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NOVA NP300 NAVARA
ORIGINALNA DODATNA OPREMA

NISSAN
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BRAKE

BRAKE

NP300 NAVARA, opremljena za delo in prosti čas, s 
popolnoma integrirano Nissanovo dodatno opremo. 
Začnite z izredno premišljeno in vzdržljivo nadgradnjo 
tovornega prostora, ki se popolnoma zlije z dizajnom 
NP300 NAVARE. Standardna različica je na voljo s 
centralnim zaklepanjem zadnjih vrat in vgrajeno zavorno 
lučjo. Premium različica dodaja odpiranje stranskih oken 
(z možnostjo prezračevanja med vožnjo), notranjo 
osvetljavo in notranjo tekstilno oblogo po dogovoru.
Izberite nadgradnjo tovornega prostora, nepogrešljiv 
del vsakodnevne dogodivščine.

On the cover:Na platnici: NP300 NAVARA z dodatno opremo in nadgradnjo (43) v Savannah rumeni barvi, 
prednjo letvijo iz nerjavečega jekla v kromu (76), stransko letvijo iz nerjavečega jekla v kromu (71).

*Na voljo samo v premium različici.

NADGRADNJA TOVRNEGA PROSTORA. 
ENOSTAVNO ŽIVLJENJE S POPOLNOMA 
INTEGRIRANO OBLIKO

Centralno zaklepanje Odpiranje oken*Notranja osvetljava* Notranje obrobe*Zavorna luč
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Za bolj učinkovito delo: izberite plastično ali  
aluminijasto oblogo, ki ustreza vašemu delu in zaščitite 
tovorni prostor, prtljažna vrata in zgornje robove. 
Uporabite pritrdilne letve za lažje odpiranje prtljažnih  
vrat in zaščitite tudi zadnji del vozila.

PREVLEKE TOVORNEGA PROSTORA 
ZAŠČITIJO VAŠ POSEL

1- Pritrdilne letve tovornega prostora (60)

2- Funkcija za enostavno odpiranje prtljažnih vrat  
(na voljo v letu 2016) (66)

3- Plastična obloga tovornega prostora (56)

4- Plastična zaščita prtljažnih vrat (61)

5- Aluminijasta obloga tovornega prostora (57)
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PAMETNO 
OPREMLJEN 
TOVORNI PROSTOR 
POENOSTAVI DELO
Postanite organizirani s pomočjo Nissanove praktične 
in funkcionalne dodatne opreme. S popolnoma 
integrirano drsno tovornim polico, pregrado tovornega 
prostora, škatlo za orodje in masivno kovinsko 
stopnico za lažji dostop ste popolnoma pripravljeni.
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1- Plastična škatla za orodje (63)

2- Drsna tovorna polica (59)

3- Zložljiva zadnja stopnica (67)

4- Stranska stopnica (73)

5- Pregrada tovornega prostora (65)
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ZAŠČITA TOVORA 
VAS PRIPRAVI NA  
PUSTOLOVŠČINO

Samo delo in nič zabave? Ne pri NP300  
NAVARI. Izberite najboljše prekrivalo tovornega 

prostora in zaščitite svoj tovor (izbirate lahko  
med aluminijastim, rolo ali mehkim prekrivalom),  

nato pa na vrh dodajte še nosilec tovora,  
naložite kolesa in se zabavajte!

1- Mehko prekrivalo (50)

2- Rolo prekrivalo (48)

3- Aluminijasto prekrivalo (46)

4- Nosilci tovora z 2 kakovostnima nosilcema za kolesa (148)
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1- Nosilec za 3 kolesa na vlečni kljuki, s 7 ali  
13 pritrdilniki (na voljo tudi v različici za 2 kolesi) (125)

2- Nosilec za smuči/snowboard, za največ 6 parov  
(na voljo tudi v različici za največ 4 in največ 3 pare) (145)

3- Vlečna kljuka z visokim robom (118)

4- Prečna drogova za strešne nosilce (141)
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NOSILCI TOVORA 
PODALJŠAJO  

VAŠ PROSTI ČAS

Za pravi prosti čas potrebujete vlečno kljuko.  
Nissan ima ravno pravšnjo za vas: pritrjeno ali 

posebno oblikovano za prevoz vaših koles ali smuči. 
Dodajte še komplet stilskih strešnih vodil in s seboj 

vzemite še več…morda boste želeli ostati dlje.
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Personalizirajte svoje dostavno vozilo s stilskimi 
letvami, ki naredijo vtis. Robustne in vzdržljive v 
slogu NP300 NAVARE kažejo, da mislite resno. 
Razkrijte svojo temno plat s črnimi letvami na 
beli podlagi ali pa ustvarite kontrast s svetlečimi 
letvami v kromu na črni podlagi. Briljantno.

IZBERITE MED SVOJO TEMNO 
IN SVETLEČO STRANJO

1- Stilske letve prtljažnika z lučjo (opcijsko)  
v črni barvi (77) (80)

2- Stilski zadnji koti v črni barvi (78)

3- Stilske stranske letve v črni barvi (72)

4- Stilska prednja letev v črni barvi (79)
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1- Stilske letve prtljažnika (opcijsko) v kromu (74) (80)

2- Stilski zadnji koti v kromu (75)

3- Stilske stranske letve v kromu (71)

4- Stilska prednja letev v kromu (76)

Personalizirajte svoje dostavno vozilo s stilskimi 
letvami, ki naredijo vtis. Robustne in vzdržljive v 
slogu NP300 NAVARE kažejo, da mislite resno. 
Razkrijte svojo temno plat s črnimi letvami na 
beli podlagi ali pa ustvarite kontrast s svetlečimi 
letvami v kromu na črni podlagi. Briljantno.

IZBERITE MED SVOJO TEMNO 
IN SVETLEČO STRANJO
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ŠPORTNI VIDEZ 
Z IZBRANIMI DODATKI

Izpopolnite svoj videz z izbiro športnih in stilskih dodatkov, 
vključno z letvami v kromu in temno črni barvi, zaščitnimi pragovi 
iz aluminija in privlačno anteno v obliki plavuti morskega psa. 

1- Antena v obliki morskega psa v beli barvi (na voljo tudi v črni, sivi in rdeči barvi) (87)

2- Zaščitni pragovi iz aluminija (85)

3- Zaključek izpušne cevi v kromu (84)

4- Stilski zadnji koti iz nerjavečega jekla v kromu (75)

5- Stilski zadnji koti iz nerjavečega jekla v črni barvi (78)

6- Zaključek zadnje luči v kromu (82)
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1- Črne nalepke, 2 črti na pokrovu motorja in prtljažnih vratih (90)

2- Črne nalepke, 2 črti na bočnih vratih (92)

UTRIP MESTA 
Z VOŽNJO V STILU
Da, NP300 NAVARA ima v sebi ulični stil: izkoristite ga 
čim bolje in izberite dizajnirane nalepke s črtami Viper 
za pokrov motorja, prtljažna in ostala vrata. Urbano kul.
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POZOR VARNOSTNI STANDARDI

Poleg standardnih elementov se še dodatno zaščitite z varnostnimi 
kolesnimi maticami in prednjimi ter zadnjimi parkirnimi senzorji.

1- Varnostne kolesne matice (08)

2- Tepihi iz velurja ali gume z visokimi robovi (103-104)

3- Varnostni paket (159)

4- Prednji in zadnji parkirni senzorji (153-154)

5 - 18-palčna alu platišča Solar z diamantnim leskom 
v temno sivi barvi (05)

6 - 18-palčna alu platišča Solar v črni barvi (06)
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LITA PLATIŠČA
(01) 16" jekleno platišče 40300-4KJ2A

(02) 16" jekleno platišče 40300-4KJ3D

(03) 16" standardno lito platišče 40300-4KJ5A

(04) 18" standardno lito platišče 40300-4KJ6B

(05)  18" lito platišče Solar v temno sivi barvi z diamantnim leskom 
(sredinski pokrovček vključen) KE409-4K300GR

(06)  18" lito platišče Solar v črni barvi (sredinski pokrovček vključen) KE409-4K300BT

(07) Varnostni kolesni zaklep za rezervno kolo KE409-89980ND

(08)  Varnostne kolesne matice KE409-89951

POKRIVALO TOVORNEGA PROSTORA - RAZLIČICA KING CAB
(09) Standardan Hard top v kovinsko črni barvi (GN0) KE850-4K31N

(10) Standardan Hard top v beli barvi (QM1) KE850-4K31T

(11) Standardan Hard top v kovinsko srebrni barvi (KL0) KE850-4K31K

(12) Standardan Hard top v zemeljsko bronasti barvi (CAQ) KE850-4K31M

(13) Standardan Hard top v modri barvi (BW9) KE850-4K31P

(14) Standardan Hard top v savansko rumeni barvi (EAU) KE850-4K31U

(15) Standardan Hard top v rdeči barvi (Z10) KE850-4K31Z

(16) Standardan Hard top v sivi barvi (K51) KE850-4K31R

(17) Premium  Hard top v kovinsko črni barvi (GN0) KE850-4K21N

(18) Premium  Hard top v beli barvi (QM1) KE850-4K21T

(19) Premium  Hard top v kovinsko sivi barvi (KL0) KE850-4K21K

(20) Premium  Hard top v zemeljski bronasti barvi (CAQ) KE850-4K21M

(21) Premium  Hard top v modri barvi (BW9) KE850-4K21P

(22) Premium  Hard top v savansko rumeni barvi (EAU) KE850-4K21U

(23) Premium  Hard top v rdeči barvi (Z10) KE850-4K21Z

(24) Premium  Hard top v sivi barvi (K51) KE850-4K21R

(25) Aluminijasta pokrivna ponjava KE849-4K300

(26) Aluminijasta pokrivna ponjava, združljiva z varnostnim okvirjem KE849-4K310

(27) Rolo pokrivalo KE853-4K300

(28) Rolo pokrivalo, združljiva z varnostnim okvirjem KE853-4K310

(29) Mehka pokrivna ponjava KE853-4K320

POKRIVALO TOVORNEGA PROSTORA - RAZLIČICA DOUBLE CAB
(30) Standardan Hard top v kovinsko črni barvi (GN0) KE850-4K41N

(31) Standardan Hard top v beli barvi (QM1) KE850-4K41T

(32) Standardan Hard top v kovinsko srebrni barvi (KL0) KE850-4K41K

(33) Standardan Hard top v zemeljsko bronasti barvi (CAQ) KE850-4K41M

(34) Standardan Hard top v modri barvi (BW9) KE850-4K41P

(35) Standardan Hard top v savansko rumeni barvi (EAU) KE850-4K41U

(36) Standardan Hard top v rdeči barvi (Z10) KE850-4K41Z

(37) Standardan Hard top v sivi barvi (K51) KE850-4K41R

(38) Premium Hard top v kovinsko črni barvi (GN0) KE850-4K11N

(39) Premium Hard top v beli barvi (QM1) KE850-4K11T

(40) Premium Hard top v kovinsko srebrni barvi (KL0) KE850-4K11K

(41) Premium Hard top v zemeljski bronasti barvi (CAQ) KE850-4K11M

(42) Premium Hard top v modri barvi (BW9) KE850-4K11P

(43)  Premium Hard top v savansko rumeni barvi (EAU) KE850-4K11U

(44) Premium Hard top v rdeči barvi (Z10) KE850-4K11Z

(45) Premium Hard top v sivi barvi (K51) KE850-4K11R

(46)  Aluminijasta pokrivna ponjava KE849-4K400

(47) Aluminijasta pokrivna ponjava, združljiva z varnostnim okvirjem KE849-4K410

(48)  Rolo pokrivalo KE853-4K400

(49) Rolo pokrivalo, združljiva z varnostnim okvirjem KE853-4K410

(50)  Mehka pokrivna ponjava KE853-4K420

OPREMA ZA PRTLJAŽNIK - RAZLIČICA KING CAB
(51) Plastična podloga prtljažnika KE931-4K00A

(52) Prevleka iz aluminija KE931-4K00E

(53) Prevleka iz aluminija, združljiva s C-kanali KE931-4K00C

(54) Drsna polica KE855-4K300

(55) Pokrovi vodil prtljažnika KE935-4K31A

OPREMA ZA PRTLJAŽNIK - RAZLIČICA DOUBLE CAB
(56)  Plastična podloga prtljažnika KE931-4K00B

(57)  Prevleka iz aluminija KE931-4K00F

(58) Prevleka iz aluminija, združljiva s C-kanali KE931-4K00D

(59)  Drsna polica KE855-4K400

(60)  Pokrovi vodil prtljažnika KE935-4K41A

OPREMA ZA TOVORNI PROSTOR - VSE RAZLIČICE
(61)  Plastična zaščita vrat prtljažnika (se naroči s plastično  

prevleko prtljažnika) KE930-4K00B

(62)  Komplet za montažo plastične prevleke prtljažnika  
(se naroči s plastično prevleko prtljažnika) KE931-4K09A

(63)  Škatla za orodje KE851-4K01A

(64) Varnosti okvir KE543-4KJ0A

(65)  Delilnik prtljažnika KE854-4K000

(66)  Funkcija za enostavno odpiranje vrat prtljažnika Tailgate Assist 
(na voljo v 2016) KE971-4K000

(67)  Zložljiva zadnja stopnička KE543-4K04B

ZUNANJOST - RAZLIČICA KING CAB
(68) Stilske stranske letve iz nerjavečega jekla v kromu KE543-4K31A

(69) Stilske stranske stopničke iz nerjavečega jekla v črni barvi KE543-4K30A

(70) Stranska stopnička KE543 4KF0A

ZUNANJOST - RAZLIČICA DOUBLE CAB
(71)  Stilske stranske letve iz nerjavečega jekla v kromu KE543-4K41A

(72)  Stilske stranske stopničke iz nerjavečega jekla v črni barvi KE543-4K40A

(73)  Stranska stopnička KE543-4KJ0A

ZUNANJOST - VSE RAZLIČICE
(74)  Stilska letev prtljažnika iz nerjavečega jekla v kromu KE546-4K10B

(75)  Stilski zadnji koti iz nerjavečega jekla v kromu KE545-4K01A

(76)  Stilska prednja letev iz nerjavečega jekla v kromu KE540-4K03A

(77)  Stilska letev prtljažnika iz nerjavečega jekla v črni barvi KE546-4K10A

(78)  Stilski zadnji koti iz nerjavečega jekla v črni barvi KE545-4K00A

(79)  Stilska prednja letev iz nerjavečega jekla v črni barvi KE540-4K02A

(80)  Pozicijske luči (združljive z KE546-4K10A/B) KE541-4K01A

(81) Stilska letev prtljažnika, združljiva s pokrivalom prtljažnika KE546-4K10C

(82)  Obrobe zadnjih luči B6551-4JA0A 

(83) Komplet meglenk s kromiranimi zaključki KE622-4J005

(84)  Izpušna letev v kromu B0091-4JA0A

(85)  Komplet sprednjih zaščitnih pragov KE967-4K400

(86) Antena v obliki plavuti morskega psa v rdeči barvi (Z10) KE280-4J400

(87)  Antena v obliki plavuti morskega psa v beli barvi (QM1) KE280-4J300

(88) Antena v obliki plavuti morskega psa v sivi barvi (K51) KE280-4J200

NAROČANJE
PODATKI
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POKRIVALO TOVORNEGA PROSTORA - RAZLIČICA DOUBLE CAB
(30) Standardan Hard top v kovinsko črni barvi (GN0) KE850-4K41N

(31) Standardan Hard top v beli barvi (QM1) KE850-4K41T

(32) Standardan Hard top v kovinsko srebrni barvi (KL0) KE850-4K41K

(33) Standardan Hard top v zemeljsko bronasti barvi (CAQ) KE850-4K41M

(34) Standardan Hard top v modri barvi (BW9) KE850-4K41P

(35) Standardan Hard top v savansko rumeni barvi (EAU) KE850-4K41U

(36) Standardan Hard top v rdeči barvi (Z10) KE850-4K41Z

(37) Standardan Hard top v sivi barvi (K51) KE850-4K41R

(38) Premium Hard top v kovinsko črni barvi (GN0) KE850-4K11N

(39) Premium Hard top v beli barvi (QM1) KE850-4K11T

(40) Premium Hard top v kovinsko srebrni barvi (KL0) KE850-4K11K

(41) Premium Hard top v zemeljski bronasti barvi (CAQ) KE850-4K11M

(42) Premium Hard top v modri barvi (BW9) KE850-4K11P

(43)  Premium Hard top v savansko rumeni barvi (EAU) KE850-4K11U

(44) Premium Hard top v rdeči barvi (Z10) KE850-4K11Z

(45) Premium Hard top v sivi barvi (K51) KE850-4K11R

(46)  Aluminijasta pokrivna ponjava KE849-4K400

(47) Aluminijasta pokrivna ponjava, združljiva z varnostnim okvirjem KE849-4K410

(48)  Rolo pokrivalo KE853-4K400

(49) Rolo pokrivalo, združljiva z varnostnim okvirjem KE853-4K410

(50)  Mehka pokrivna ponjava KE853-4K420

OPREMA ZA PRTLJAŽNIK - RAZLIČICA KING CAB
(51) Plastična podloga prtljažnika KE931-4K00A

(52) Prevleka iz aluminija KE931-4K00E

(53) Prevleka iz aluminija, združljiva s C-kanali KE931-4K00C

(54) Drsna polica KE855-4K300

(55) Pokrovi vodil prtljažnika KE935-4K31A

OPREMA ZA PRTLJAŽNIK - RAZLIČICA DOUBLE CAB
(56)  Plastična podloga prtljažnika KE931-4K00B

(57)  Prevleka iz aluminija KE931-4K00F

(58) Prevleka iz aluminija, združljiva s C-kanali KE931-4K00D

(59)  Drsna polica KE855-4K400

(60)  Pokrovi vodil prtljažnika KE935-4K41A

OPREMA ZA TOVORNI PROSTOR - VSE RAZLIČICE
(61)  Plastična zaščita vrat prtljažnika (se naroči s plastično  

prevleko prtljažnika) KE930-4K00B

(62)  Komplet za montažo plastične prevleke prtljažnika  
(se naroči s plastično prevleko prtljažnika) KE931-4K09A

(63)  Škatla za orodje KE851-4K01A

(64) Varnosti okvir KE543-4KJ0A

(65)  Delilnik prtljažnika KE854-4K000

(66)  Funkcija za enostavno odpiranje vrat prtljažnika Tailgate Assist 
(na voljo v 2016) KE971-4K000

(67)  Zložljiva zadnja stopnička KE543-4K04B

ZUNANJOST - RAZLIČICA KING CAB
(68) Stilske stranske letve iz nerjavečega jekla v kromu KE543-4K31A

(69) Stilske stranske stopničke iz nerjavečega jekla v črni barvi KE543-4K30A

(70) Stranska stopnička KE543 4KF0A

ZUNANJOST - RAZLIČICA DOUBLE CAB
(71)  Stilske stranske letve iz nerjavečega jekla v kromu KE543-4K41A

(72)  Stilske stranske stopničke iz nerjavečega jekla v črni barvi KE543-4K40A

(73)  Stranska stopnička KE543-4KJ0A

ZUNANJOST - VSE RAZLIČICE
(74)  Stilska letev prtljažnika iz nerjavečega jekla v kromu KE546-4K10B

(75)  Stilski zadnji koti iz nerjavečega jekla v kromu KE545-4K01A

(76)  Stilska prednja letev iz nerjavečega jekla v kromu KE540-4K03A

(77)  Stilska letev prtljažnika iz nerjavečega jekla v črni barvi KE546-4K10A

(78)  Stilski zadnji koti iz nerjavečega jekla v črni barvi KE545-4K00A

(79)  Stilska prednja letev iz nerjavečega jekla v črni barvi KE540-4K02A

(80)  Pozicijske luči (združljive z KE546-4K10A/B) KE541-4K01A

(81) Stilska letev prtljažnika, združljiva s pokrivalom prtljažnika KE546-4K10C

(82)  Obrobe zadnjih luči B6551-4JA0A 

(83) Komplet meglenk s kromiranimi zaključki KE622-4J005

(84)  Izpušna letev v kromu B0091-4JA0A

(85)  Komplet sprednjih zaščitnih pragov KE967-4K400

(86) Antena v obliki plavuti morskega psa v rdeči barvi (Z10) KE280-4J400

(87)  Antena v obliki plavuti morskega psa v beli barvi (QM1) KE280-4J300

(88) Antena v obliki plavuti morskega psa v sivi barvi (K51) KE280-4J200

(89) Antena v obliki plavuti morskega psa v kovinsko črni barvi (GN0) KE280-4J100

(90)  Črne nalepke, 2 črti na pokrovu motorja in vratih prtljažnika KE537-4K001

(91) Črne nalepke, 2 črti na obeh vratih za različico King cab KE537-4K322

(92)  Črne nalepke, 2 črti na obeh vratih za različico Double cab KE537-4K022

(93) Temno sive nalepke, 2 črti na pokrovu motorja in vratih prtljažnika KE537-4K002

(94) Temno sive nalepke, 2 črti na obeh vratih za različico King cab KE537-4K321

(95) Temno sive nalepke, 2 črti na obeh vratih za različico Doube cab KE537-4K021

ZUNANJA OPREMA
(96) Komplet sprednjega in zadnjega usmerjevalnik zraka za različico 

Double Cab KE800-4K010

(97) Komplet sprednjega usmerjevalnik zraka za različico King Cab KE800-4K020

(98) Usmerjevalnik zraka na pokrovu motornega prostora KE610-4K000

(99) Bočne zaščitne letve za različico Double Cab KE760-4K420PR

(100) Komplet za zaščito pred vodo za vrata prtljažnika KE857-4K00A

(101) Stopnička za na pnevmatiko KE930-00130

PREPROGE - RAZLIČICA KING CAB
(102) Komplet sprednjih običajnih tekstilnih preprog KE746-4K021 

(103)  Komplet sprednjih tekstilnih preprog iz velurja KE746-4K001 

(104)  Komplet sprednjih gumijastih preprog z visokimi robovi KE741-4K089 

PREPROGE - RAZLIČICA DOUBLE CAB
(105) Komplet sprednjih in zadnjih običajnih tekstilnih preprog KE745-4K021 

(106)  Komplet sprednjih in zadnjih tekstilnih preprog iz velurja KE745-4K001 

(107)  Komplet sprednjih in zadnjih gumijastih preprog z visokimi robovi KE748-4K089 

NOTRANJA UPORABNA OPREMA
(108) Antena DAB KS291-10000 

(109) Standardni pepelnik 96536-00Q0A

(110) Osvetljeni pepelnik F8800-89926

(111) Nosilec za pametni telefon "Grip" v beli barvi KS289-360WH 

(112) Nosilec za pametni telefon "Flex" v črni barvi KS289-360FL 

(113) Nosilec za pametni telefon "Push air" v črni barvi KS289-PA0BL 

(114) Čašasto držalo za telefon KE930-00300

(115) Univerzani nosilec za tablični računalnik v črni barvi KS289-TH0BL

(116) Hadilna torba (20L) KS930-00080  

NAROČANJE
PODATKI
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VLEKA
(117) Vlečna kljuka z visokim robom (kratka različica) KE500-4KJ0A

(118)  Vlečna kljuka z visokim robom (daljša različica za Double Cab 
s stopničko na odbijaču) KE500-4KJ1A

(119) Komplet 7-polnega el. priključka  KE505-4K01A

(120) Zložljivi nosilec za 2 kolesi na vlečni kljuki za 7-polne 
el. priključke (Euroride) KE738-70207

(121) Zložljivi nosilec za 3 kolesa na vlečni kljuki za 7-polne 
el. priključke (Euroride) KE738-70307

(122) Vmesnik el. priključka iz 7 na 13 polov KE505-89941

(123) Komplet 13-polnega el. priključka KE505-4K01B

(124) Zložljivi nosilec za 2 kolesi na vlečni kljuki za 13-polne 
el. priključke (Euroride) KE738-70213

(125)  Zložljivi nosilec za 2 kolesi na vlečni kljuki za 13-polne el. 
priključke (Euroway G2) KS738-71313 

(126) Vmesnik el. priključka iz 13 na 7 polov KE505-89951

(127) Vmesnik el. priključka iz 13 na 7 polov 12 s, krajša različica KE505-89961

(128) Dodatno napajanje KE505-4K999

(129) Viseči nosilec za 2 kolesi na vlečni kljuki (Xpress 970) KS738-75200 

(130) Viseči zložljivi nosilec za 3 kolesa na vlečni kljuki (Hangon 972) KS738-75300 

(131) Možnost visečega nosilca za kolo: nosilec za registrske tablice 
(za 7-polne el. priključke) KS738-75001 

(132) Možnost visečega nosilca za kolo: adapter za okvir KS738-75002 

(133) Možnost visečega nosilca za kolo: protivlomna oprema Thule 957 KS738-75003 

(134) Standardna varnostna objemka KE500-99935

(135) Spojka Rockinger KE500-99901

(136) Križna in spenjalna spojka KE500-99903

(137) Križna in spenjalna spojka ter vlečna krogla KE500-99904

PRTLJAŽNI NOSILCI
(138)  Prtljažni nosilec, združljiv z rolo pokrivalom (maks. 75 kg) KE730-4K010

(139) Prtljažni nosilec, združljiv s pokrivno ponjavo iz aluminija (maks. 75 kg) KE730-4K011

(140) Strežni nosilec iz aluminija (maks. 80 kg) KE730-4K410

(141)  Prečna drogova za strežne nosilce (maks. 100 kg) KE732-3K010

(142) Nosilec za smuči, do 3 pari KE738-50001

(143) Nosilec za smuči, do 4 pari KE738-50002

(144) Vmesnik T-track iz aluminija za nosilec za 3 in 4 pare smuči KE737-99932

(145)  Pomični nosilec za smuči, do 6 parov KE738-99996

(146) Standardni nosilec za eno kolo KE738-80100

(147) Vmesnik T-track za standardni nosilec za kolo KE737-99933

(148)  Visoko kakovostni nosilec za kolesa (Thule 591) KE738-80010

STREŠNI KOVČKI
PROSTORNINA/DOLŽINA/ŠIRINA/VIŠINA/TEŽA/DOVOLJENA OBREMENITEV

(149) Mali strešni kovček v črni barvi s hitrim pritrjevanjem in dvojnim 
odpiranjem (380 L/1600-800-400 mm/13 kg/75 kg) KE734-380BK

(150) Srednji strešni kovček v črni barvi s hitrim pritrjevanjem in dvojnim 
odpiranjem (480 L/1900-800-400 mm/15 kg/75 kg) KE734-480BK

(151) Veliki strešni kovček v črni barvi s hitrim pritrjevanjem in dvojnim 
odpiranjem (530 L/2250-800-420 mm/17 kg/75 kg) KE734-630BK

(152) Strešni kovček Ranger 90 iz tkanine (280 L/1100-800-400 mm/50 kg) KE734-RAN90

SISTEMI ZA POMOČ
(153)  Prednji parkirni senzorji KE512-99906

(154)  Zadnji parkirni senzorji KE513-4K07B

VARNOST/ZAŠČITA
(155) Opozorilni trikotnik KE930-00017

(156) Opozorilni trikotnik (2-delni komplet) KE930-00018

(157) Komplet prve pomoči (v škatli iz trde plastike) KE930-00021

(158) Komplet prve pomoči (v torbici) KE930-00026

(159)  Varnostni paket (komplet prve pomoči, varnostni jopič 
in 1 varnostni trikotnik) KE930-00028

(160) Varnostni paket (komplet prve pomoči, varnostni jopič 
in 2 varnostna trikotnika) KE930-00029

(161) Varnostni jopič Nissan KE930-00111

NAROČANJE
PODATKI

Prosite vašega prodajnega zastopnika, da vključi dodatno opremo v vašo Nissan fi nančno ponudbo 
in izkoristite fi nančni načrt, ki vam ustreza.

Originalna dodatna oprema Nissan
5 let ali 160.000 km, če jo pritrdijo Nissanovi pooblaščeni zastopniki na novo vozilo (deli in delo) 
12 mesecev, če jih pritrdi tretja oseba ali stranka (samo deli/neomejena kilometrina).

 Dodatna oprema, odobrena s strani Nissana
2 leti ali 100.000 km, če jo pritrdijo Nissanovi pooblaščeni zastopniki na novo vozilo (deli in delo) 
12 mesecev, če jo pritrdi tretja oseba ali stranka (samo deli/neomejena kilometrina).

 Dodatna oprema Nissan
3 leta ali 100.000 km, če jo namestijo Nissanovi pooblaščeni zastopniki na novo vozilo (deli in delo) 
12 mesecev, če jo pritrdi tretja oseba ali stranka (samo deli/neomejena kilometrina).
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(146) Standardni nosilec za eno kolo KE738-80100

(147) Vmesnik T-track za standardni nosilec za kolo KE737-99933

(148)  Visoko kakovostni nosilec za kolesa (Thule 591) KE738-80010

STREŠNI KOVČKI
PROSTORNINA/DOLŽINA/ŠIRINA/VIŠINA/TEŽA/DOVOLJENA OBREMENITEV

(149) Mali strešni kovček v črni barvi s hitrim pritrjevanjem in dvojnim 
odpiranjem (380 L/1600-800-400 mm/13 kg/75 kg) KE734-380BK

(150) Srednji strešni kovček v črni barvi s hitrim pritrjevanjem in dvojnim 
odpiranjem (480 L/1900-800-400 mm/15 kg/75 kg) KE734-480BK

(151) Veliki strešni kovček v črni barvi s hitrim pritrjevanjem in dvojnim 
odpiranjem (530 L/2250-800-420 mm/17 kg/75 kg) KE734-630BK

(152) Strešni kovček Ranger 90 iz tkanine (280 L/1100-800-400 mm/50 kg) KE734-RAN90

SISTEMI ZA POMOČ
(153)  Prednji parkirni senzorji KE512-99906

(154)  Zadnji parkirni senzorji KE513-4K07B

VARNOST/ZAŠČITA
(155) Opozorilni trikotnik KE930-00017

(156) Opozorilni trikotnik (2-delni komplet) KE930-00018

(157) Komplet prve pomoči (v škatli iz trde plastike) KE930-00021

(158) Komplet prve pomoči (v torbici) KE930-00026

(159)  Varnostni paket (komplet prve pomoči, varnostni jopič 
in 1 varnostni trikotnik) KE930-00028

(160) Varnostni paket (komplet prve pomoči, varnostni jopič 
in 2 varnostna trikotnika) KE930-00029

(161) Varnostni jopič Nissan KE930-00111

NAROČANJE
PODATKI

Prosite vašega prodajnega zastopnika, da vključi dodatno opremo v vašo Nissan fi nančno ponudbo 
in izkoristite fi nančni načrt, ki vam ustreza.

Originalna dodatna oprema Nissan
5 let ali 160.000 km, če jo pritrdijo Nissanovi pooblaščeni zastopniki na novo vozilo (deli in delo) 
12 mesecev, če jih pritrdi tretja oseba ali stranka (samo deli/neomejena kilometrina).

 Dodatna oprema, odobrena s strani Nissana
2 leti ali 100.000 km, če jo pritrdijo Nissanovi pooblaščeni zastopniki na novo vozilo (deli in delo) 
12 mesecev, če jo pritrdi tretja oseba ali stranka (samo deli/neomejena kilometrina).

 Dodatna oprema Nissan
3 leta ali 100.000 km, če jo namestijo Nissanovi pooblaščeni zastopniki na novo vozilo (deli in delo) 
12 mesecev, če jo pritrdi tretja oseba ali stranka (samo deli/neomejena kilometrina).

PODALJŠANO JAMSTVO

Nissan podaljšano jamstvo vam zagotavlja daljše obdobje 
jamstva za vaše novo vozilo NP300 NAVARA oziroma 
njegovo veljavnost do večje prevožene razdalje. Med 
pogodbami, ki so na voljo, lahko izberete tisto, ki najbolj 
ustreza vašim potrebam.

V primeru popravila bodo uporabljeni le Nissanovi originalni 
deli, namestili pa jih bodo le Nissanovi usposobljeni 
serviserji.

Z Nissanovim podaljšanim jamstvom boste lahko mirni vi 
in vsak lastnik za vami, saj se jamstvo prenese na novega 
lastnika ob zasebni prodaji vozila.

Nissanovo jamstvo vključuje tudi Nissanovo pomoč na 
cesti za čas veljavnosti jamstva, ki je na voljo 24 ur na dan, 
vse dni v tednu, po vsej Evropi.

POGODBE O VZDRŽEVANJU

Z Nissanovo pogodbo načrta vzdrževanja privoščite 
svojemu vozilu NAVARA skrb, ki si jo zasluži, obenem 
pa prihranite denar na dolgi rok.

Naš načrt vzdrževanja pokriva vsa standardna servisna 
opravila za Vašo NAVARO.

Z našim načrtom vzdrževanja si zagotovite nespremenljive 
servisne stroške za obdobje do 5 let.

Vaš servisni načrt pokriva vse preglede in menjave, 
ki jih zahteva program vzdrževanja vašega Nissana. 

Izkoristite originalne nadomestne dele Nissan, ki jih 
vgradijo naši strokovno usposobljeni serviserji.

Dobro vzdrževano vozilo bo tudi ohranilo vrednost ob 
morebitni prodaji.

Ob morebitni prodaji vašega vozila Nissan pred 
iztekom pogodbenega kritja lahko novi voznik koristi 
preostalo obdobje veljavnosti pogodbe.
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Obiščite našo spletno stran: www.nissan.si 

* Garancija proizvajalca za linijo LCV je 5 let ali 160.000 km, kar nastopi prej (z izjemo e-NV200: garancija proizvajalca za 
električne dele in sisteme vozila je 5 let ali 100.000 km oz. 3 leta ali 100.000 km za preostale dele vozila).

Prizadevamo si, da bi bila vsebina publikacije v času tiskanja točna (oktober 2015). V katalogu so prikazana prototipna vozila, ki jih prikazujemo 
na avtomobilskih sejmih. Nissan Europe si v okviru politike nenehnega izpopolnjevanja proizvodov pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni 
specifikacije in vozila, predstavljena v tem katalogu. O teh spremembah bomo pooblaščene prodajalce Nissan obvestili v najkrajšem možnem 
času. Za aktualne informacije se obrnite na najbližjega pooblaščenega zastopnika Nissan. Zaradi tehničnih omejitev pri tiskanju lahko barve v 
tem dokumentu rahlo odstopajo od resničnih barv karoserije ali materialov notranjih oblog. Vse pravice so pridržane. Reproduciranje tega 
kataloga v celoti ali delno brez predhodnega pisnega soglasja podjetja Nissan Europe ni dovoljeno.

Spremljajte novo Nissan NP300 NAVARO na:

Ta katalog je tiskan na papirju brez klora – MY16 NEW NP300 NAVARA P&A CELOTNI Katalog 10/2015 – Tiskano v EU.
Zasnova: CLM BBDO, Francija – Tel.: +33 1 41 23 41 23 in izvedba: eg+ worldwide, Francija – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

Žig pooblaščenega prodajalca:
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