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BRAKE

BRAKE

Оборудвайте вашата NP300 NAVARA за работа и 
отдих с аксесоари специално разработени за Nissan. 
Дизайна на хардтопите е специялно съобразен с 
чертите на NP300 NAVARA. Стандартната версия 
е оборудвана с централно заключване на задната 
врата и интегрирана стоп светлина. Премиум 
версията има допълнително странично отварящи 
се прозорци, вътрешно осветление и текстилна 
облицовка. Монтирайте хардтоп и се 
наслаждавайте на ежедневните приключения.

 NP300 NAVARA в цвят жълта савана оборудвана с хардтоп в същия цвят (43), 
стилизиран бар за предна броня - хром (76), странични стилизирани барове - хром (71).

* Налични за версия премиум

ХАРДТОП. УДОБСТВО ЗА ВСИЧКИ 
СИТУАЦИИ

Централно 
заключване

Странично 
отварящи се 
прозорци*

Вътрешно 
осветление*

Допълнителна 
текстилна 

облицовка*

Интегрирана стоп 
светлина
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Работете по-ефективно: защитете товарното 
пространство с подходящ леген (пластмасов или 
алуминиев) поставете защитни лайстни и асистент 
за отваряне на вратата на товарното пространство.

АКСЕСОАРИ ЗА ТОВАРНОТО 
ПРОСТРАНСТВО

1- Защитни лайстни за товарното пространство (60)

2- Асистент за отваряне на врата товарното 
пространство (66)

3- Леген за товарното пространство - Plastic (56)

4- Защитна кора за врата на товарното 
пространство - Plastic  (61)

5- Леген за товарното пространство - Aluminium (57)
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ПРАКТИЧНИ 
АКСЕСОАРИ ЗА 
ТОВАРНОТО 
ПРОСТРАНСТВО
Изберете специално разработените аксесоари за 
NP300 Navara като: подвижна платформа, преграда 
или кутия за товарното пространство, прибираща 
се задна степенка, която позволява по-добър достъп.

 

4

5

1- Кутия за товарното 
пространство (63)

2- Подвижна платформа (59)

3- Прибираща се задна степенка (67)

4- Странични степенки (73)

5- Преграда за товарното 
пространство (65)
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ПОКРИВАЛА ЗА 
ТОВАРНОТО 

ПРОСТРАНСТВО
Работете и се забавлявайте с NP300 NAVARA. 

Поставете покривало и предпазите вашите 
товари – стандартно, алуминиево или ролетна 
щора. Добавете напречни рейки с багажник за 

колела и се насладете на почивката.

1- Покривало (50)

2- Алуминиева ролетна щора (48)

3- Алуминиев капак (46)

4- Алуминиеви напречни рейки (138) с  
багажник за колело (Thule 591) (148)
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1- Багажник за 3 колела, монтира се на  
теглич (окабеляване 13 pins) (125)

2- Подвижен багажник за ски до 6 чифта (145)

3- Фиксиран теглич за броня със степенка -  
Double Cab (118)

4- Алуминиеви напречни рейки за покрив -  
roof railing (max 56 kg) (141)
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БАГАЖНИЦИ 
ПОДХОДЯЩИ  

ЗА ВАШЕТО 
СВОБОДНО ВРЕМЕ 

Когато тръгнете на почивка може да имате 
нужда от теглич. Nissan има точното 

предложение за вас. Изберете фиксиран теглич 
и специално разработените багажници за 

колела или ски. Добавете напречни релси за 
тавана и сложете допълнителни неща, може да 

ви потрябват ако останете по-дълго.
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НАПРАВЕТЕ ИЗБОР  
МЕЖДУ ВАШАТА ТЪМНА 
ИЛИ БЛЕСТЯЩА СТРАНА

1- Стилизирани барове за товарното пространство 
(черни) и фарове (77, 80)

2- Стилизирани задни ъглови барове - черни (78)

3- Странични стилизирани барове - черни (72)

4- Стилизиран бар за предна броня - черен (79)
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1- Стилизирани барове за товарното пространство - 
хром с  фарове (74, 80)

2- Стилизирани задни ъглови барове - хром (75)

3- Странични стилизирани барове - хром (71)

4- Стилизиран бар за предна броня - хром (76)

Персонализирайте вашия пикап със стилни 
барове. Оставете индивидуален отпечатък  
в стила на вашата NP300 NAVARA. 
Преоткриите тъмната страна, като добавите 
черни барове на бяло шаси или направете 
контраст с хромирани барове на черно.
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СПОРТНИ НЮАНСИ

Завършете персонализацията като добавите стилни спортни 
аксесоари - хромирани или черни елементи, лайстни за 
праговете, антена тип shark.

1- Антена Shark - бяла (предлага се още в черно, сиво и червено) (87)

2- Лайстни за праговете- хром (85)

3- Накрайник за ауспуха - хром (84)

4- Стилизирани задни ъглови барове - хром (75)

5- Стилизирани задни ъглови барове - черни (78)

6- Хромирани лайстни за стоповете (82)
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1- Черен стикер, преден капак и врата на товарно пространство (90)

2- Черен стикер, за вратите - Double cab (92)

РАЗЛИЧНИ В ГРАДА
Да, NP300 NAVARA има градски облик: сложете 
стикери и бъдете различни.
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КОМФОРТ И ЗАЩИТА

Бъдете по-сигурни със секретни гайки и система за 
предно и задно паркиране.

1- Секретни гайки (08)

2- Стелки за купето велурени и гумирани (103-104)

3- Пакет безопасност (аптечка, жилетка и триъгълник) (159)

4- Предна и задна система за паркиране (153-154)

5- Алуминиева джанта Solar 18» с капаче - тъмно сива (05)

6- Алуминиева джанта Solar 18» с капаче - черна (06)
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ДЖАНТИ
(01) Желязна джанта 16" 40300-4KJ2A

(02) Желязна джанта 16" 40300-4KJ3D

(03) Алуминиева джанта 16" 40300-4KJ5A

(04) Алуминиева джанта 18" 40300-4KJ6B

(05)  Алуминиева джанта Solar 18» с капаче - тъмно сива KE409-4K300GR

(06)  Алуминиева джанта Solar 18» с капаче - черна KE409-4K300BT

(07) Механизъм за заключване на резервна гума KE409-89980ND

(08)  Секретни гайки KE409-89951

KING CAB - ХАРДТОПИ И ПОКРИВАЛА 
(09) Хардтоп - Metallic black (GN0) KE850-4K31N

(10) Хардтоп - Solid White (QM1) KE850-4K31T

(11) Хардтоп - Metallic Silver (KL0) KE850-4K31K

(12) Хардтоп - Earth bronze (CAQ) KE850-4K31M

(13) Хардтоп - Blue (BW9) KE850-4K31P

(14) Хардтоп - Savannah yellow (EAU) KE850-4K31U

(15) Хардтоп - Solid red (Z10) KE850-4K31Z

(16) Хардтоп - Grey (K51) KE850-4K31R

(17) Хардтоп премиум - Metallic black (GN0) KE850-4K21N

(18) Хардтоп премиум - Solid White (QM1) KE850-4K21T

(19) Хардтоп премиум - Metallic Silver (KL0) KE850-4K21K

(20) Хардтоп премиум - Earth bronze (CAQ) KE850-4K21M

(21) Хардтоп премиум - Blue (BW9) KE850-4K21P

(22) Хардтоп премиум - Savannah yellow (EAU) KE850-4K21U

(23) Хардтоп премиум - Solid red (Z10) KE850-4K21Z

(24) Хардтоп премиум - Grey (K51) KE850-4K21R

(25) Алуминиев капак KE849-4K300

(26) Алуминиев капак - съвместим с защитна решетка KE849-4K310

(27) Алуминиева ролетна щора KE853-4K300

(28) Алуминиева ролетна щора - съвместима с защитна решетка KE853-4K310

(29) Покривало KE853-4K320

DOUBLE CAB - ХАРДТОПИ И ПОКРИВАЛА 
(30) Хардтоп - Metallic black (GN0) KE850-4K41N

(31) Хардтоп - Solid White (QM1) KE850-4K41T

(32) Хардтоп - Metallic Silver (KL0) KE850-4K41K

(33) Хардтоп - Earth bronze (CAQ) KE850-4K41M

(34) Хардтоп - Blue (BW9) KE850-4K41P

(35) Хардтоп - Savannah yellow (EAU) KE850-4K41U

(36) Хардтоп - Solid red (Z10) KE850-4K41Z

(37) Хардтоп - Grey (K51) KE850-4K41R

(38) Хардтоп премиум - Metallic black (GN0) KE850-4K11N

(39) Хардтоп премиум - Solid White (QM1) KE850-4K11T

(40) Хардтоп премиум - Metallic Silver (KL0) KE850-4K11K

(41) Хардтоп премиум - Earth bronze (CAQ) KE850-4K11M

(42) Хардтоп премиум - Blue (BW9) KE850-4K11P

(43)  Хардтоп премиум - Savannah yellow (EAU) KE850-4K11U

(44) Хардтоп премиум - Solid red (Z10) KE850-4K11Z

(45) Хардтоп премиум - Grey (K51) KE850-4K11R

(46)  Алуминиев капак KE849-4K400

(47) Алуминиев капак - съвместим с защитна решетка KE849-4K410

(48)  Алуминиева ролетна щора KE853-4K400

(49) Алуминиева ролетна щора - съвместима с защитна решетка KE853-4K410

(50)  Покривало KE853-4K420

ТОВАРНО ПРОСТРАНСТВО - KING CAB
(51) Леген за товарното пространство - Plastic KE931-4K00A

(52) Леген за товарното пространство - Aluminium KE931-4K00E

(53) Леген за товарното пространство съвместим със C-Channels 
- Aluminium KE931-4K00C

(54) Подвижна платформа за товарното пространство KE855-4K300

(55) Защитни лайстни за товарното пространство KE935-4K31A

ТОВАРНО ПРОСТРАНСТВО - DOUBLE CAB 
(56)  Леген за товарното пространство - Plastic KE931-4K00B

(57)  Леген за товарното пространство - Aluminium KE931-4K00F

(58) Леген за товарното пространство съвместим със C-Channels 
- Aluminium KE931-4K00D

(59)  Подвижна платформа за товарното пространство KE855-4K400

(60)  Защитни лайстни за товарното пространство KE935-4K41A

ИНФОРМАЦИЯ 
ЗА ПОРЪЧКА

 

ТОВАРНО ПРОСТРАНСТВО - ЗА ВСИЧКИ ВЕРСИИ
(61)  Защитна кора за врата на товарното пространство - Plastic KE930-4K00B

(62)  Монтажен комплект за леген за товарното пространство - Plastic KE931-4K09A

(63)  Кутия за товарното пространство KE851-4K01A

(64) Защитна решетка KE543-4KJ0A

(65)  Преграда за товарното пространство KE854-4K000

(66)  Асистент за отваряне на врата товарното пространство KE971-4K000

(67)  Прибираща се задна степенка KE543-4K04B

ВЪНШНИ СТИЛИЗИРАЩИ АКЦЕНТИ - KING CAB
(68) Странични стилизирани барове - хром KE543-4K31A

(69) Странични стилизирани барове - черни KE543-4K30A

(70) Странични степенки KE543 4KF0A

ВЪНШНИ СТИЛИЗИРАЩИ АКЦЕНТИ - DOUBLE CAB
(71)  Странични стилизирани барове - хром KE543-4K41A

(72)  Странични стилизирани барове - черни KE543-4K40A

(73)  Странични степенки KE543-4KJ0A

ВЪНШНИ СТИЛИЗИРАЩИ АКЦЕНТИ - ЗА ВСИЧКИ ВЕРСИИ
(74)  Стилизирани барове за товарното пространство - хром KE546-4K10B

(75)  Стилизирани задни ъглови барове - хром KE545-4K01A

(76)  Стилизиран бар за предна броня - хром KE540-4K03A

(77)  Стилизирани барове за товарното пространство - черни KE546-4K10A

(78)  Стилизирани задни ъглови барове - черни KE545-4K00A

(79)  Стилизиран бар за предна броня - черен KE540-4K02A

(80)  Фарове за стилизирани барове за товарното пространство 
(монтират се върху KE546-4K10A/B) KE541-4K01A

(81) Стилизирани барове за товарното пространство съвместими  
с покривало KE546-4K10C

(82)  Хромирани лайстни за стоповете B6551-4JA0A 

(83) Фарове за мъгла с хромирани лайстни KE622-4J005

(84)  Накрайник за ауспуха B0091-4JA0A

(85) Лайстни за праговете KE967-4K400

(86) Антена Shark - Solid red (Z10) KE280-4J400

(87)  Антена Shark - Solid White (QM1) KE280-4J300

(88) Антена Shark - Grey (K51) KE280-4J200

(89) Антена Shark - Metallic black (GN0) KE280-4J100

(90)  Черен стикер, преден капак и врата на товарно пространство KE537-4K001

(91) Черен стикер, за вратите - King cab KE537-4K322

(92)  Черен стикер, за вратите - Double cab KE537-4K022

(93) Тъмно сив стикер, преден капак и врата на товарно пространство KE537-4K002

(94) Тъмно сив стикер, за вратите - King cab KE537-4K321

(95) Тъмно сив стикер, за вратите - Double cab KE537-4K021

ВЪНШНА ЗАЩИТА
(96) Комплект дефлектори за вратите - Double Cab KE800-4K010

(97) Комплект дефлектори за вратите - King Cab KE800-4K020

(98) Дефлектор преден капак KE610-4K000

(99) Странични лайстни за вратите - Double Cab KE760-4K420PR

(100) Комплект за водна защите на врата за товарното пространство KE857-4K00A

(101) Степенка за гума KE930-00130

СТЕЛКИ - KING CAB
(102) Текстилни KE746-4K021

(103)  Велурени KE746-4K001

(104)  Гумирани KE741-4K089

СТЕЛКИ - DOUBLE CAB
(105) Текстилни KE745-4K021

(106)  Велурени KE745-4K001

(107)  Гумирани KE748-4K089

ИНТЕРИОРНИ УДОБСТВА
(108) DAB антена KS291-10000

(109) Пепелник 96536-00Q0A

(110) Пепелник със светлинен диод F8800-89926

(111) Поставка за телефон "Grip" - бяла KS289-360WH

(112) Поставка за телефон "Flex" - черна KS289-360FL

(113) Поставка за телефон "Push air" - черна KS289-PA0BL

(114) Поставка за телефон KE930-00300

(115) Поставка за таблет - черна KS289-TH0BL

(116) Хладилна кутия KS930-00080
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ТЕГЛИЧИ
(117) Фиксиран теглич за ниво Classic KE500-4KJ0A

(118)  Фиксиран теглич за броня със степенка - Double Cab KE500-4KJ1A

(119) Окабеляване TEK 7 pins  KE505-4K01A

(120) Багажник за 2 колела, монтира се на теглич (окабеляване 7 pins) KE738-70207

(121) Багажник за 3 колела, монтира се на теглич (окабеляване 7 pins) KE738-70307

(122) Адаптор 7 pin към 13 pin KE505-89941

(123) Окабеляване TEK 13 pins KE505-4K01B

(124) Багажник за 2 колела, монтира се на теглич (окабеляване 13 pins) KE738-70213

(125)  Багажник за 3 колела, монтира се на теглич (окабеляване 13 pins) KS738-71313

(126) Адаптор 13 pin към 7 pin KE505-89951

(127) Адаптор 13 pin към 7 pin и 12S за ниво Classic KE505-89961

(128) Окабеляване за допълнително захранване KE505-4K999

(129) Багажник за колела съвместим с теглич - Hangon Xpress 970 
(за 2 бр. колела) KS738-75200

(130) Сгъваем багажник за колела съвместим с теглич - Hangon 972 
(за 3 бр. колела) KS738-75300

(131) Багажник Hangon опция: Допълнителна поставка за 
регистрационна табела 7 pin KS738-75001

(132) Багажник Hangon опция: Адаптор KS738-75002

(133) Багажник Hangon опция: Заключване за багажник KS738-75003

(134) Скоба за безопастност KE500-99935

(135) Теглич тип - Rockinger coupling KE500-99901

(136) Фиксиращ пин - Jaw and pin coupling KE500-99903

(137) Фиксиращ пин - Jaw and pin and ball coupling KE500-99904

БАГАЖНИЦИ
(138)  Алуминиеви напречни рейки за товарното пространство 

съвместими с алуминиева ролетна щора (max 75 kg) KE730-4K010

(139) Алуминиеви напречни рейки за товарното пространство 
съвместими с алуминиев капак (max 75 kg) KE730-4K011

(140) Алуминиеви напречни рейки за покрив (max 80 kg) KE730-4K410

(141)  Алуминиеви напречни рейки за покрив - roof railing (max 100 kg) KE732-3K010

(142) Багажник за ски до 3 чифта KE738-50001

(143) Багажник за ски до 4 чифта KE738-50002

(144) Адаптор за багажник за ски/сноуборд (3 и 4 чифта ски) KE737-99932

(145)  Подвижен багажник за ски до 6 чифта KE738-99996

(146) Стандартен багажник за колело (за 1 бр.) KE738-80100

(147) Адаптор за стандартен багажник за колело KE737-99933

(148)  Багажник за колело (Thule 591) KE738-80010

КУТИИ ЗА ПОКРИВ

ОБЕМ/ДЪЛЖИНА/ШИРИНА/ВИСОЧИНА/ТЕГЛО/МАКС. ТОВАР

(149) Кутия за покрив 380L/1600-800-400mm/13kg/75kg KE734-380BK

(150) Кутия за покрив 480L/1900-800-400mm/15kg/75kg KE734-480BK

(151) Кутия за покрив 530L/2250-800-420mm/17kg/75kg KE734-630BK

(152) Кутия за покрив 280L/1100-800-400mm/50kg) KE734-RAN90

СИСТЕМИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ
(153)  Предна система за паркиране KE512-99906

(154)  Задна система за паркиране KE513-4K07B

БЕЗОПАСНОСТ / СИГУРНОСТ
(155) Авариен триъгълник KE930-00017

(156) Авариен триъгълник (два броя) KE930-00018

(157) Аптечка (кутия) KE930-00021

(158) Аптечка KE930-00026

(159)  Пакет безопасност (аптечка, жилетка и триъгълник) KE930-00028

(160) Пакет безопасност (аптечка, жилетка и 2 триъгълника ) KE930-00029

(161) Аварийна жилетка KE930-00111

ИНФОРМАЦИЯ 
ЗА ПОРЪЧКА

 

 УДЪЛЖЕНА ГАРАНЦИЯ

 Удължената гаранция на Nissan Ви дава възможност да 
се възползвате от вашия NP300 NAVARA за по-дълъг 
период и пробег. 

В случай на ремонт, ще се използват само оригинални 
резервни части Nissan, които ще бъдат монтирани от 
обучени техници на Nissan.

Удължената гаранция дава спокиствие на вас и на всеки 
следващ собственик, тъй като може да се прехвърля. В 
нея също е включена 24 часова пътна помощ. 

ОБСЛУЖВАНЕ

Заповядайте в оторизираните сервизи на Nissan, където 
ще намерите обучени специалисти и сервизни инструменти, 
предназначени за сервизиране на вашия Nissan.

За да си гарантирате максимална безопасност, използвайте 
оригинални резервни части Nissan. Те отговарят на най-
високите стандарти и са направени за вашия автомобил, за 
да оптимизират неговото представяне. Те, разбира се, 
спазват екологичните стандарти и са с една година гаранция.
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Посетете нашият интернет адрес : www.nissan.bg

*5 години / 160,000 km (което настъпи първо) Заводска гаранция за цялата LCV гама (с изключение на e-NV200: 
5 години / 100,000 km Заводска гаранция за EV електрически компоненти, 3 години / 100,000 km)
Направено е всичко възможно, съдържанието на настоящото издание да бъде актуално и точно към датата на отпечатване (Октомври 2015 г). 
Настоящата брошура е изготвена на базата на прототипа на автомобила, който е представен на автомобилните изложения. 
В съответствие с политиката на Nissan за непрекъснато усъвършенстване на своите продукти, Nissan Европа си запазва правото да 
прави промени в характеристиките на автомобилите и нивата на оборудване, които са описани и представени в настоящата публикация. 
Търговските представители на Nissan ще бъдат информирани за всички внесени изменения във възможно най-кратки срокове. Моля 
свържете се с най-близкия до вас оторизиран търговски представител, за да получите актуална информация. Поради ограничените 
възможности на полиграфическата техника, показаните в настоящата брошура цветове и облицовъчни материали могат да се различават 
незначително от действителните цветове на боята и интериора на каросерията. Всички права са запазени. Забранява се 
възпроизвеждането на цялата брошура или части от нея без писменото съгласие на Nissan Европа.

Следете NP300 NAVARA в:

Тази брошура е отпечатана на екологично чиста хартия (без хлор) – MY16 NEW NP300 NAVARA P&A FULL Brochure 10/2015 – Отпечатано в ЕС.
Създадено от CLM BBDO, Франция – Tel.: +33 1 41 23 41 23 адаптирано от eg+ worldwide, Франция – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

Търговски представител:
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