4K089

İÇ EKİPMANLAR

(108) DAB Anteni KS291-10000

(109) Standart küllük 96536-00Q0A

(110) Işıklı küllük F8800-89926

SİPARİŞ
BİLGİLERİ
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KASA İÇİ EKİPMANLAR - DOUBLE CAB VERSİYON

(56)  Plastik kasa havuzu KE931-4K00B

(57)  Alüminyum kasa havuzu KE931-4K00F

(58) Alüminyum kasa havuzu, c-channel ile uyumlu KE931-4K00D

(59)  Sürgülü bagaj çekmecesi KE855-4K400

(60)  Kasa kenar üst koruması KE935-4K41A

KASA İÇİ EKİPMANLAR - TÜM VERSİYONLAR

(61)  Arka kapak plastik koruma (Plastik kasa havuzuyla sipariş edilmelidir.) KE930-4K00B

(62)  Plastik kasa havuzu montaj kiti (Plastik kasa havuzuyla sipariş 
edilmelidir.)

KE931-4K09A

(63)  Alet kutusu KE851-4K01A

(64) Koruyucu çerçeve KE543-4KJ0A

(65)  Kasa separatörü KE854-4K000

(66)  Arka kapak asistanı (2016 için geçerli KE971-4K000

(67)  Kaldırılabilir arka basamak KE543-4K04B

DIŞ STİL - DOUBLE CAB VERSİYON

(71)  Yan stil barlar , paslanmaz çelik , krom KE543-4K41A

(72)  Yan stil barlar , paslanmaz çelik , siyah KE543-4K40A

(73)  Yan basamak KE543-4KJ0A

DIŞ STİL - TÜM VERSİYONLAR

(74)  Arka stil bar paslanmaz çelik, krom KE546-4K10B

(75)  Arka stil köşeler paslanmaz çelik, krom KE545-4K01A

(76)  Ön stil bar paslanmaz çelik, krom KE540-4K03A

(77)  Arka stil bar paslanmaz çelik, siyah KE546-4K10A

(78)  Arka stil köşeler paslanmaz çelik, siyah KE545-4K00A

(79)  Ön stil bar paslanmaz çelik, siyah KE540-4K02A

(80)  Stop lambaları (KE546-4K10A/B ile uyumludur) KE541-4K01A

(81) Arka bagaj kapağı ile uyumlu arka stil bar KE546-4K10C

(82)  Arka stop kaplama B6551-4JA0A 

(83) Sis farı seti krom çerçeveli KE622-4J005

(84)  Krom Egzoz ucu B0091-4JA0A

(85)  Kapı eşikleri, ön set KE967-4K400

(86) Köpekbalığı anteni - Alev Kırmızısı (Z10) KE280-4J400

(87) Köpekbalığı anteni - Beyaz (QM1) KE280-4J300

(88) Köpekbalığı anteni - Metalik Gri (K51) KE280-4J200

(89) Köpekbalığı anteni - Metalik siyah (GN0) KE280-4J100

(90)  Siyah stikırlar, kaputta ve arka kapakta ikili şerit halinde KE537-4K001

(91) Siyah stikırlar, ikili şerit halinde yan kapı üzerlerinde, King cab versiyon için KE537-4K322

(92)  Siyah stikırlar, ikili şerit halinde yan kapı üzerlerinde,  
Double cab versiyon için

KE537-4K022

(93) Koyu gri stikırlar , kaputta ve arka kapakta ikili şerit halinde KE537-4K002

(94) Koyu gri stikırlar, ikili şerit halinde yan kapı üzerlerinde,  
King cab versiyon için KE537-4K321

(95) Koyu gri stikırlar, ikili şerit halinde yan kapı üzerlerinde,  
Double cab versiyon için KE537-4K021

DIŞ EKİPMANLAR

(96) Cam rüzgarlıkları, ön ve arka set, Double cab versiyon için KE800-4K010

(97) Cam rüzgarlıkları, ön ve arka set, King cab versiyon için KE800-4K020

(98) Kaput rüzgarlığı KE610-4K000

(99) Yan gövde kaplamalar, Double cab ile uyumlu KE760-4K420PR

(100) Arka kapak su engelleme kiti KE857-4K00A

(101) Lastik basamağı KE930-00130

PASPASLAR - DOUBLE CAB VERSİYON

(105) Tekstil paspas, standart, ön ve arka set KE745-4K021

(106)  Tekstil paspas, kadife, dikişli, ön ve arka set KE745-4K001

(107)  Kauçuk paspas flanşlı, ön ve arka set KE748-4K089

İÇ EKİPMANLAR

(108) DAB Anteni KS291-10000

(109) Standart küllük 96536-00Q0A

(110) Işıklı küllük F8800-89926

(111) Akıllı telefon taşıyıcı "Grip" beyaz renk KS289-360WH 

(112) Akıllı telefon taşıyıcı "Flex" siyah renk KS289-360FL 

(113) Akıllı telefon taşıyıcı "Push air" siyah renk KS289-PA0BL

(114) Telefon taşıyıcı, bardaklık içi için KE930-00300

(115) Universal tablet taşıyıcı KS289-TH0BL 

(116) Soğutucu (20L) KS930-00080

ÇEKİ DEMİRİ OPSİYONLARI

(117) Flanşlı çeki demiri (kısa versiyon) KE500-4KJ0A

(118)  Flanşlı çeki demiri (uzun versiyon, Double cab için) KE500-4KJ1A

(119) TEK 7 pinli  KE505-4K01A

(120) Bisiklet taşıyıcı - 7 pinli çeki demiri montajlı - 2 bisiklet (Euroride) KE738-70207

(121) Bisiklet taşıyıcı - 7 pinli çeki demiri montajlı - 3 bisiklet (Euroride) KE738-70307

(122) TEK adaptörü 7 pinden 13 pine KE505-89941

(123) TEK 13 pinli KE505-4K01B

(124) Bisiklet taşıyıcı - 13 pinli çeki demiri montajlı - 2 bisiklet (Euroride) KE738-70213

(125)  Bisiklet taşıyıcı - 13 pinli çeki demiri montajlı - 3 bisiklet 
(Euroway G2)

KS738-71313 

(126) TEK adaptor 13 pinden 7 pine KE505-89951

(127) TEK adaptor 13 pinden 7 pine ve 12 S , kısa versiyon KE505-89961

(128) İlave güç kaynağı KE505-4K999

(129) Bisiklet taşıyıcı tavan üzeri, 2 bisiklet için (Xpress 970) KS738-75200

(130) Katlanabilir bisiklet taşıyıcı tavan üzeri, 3 bisiklet için (Hangon 972) KS738-75300 

(131) Üst bisiklet taşıyıcı seçeneği: 7 pinli soket ile uyumlu KS738-75001

(132) Üst bisiklet taşıyıcı seçeneği: Çerçeve adaptörü KS738-75002

(133) Üst bisiklet taşıyıcı seçeneği: Kilitli Thule 957 KS738-75003 

(134) Güvenlik bağlantı kelepçesi KE500-99935

(135) Bağlantı - rockinger KE500-99901

(136) Bağlantı - pin/Jaw KE500-99903

(137) Bağlantı - pin/ball/Jaw KE500-99904

SİPARİŞ
BİLGİLERİ
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YÜK TAŞIYICILAR

(138)  Arka kapak ile uyumlu yük taşıyıcı (max 75 kg) KE730-4K010

(139) Alüminyum bagaj kapağı (tonneau) ile uyumlu (max 75 kg) KE730-4K011

(140) Alüminyum tavan üstü yük taşıyıcı (max 80 kg) KE730-4K410

(141)  Tavan için çapraz barlar (max 100 kg) KE732-3K010

(142) Kayak taşıyıcı 3 çifte kadar KE738-50001

(143) Kayak taşıyıcı 4 çifte kadar KE738-50002

(144) 3 ve 4 çift kayak taşıyıcısı için T-track alüminyum adaptörü KE737-99932

(145)  Kızaklı kayak taşıyıcı 6 çifte kadar KE738-99996

(146) Standart bisiklet taşıyıcı (1 bisiklet için) KE738-80100

(147) T-track adaptörü , 1 standart bisiklet taşıyıcı için KE737-99933

(148)  High grade bisiklet taşıyıcı (Thule 591) KE738-80010

TAVAN BAGAJLARI

HACİM/UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK/MAKSİMUM YÜK KAPASİTESİ

(149) Küçük tavan bagajı, hızlı montaj, çift taraflı açılabilen,siyah 
(380L/1600-800-400mm/13kg/75kg)

KE734-380BK

(150) Orta tavan bagajı, hızlı montaj, çift taraflı açılabilen,siyah 
(480L/1900-800-400mm/15kg/75kg)

KE734-480BK

(151) Büyük tavan bagajı, hızlı montaj, çift taraflı açılabilen,siyah 
(530L/2250-800-420mm/17kg/75kg)

KE734-630BK

(152) Ranger tavan bagajı, kumaş (280L/1100-800-400mm/50kg) KE734-RAN90

(153)  Ön park sistemi KE512-99906

(154)  Arka park sistemi KE513-4K07B

EMNİYET / GÜVENLİK

(155) Üçgen ikaz reflektörü KE930-00017

(156) Üçgen ikaz reflektörü (ikili set) KE930-00018

(157) İlk yardım seti (sert plastik kutulu) KE930-00021

(158) İlk yardım seti (yumuşak çantalı) KE930-00026

(159)  Güvenlik seti (ilkyardım kiti, yelek ve 1 adet ikaz reflektörü) KE930-00028

(160) Güvenlik seti (ilkyardım kiti, yelek ve 2 adet ikaz reflektörü) KE930-00029

(161) Nissan güvenlik yeleği KE930-00111

SİPARİŞ
BİLGİLERİ
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Web sitemizi ziyaret edin: www.nissan.com.tr

Bu yayının baskıya girdiği anda (Ekim 2015) içindekilerin doğru olması için her türlü çaba harcanmıştır. Bu broşür, otomobil fuarlarında 
gösterilen prototip araçların özelliklerini gösterecek şekilde basılmıştır. Şirketimizin ürünlerini sürekli geliştirme politikasına dayanarak Nissan 
Avrupa ve Nissan Otomotiv A.Ş., bu yayında açıklanan ve gösterilen teknik özellikleri ve araçları her an değiştirme hakkını saklı tutar. Nissan 
Yetkili Satıcıları, mümkün olan en kısa zamanda buna benzer değişikliklerden haberdar edilecektir. Lütfen güncel bilgileri almak için Nissan 
Yetkili Satıcınıza uğrayın. Kullanılan baskı işlemlerindeki sınırlamalar nedeniyle bu broşürde gösterilen renkler , kullanılan boya ve kabin içi 
malzemelerin asıl renklerinden çok az da olsa farklılık gösterebilir. Tüm hakları saklıdır. Nissan Avrupa’nın ve Nissan Otomotiv A.Ş.’nin yazılı izni 
olmadan, bu broşürün tamamının veya bir kısmının çoğaltılması yasaktır.

 

Bu broşür klor içermeyen kağıt kullanılarak basılmıştır. – MY16 YENİ NAVARA P&A FULL brosür 10/2015– AB’de basılmıştır.  
CLM BBDO, Fransa tarafından tasarlanmış - Tel :+33 1 41 23 41 23 ve eg+ worldwide FRANCE tarafından basılmıştır. - Tel.: +33 1 49 09 25 35.

Bayi Kaşesi:
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