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BRAKE

B R A K E

Vybavte svůj vůz NAVARA pro práci i volný čas díky 
plně integrovanému příslušenství od společnosti 
Nissan. Začněte neuvěřitelně promyšlenou, ultra 
odolnou nástavbou vyrobenou tak, aby dokonale 
ladila s designem vozu NAVARA. Standardní verze 
nástavby je dodávána s centrálním zamykáním  
i u výklopných zadních dveří a s integrovaným 
brzdovým světlem. Prémiová verze je doplněna o 
otevírání bočních oken (s možností větrání za jízdy), 
osvětlení interiéru a o vnitřní textilní čalounění 
na míru. Namontujte si svoji nástavbu a užívejte 
si dobrodružství každý den.

* K dispozici pouze u prémiových verzí.

Na obálce: NAVARA ve žluté barvě Savannah s nástavbou ve žluté barvě Savannah, 
s chromovanou ozdobnou lištou z nerezové oceli a s chromovanou boční lištou z 
nerezové oceli.

NÁSTAVBA. POHODLNÝ ŽIVOT DÍKY  
PLNĚ INTEGROVANÉMU PROVEDENÍ

Otevírání oken*Osvětlení interiéru* Čalounění interieru*Brzové světloCentrální zamykání

Vytisknout   |   Zavřít



EAU ŽLUTÁ SAVANNAH (M)

CAQ BRONZOVÁ EARTH (M) QM1 BÍLÁ (S)

BW9 MODRÁ (M) GN0 ČERNÁ (M)

Z10 ČERVENÁ (S) KL0 STŘÍBRNÁ (M)

K51 ŠEDÁ (M)

NÁSTAVBA 
STANDARDNÍ VERZE
Standardní verze nástavby se dokonale hodí  
k pracovnímu využití – obstojí i při těch 
nejnáročnějších úkolech. Nástavba s vozem 
dokonale ladí a nabízí maximální přepravní 
kapacitu – žádná kabina King Cab bez ní  
není úplná.

VYBERTE SI SVOU BARVU

NÁSTAVBA 
PRÉMIOVÁ VERZE
Pokud máte rodinu a model s kabinou Double 
Cab, je pro vás prémiová verze nástavby pro 
ochranu všech vašich věcí tím pravým řešením. 
Je absolutně vodotěsná a vybavená osvětlením 
interiéru, centrálním zamykáním a inteligentním 
obložením – zdaleka nejlepší možná volba.
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VLOŽKY LOŽNÉ 
PLOCHY – CHRAŇTE 
SVŮJ MAJETEK
Pracujte efektivněji: Vyberte si vložku ložné plochy, 
která odpovídá vaší práci (plastovou nebo hliníkovou), 
a chraňte ložnou plochu, dveře zavazadlového 
prostoru a horní okraje ložné plochy, vytvořte 
upevňovací body s kryty korby.

1  – kryty korby
2 – plastová vložka ložné 

plochy
3 – plastová ochrana dveří 

zavazadlového prostoru
4 – hliníková vložka ložné plochy 

s plastovou ochranou stran 

 

1 - Bed rails caps
2- Plastic bedliner
3- Tailgate protection in plastic
4- Aluminium bedliner with 

Alastic side protection
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PŘÍSLUŠENSTVÍ 
KORBY PRO 
EFEKTIVNÍ 
ORGANIZACI
Nakládejte efektivně... se svým časem díky 
praktickému příslušenství Nissan, při jehož 
tvorbě jsme mysleli především na funkčnost. 
Díky plně integrované vysunovací přihrádce, 
dělící příčce korby, boxu na nářadí a odolnému 
kovovému stupátku pro snadný přístup máte 
vše pod kontrolou.

1 - Plastový box na nářadí
2- Vysunovací přihrádka
3- Vysunovací zadní stupačka
4– Rozdělovač nákladového prostoru
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S KRYTY KORBY 
JSTE PŘIPRAVENI NA 

DOBRODRUŽSTVÍ
Samá práce a žádná zábava? NP300 NAVARA 

nabízí pravý opak. Vyberte si ten nejlepší 
krytkorby – hliníkový, rolovací nebo měkký – a 

chraňte svůj náklad. Poté na korbu namontujte 
nosič jízdních kol a užijte si zábavu!

1  – Kryt nákladového prostoru, měkký
2 – Rolovací kryt chromovaný, možno i v černé
3 – Kryt nákladového prostoru, hliníkový
4 – Nosič na ložnou plochu se 2 vysoce kvalitními  

nosiči jízdních kol
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1  – nosič jízdních kol na tažné zařízení pro 3 kola, variantně 
se 7 nebo 13 kolíky (k dispozici i ve verzi pro 2 kola)

2 – nosič lyží/snowboardu, až 6 párů lyží, vysunovací 
(variantně ve verzích pro 2 nebo 4 páry)

3 – tažné zařízení, přírubové
4 – příčníky, pro vozy vybavené podélníky

STŘEŠNÍ NOSIČE 
PROTÁHNĚTE SI 

SVŮJ VOLNÝ ČAS
Pro volný čas potřebujete tažné zařízení 

a společnost Nissan má to správné právě 
pro vás: pevné nebo speciálně navržené 

pro upevnění jízdních kol nebo lyží. 
Přidejte také sadu stylových střešních 

ližin a další věci. Jen pro případ, že byste 
se ještě chvíli zdrželi…
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ROZHODNĚTE SE MEZI  
VAŠÍ TEMNOU A SVĚTLOU 
STRÁNKOU

1  – ozdobné lišty ložné plochy s osvětlením (volitelně), černé
2 – zadní ozdobné rohy, černé
3 – boční ozdobné lišty, černé
4 – přední ozdobná lišta, černá

1  – ozdobné lišty ložné plochy s osvětlením 
(volitelně), chromované

2 – zadní ozdobné rohy, chromované
3 – boční ozdobné lišty, chromované 
4 – přední ozdobná lišta, chromovaná

Upravte si svůj pickup působivými ozdobnými 
lištami. Robustní a odolné, charakteristické pro 
styl NAVARA – dají všem najevo, že svou práci 
myslíte vážně. Odhalte svou temnou stránku s 
černými lištami na bílé karosérii nebo nechte 
vyniknout kontrast lesklých chromovaných lišt 
na černé karosérii. Nádhera.
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AKČNÍ SPORTY 
SE VŠEMI DOPLŇKY
Doplňte svůj vzhled vybraným příslušenstvím ve sportovním stylu, 
včetně lesklých chromových a tmavých černých koncovek, hliníkových 
prahových lišt a líbivé antény ve tvaru žraločí ploutve.

1  – anténa ve tvaru žraločí ploutve, pastelová bílá 
2 – prahové lišty, hliníkové
3 – koncovka výfuku, chromovaná
4 – zadní ozdobné rohy, nerez ocel, chromované
5 – zadní ozdobné rohy, nerez ocel, černe
6 – zakončení zadních světel, chromované
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1  – černé nálepky, 2 proužky na kapotě motoru a dveřích 
zavazadlového prostoru

2 – černé nálepky, 2 proužky na dveřích na obou stranách

MĚSTO VOLÁ 
STAČÍ VYRAZIT
Ano, NAVARA dostala pouliční vzhled: Vychutnejte  
si nálepky se zmijí – na kapotu, dveře zavazadlového 
prostoru a ostatní dveře. Do města ve velkém stylu.
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POZOR! 
BEZPEČNOSTNÍ 
STANDARDY
Kromě základních funkcí můžete bezpečnost 
svého vozu zvýšit také pomocí bezpečnostních 
matic kol a předního a zadního parkovacího 
systému.

1  – bezpečnostní matice kol
2 – Koberečky, gumové nebo velurové
3 – bezpečnostní sada
4 – přední a zadní parkovací systém
5 –  18" hliníková kola Solar, řezaná diamantem,  

tmavě šedá
6 – 18" hliníková kola Solar, černá
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PŘIDEJTE ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ NISSAN
HLINÍKOVÁ KOLA

STANDARDNÍ NÁSTAVBA

LUXUSNÍ PEVNÁ NÁSTAVBA

16″ standardní 
kola z lehké slitiny
40300-4KJ5A

18" standardní 
kola z lehké slitiny
40300-4KJ6B

bronzová Earth
kabina Double 
Cab
KE850-4K61M

18" kola z lehké 
slitiny, diamantový 
řez, černá
KE409-4K300BT

černá metalíza
kabina Double 
Cab
KE850-4K51N

žlutá Savannah
 kabina Double 
Cab
KE850-4K61U

pastelová 
červená
 kabina Double 
Cab
KE850-4K51Z

ližiny ložné 
plochy
KE935-4K41A

černá metalíza
 kabina Double 
Cab
KE850-4K61N

pastelová bílá 
kabina Double 
Cab
KE850-4K51T

bronzová Earth
kabina Double 
Cab
KE850-4K51M

asistent dveří 
zavazadlového 
prostoru
KE971-4K000

rozdělovač 
ložného prostoru
KE854-4K000

pastelová bílá
 kabina Double 
Cab
KE850-4K61T

stříbrná metalíza
kabina Double 
Cab
KE850-4K61K

bezpečnostní 
matice kol 
(rezervní kolo)
KE409- 89981
bezpečnostní 
matice kol
KE409-89951

16″ ocelová kola 
(16×6,0J ET55)
40300-4KJ2A
16″ ocelová kola 
(16×6,0J ET45)
40300-4KJ3D

modrá
kabina Double 
Cab
KE850-4K61P

sada pro 
ochranný rám
KE541-4K01A

stříbrná metalíza
kabina Double 
Cab
KE850-4K51K

18" kola z lehké 
slitiny, diamantový 
řez tmávě šedá
KE409-4K300GR

šedá
 kabina Double 
Cab
KE850-4K61R

mlhové světlo
KE622-4J005

žlutá Savannah
 kabina Double 
Cab
KE850-4K51U

modrá
kabina Double 
Cab
KE850-4K51P

Plastová ochrana 
výklopné zádi 
KE930-4K00B

plastová 
schránka na 
nářadí
KS851-4K000

pastelová 
červená
kabina Double 
Cab
KE850-4K61Z

stupačka na kolo
KE930-00130
zadní stupačka, 
vysunovací
KE543-4K04B

popelník 
96536-00Q0A
osvětlený 
F8800-89926

chladicí schránka 
– 20 l

 KS930-00080

Hliníková vložka 
korby s plastovými 
podběhy
s systemu 
C-Channel
KE931-4K00H
bez systému 
C-Channel 
KE931-4K00K

Dětská sedačka 
Duo Plus

 KS530-99990
Dětská sedačka 
Safe Plus

 KS530-99010

Hliníkovi kryt pro 
hliníkovou vložku 
korby
KE931-4K00DS1

Hliníková vložka 
korby s plastovými 
podběhy
KE931-4K00B

Sada pro 
upevnění plastové 
vložky ložné 
plochy
KE931-4K09A

vysunovací 
přihrádka
KE855-4K400

FUNKČNÍ DOPLŇKY EXTERIÉRU

přední
KE512-99906
zadní
KE513-4K07B
zadní pro nižší 
stupně výbavy
KE513-4K07C

šedá
 kabina Double 
Cab
KE850-4K51R

OSVĚTLENÍ

FUNKČNÍ DOPLŇKY EXTERIÉRU

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

FUNKČNÍ DOPLŇKY INTERIÉRU

SOLAR SOLAR

  

PARKOVACÍ SYSTÉM

krátké 
KE500-4KJ0D
dlouhé 
KE500-4KJ1D
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PŘIDEJTE ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ NISSAN
VNĚJŠÍ VZHLEDOVÉ DOPLŇKY

ochranný rám 
ložné plochy, pro 
rolovací kryt, 
chromovaný
KE546-4K10C
ochranný rám 
ložné plochy, pro 
rolovací kryt, černý 
KE546-4K105

boční ochranné 
rámy
KE543-4K41A

boční stupačky, 
ocelové
KE543-4K41A

zadní roh, černý 
KE545-4K00A

zadní roh, ocelový
KE545-4K01A

přední rám, 
černý 
KE540-4K02A

OCHRANA

spojka Rockinger
KE500-99901
čelist a čepová spojka
KE500-99903
čelist a čepová a kulová 
spojka 
KE500-99904
přídavný zdroj napájení 
KE505-4K999

deflektor kapoty 
KE610-4K000

POLEPY

rám ložné 
plochy, 
chromovaný 
KE546-4K10B

boční ozdobné 
lišty
KE760-4K420PR

rámečky zadních 
světel 
B6551-4JA0A

koncovka výfuku, 
chromovaná 
B0091-4JA0A

anténa ve tvaru 
žraločí ploutve*
pastelová červená
KE280-4J400
černá metalíza 
KE280-4J100
šedá 
KE280-4J200
pastelová bílá 
KE280-4J300

prahové lišty 
KE967-4K400

2 pruhy: na 
kapotě a dveřích 
zavazadlového 
prostoru
černá
KE537-4K001
tmavě šedá 
KE537-4K002

2 pruhy: postranní 
černé pruhy dveří
Černá
KE537-4K321
tmavě šedá
KE537-4K322

okenní deflektory
přední a zadní 
KE800-4K010

ochrana proti 
vodě (dveře 
zavazadlového 
prostoru) 
KE857-4K00A

na chytrý telefon 
(360stupňový 
držák) 

 KS289-360BL

DRŽÁKY MULTIMÉDIÍ

NÁKLADOVÝ PROSTOR

STŘEŠNÍ NOSIČE

na chytrý telefon 
(magnetický) 

 KS289-AVMBL

držák na chytrý 
telefon (pohárek)
KE930-00300

hliník
KE730-4K410
příčníky pro střešní 
ližiny 
 KE732-3K010
kompatibilní kryt 
nákladového prostoru 
KE730-4K011
kompatibilní rolovací 
kryt 
KE7304-K010

střešní box
malý
KE734-380BK
střední 
KE734-480BK
velký 
KE734-630BK
ranger
KE734-RAN90

nosič lyží
6 párů
KE738-99996
4 páry

 KS738-50002
2 páry

 KS738-50001
T-track adaptér
KE737-99932

* K dispozici do vyprodání skladových zásob, poté náhrada položkou KE853-4K31B

TAŽNÁ ZAŘÍZENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ: 

kryt nákladového 
prostoru, hliníkový
s ochranného rámu
KE849-4K410
bez ochranného 
rámu
KE849-4K400

rolovací kryt, 
chromovaná
bez ochranného 
rámu
KE853-4K40B
s ochranného rámu
KE853- 4K41B

měkký kryt 
nákladového 
prostoru
KE853-4K420

rolovací kryt, černý
s ochranného rámu
KE853-4K415
bez ochranného 
rámu
KE853-4K405

nosič jízdních kol
závěsný, 2 kola 
(13 kolíků) 

 KS738-75200
závěsný, 3 kola 

 KS738-75300

nosič jízdních kol
skládací, 2 kola (13 kolíků) 
KE738-70213
skládací, 2 kola (7 kolíků) 
KE738-70207

skládací, 3 kola (7 kolíků) 
KE738-70307
skládací, 3 kola,  
Euroway G2 

 KS738-71313

registrační značka 
 KS738-75001

rámový adaptér
 KS738-75002

ochrana před 
odcizením 

 KS738-75003

adaptér TEK, 7 kolíků
KE505-4K01C 
adaptér TEK, 13 kolíků 
KE505-4K01D
adaptér TEK, 7 na 13 kolíků 
KE505-89941
adaptér TEK, 13 na 7 kolíků 
KE505-89951
adaptér TEK, 13 na 7 a 12 kolíků 
KE505-89961

přední rám, 
ocelový 
KE540-4K03A

rám ložné plochy, 
černý 
KE546-4K10A

nosič jízdních kol
ocel 
KE738-80100
luxusní 
KE738-80010
adaptér 
KE737-99933

ROHOŽE

BEZPEČNOSTNÍ VÝBAVA / LÉKÁRNIČKA

standardní
přední a zadní 
KE745-4K021

guma
přední a zadní 
KE748-4K089

velur
přední a zadní 
KE745-4K001

Lékarníčka v tvrdém obalu 
KE930-00008
Lékarníčka v měkkém obalu 
KE930-00007
bezpečnostní reflexní vesta 
KE930-00061
výstražný trojúhelník 
KE930-00011
dva výstražné trojúhelníky 
KE930-00012

Příslušenství Nissan 
3 roky nebo do 100 000 km, pokud je vozidlo při kontrole před dodáním 
prováděné dealery Nissan v pořádku (díly a náklady na práci)
12 měsíců, pokud je vozidlo v pořádku při kontrole prováděné třetí 
stranou nebo zákazníkem (pouze díly / neomezený počet kilometrů)

 Příslušenství schválené společností Nissan 
2 roky nebo do 100 000 km, pokud je vozidlo v pořádku při kontrole 
před dodáním prováděné dealery Nissan (díly a náklady na práci) 
12 měsíců, pokud je vozidlo v pořádku při kontrole prováděné třetí 
stranou nebo zákazníkem (pouze díly / neomezený počet kilometrů)

  *Pouze FM a AM rádio

sada 1 trojúhelník, 
1 vesta 
KE930-00022
sada 
2 trojúhelníky, 
1 vesta 
KE930-00023
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Razítko dealera:

Navštivte naše stránky: www.nissan-navara.cz

 

Sledujte Nissan NAVARA na:

*Tovární záruka 5 let / 160 000 km (podle toho, co nastane dříve) na řadu lehkých užitkových vozů (kromě modelu 
e-NV200: tovární záruka 5 let / 100 000 km na elektrické komponenty a 5 let / 100 000 km na ostatní části vozu)

Přípravě této publikace jsme věnovali maximální péči a udělali jsme vše pro to, aby její obsah v době tisku (listopad 2018) 
přesně odpovídal skutečnosti. V této brožuře jsou použity snímky prototypů vozidel vystavovaných na motoristických 
výstavách. V souladu s principem neustálého zlepšování výrobků si společnost Nissan Europe vyhrazuje právo kdykoli 
změnit specifikace a vozy popsané a vyobrazené v této publikaci. Dealeři společnosti Nissan budou o případných změnách 
co nejdříve informováni. Aktuální informace si můžete kdykoli vyžádat u místního dealera vozů Nissan. Vzhledem k omezením 
použitého tiskového procesu se mohou barvy vyobrazené v této brožuře mírně lišit od skutečných barev laků a interiérového 
čalounění. Všechna práva vyhrazena. Reprodukce celé brožury nebo jakékoli její části bez písemného souhlasu společnosti 
Nissan Europe je zakázána.

Tato brožura je vyrobena z papíru vyrobeného bez použití chlóru – brožura NAVARA MR18 – DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ, 
ÚPLNÁ BROŽURA 11/2018 – Vytištěno v EU.

Grafická úprava: DESIGNORY, Francie, výroba: eg+ worldwide, Francie – tel.: +33 1 49 09 25 35.

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA 
NISSAN
Prodloužená záruka Nissan umožňuje využívat záruku 
vozu NAVARA po delší dobu nebo větší množství  
ujetých kilometrů. 

Můžete si vybrat z několika typů smluv tu, která bude 
nejlépe odpovídat vašim potřebám.

V případě potřeby opravy budou použity výhradně 
originální díly Nissan a opravu provedou mechanici 
vyškolení společností Nissan. 

Prodloužená záruka NISSAN vás i všechny následující 
majitele vozidla zbavuje starostí, protože ji lze přenést 
na nového majitele, rozhodnete-li se vozidlo prodat.

SERVISNÍ SMLOUVA 
NISSAN
Dejte Vaší Navara péči, kterou si zaslouží, se Servisním 
Plánem Nissan a dlouhodobě ušetřete peníze.

Náš Servisní Plán zahrnuje veškeré standardní požadavky 
pro Vaši Navara.

Naše servisní smlouvy vám nabízejí možnost zafixovat 
servisní náklady na dobu až 5 let. 

Váš Servisní Plán pokrývá veškeré kontroly a výměny 
požadované od Vašeho individuálního servisního rozvrhu.

Benefitujte z užívání originálních dílů Nissan namontovanými 
našimi vyškolenými techniky.

Dobře udržované vozidlo má vyšší hodnotu při 
dalším prodeji.

Když prodáte vozidlo před skončením záruky, nový vlastník 
bude benefitovat z originálního kontraktu.

Vytisknout   |   Zavřít

https://www.nissan.cz/vozidla/nova-vozidla/navara.html
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