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Robust og flot – Nissan NAVARA 4x4 er den nyeste i en lang
række af Pick-Up modeller fra Nissan – vi producerede den
første i 1935. I den forgangne tid har vi været pionerer med
den mellemstore pickup King Cab i 1977, det innovative
C-channel-fastgørelsessystem i 2005, og vi introducerer som
de første multilink-hjulophæng på en King Cab i 2019. Vores
stolte tradition, som deles af MILLIONER AF PICK-UP-EJERE,
der baner vejen i 180 LANDE, fortsætter i dag. Så længe
eventyr venter forude, vil NAVARA føre an.
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VI PRÆSENTERER DEN HELT
NYE NISSAN NAVARA.
Vi bygger altid stærke og driftssikre pick-up biler. Vi har altid fornyet os for at levere den vare,
som du ønsker. Med en kraftig profilramme, 4X4 command og en robust 2,3-liters dobbelt
turbolader dCi-motor med enten 190 hk eller 160 hk, leverer Nissan NAVARA de robuste
præstationer, som du forventer af en Nissan pick-up. Nissan NAVARA har bevist sit
værd over millioner af kilometer. Med NAVARA kan du køre både offroad og
onroad uden at gå glip af noget – og med 5 års eller 160.000 km fabriksgaranti,
er det et løfte, som du kan stole på.
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PICK-UP’EN, SOM DU KAN STOLE PÅ
HELT NED TIL MINDSTE DETALJE.
Nissan NAVARA 4x4 pick-up har en kraftig rammeprofil og ikke bare en U-profil,
som det kendes fra andre pickup-biler. Den har også et nyt multilink-baghjulophæng med
skruefjedre, hvilket er unikt i pickup-segmentet. Det giver bedre kørekomfort og mere
adrætte køreegenskaber, uden at det går ud over lasteevnen.

FRAKØRSELSVINKEL

29°
223 mm
MIN.
FRIHØJDE
TILKØRSELSVINKEL

31°

BYGGET PÅ
CHASSIS-RAMME.
FORBEREDT TIL
DET HELE.
Med en anhængervægt på op til 3,5 t får du
oplevelsen af forbedrede præstationer i alle typer
terræn. Nissan NAVARA har en kraftig chassis-ramme,
som er fremstillet af robust højstyrkestål, hvilket øger
bilens strukturelle stivhed og vridningsstabilitet.

VADEDYBDE

600 mm
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Hill Start Assist

Shift-on-the-fly-til-4WD

Active Brake Limited
Slip til alle fire hjul

BESTIG, KRYB OG
MAS DIG VEJ IGENNEM.

Elektronisk begrænset
spærredifferentiale

Hvad enten det er ude i terrænet eller i storbyjunglen, er Nissan NAVARA altid i sit
rette element. Bilen har tre køreprogrammer – 4WD High til lettere offroad-kørsel,
4WD Low til krævende offroad-kørsel eksempelvis i sand, sne og dybt mudder eller
2WD til almindelig kørsel på vej. Med funktioner som Hill Start Assist og Hill Descent
Control er denne pick-up klar til det hele. Takket være det elektronisk regulerede
spærredifferentiale har den et glimrende vejgreb selv i 2WD med almindelige dæk.
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Hill Descent Control

Hill Start Assist og Hill Descent Control. Skal du køre
i hårdt terræn? Nu kan du gøre det med større
selvsikkerhed og kontrol. Hill Start Assist hjælper dig
med at undgå, at bilen ruller baglæns, når du sætter i
gang på en stigning. Hill Descent Control hjælper dig
med at opretholde en jævn hastighed samt bremse
jævnt på selv de stejleste nedkørsler.
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KØR. AFSLAPPET.
Udvendigt er den en 4x4-pick-up.
Indvendigt er Nissan NAVARA en
premiumbil til alle typer terræn.
Bare se på instrumentpanelets
ergonomiske design og materialernes
høje kvalitet. Indstil det 2-zoners
automatiske klimaanlæg, og oplev
komforten med det 5-leddede
baghjulsophæng med skruefjedre. Hold
forbindelsen, mens du er på farten, med
det nye NissanConnect samt vores udbud
af onlinetjenester. Mere end blot en
arbejdshest – denne pick-up giver dig en
god køreoplevelse hver dag og med stil.

2,3-LITERS DIESELMOTOR MED INTERCOOLER
(EURO 6D TEMP)
SLAGVOLUMEN

2.298 CCM³

BRÆNDSTOFTYPE

DIESEL

BRÆNDSTOFØKONOMI

FRA 10,6 – 11,5 KM/L
(BLANDET KØRSEL)

EMISSIONER (CO2)

FRA 231 - 248 G/KM

YDELSE

160 HK /120 KW
190 HK /140 KW

DREJNINGSMOMENT

425 NM VED 1.500 OMDR./MIN.
450 NM VED 1.500 OMDR./MIN.

MAKSIMAL
ANHÆNGERVÆGT

3.500 KG

MAKSIMAL NYTTELAST

OP TIL 1.105 kg

BRÆNDSTOFØKONOMI
(BLANDET KØRSEL) FRA

( WLTP MÅLE-M
METODE)

Introduktion | Udvendig design | Alsidighed | Indvendig design | Teknologi og Ydelse | Accessories
Side 1 | Side 2 | Side 3 | Side 4

Udskriv | Luk

DU HAR IMPONERENDE
KRÆFTER TIL RÅDIGHED.
NAVARA er født til at trække. Med dens robuste og stærke
rammekonstruktion kan du trække den maksimale vægt.
Det kan du takket være heavy duty-komponenter,
som bremser, gearkasse og kølesystem.
For alle modeller er anhængervægten 3,5 T.

ANHÆNGERVÆGT
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BARE LÆS PÅ.
Nissan NAVARA er konstrueret til at klare hårde opgaver, stor nyttelast og
en anhængervægt på 3,5 T. En lettere bagklap gør det nemmere at læsse
din last af og på. Din last kan fastgøres sikkert takket være Nissans
revolutionerende C-Channel-fastgørelsessystem. De særlige skinner i
bunden og på de tre sider af ladet gør, at du kan fastlåse de bevægelige
surringskroge i enhver position, hvorved du kan fastsurre alle typer af last
uanset form og størrelse.
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NAVARA N-GUARD ser
hamrende godt ud og du får
masser af opmærksomhed,
når du kommer kørende i
NAVARA N-GUARD.
Eksklusiv og rå styling både
indvendig og udvendig
kommer som standard.

NAVARA N-GUARD

VÆR ENDNU MERE DRISTIG.
N-Guard er Navara i højeste potens: fyldt med selvsikker stil og en voldsom attitude
i sort, grå eller perlemorshvid. Sorte 18” aluminiumsfælge, -kofanger, -kølergrill og
-tagrælinger sætter scenen. Indvendigt prydes bilen af særlige måtter, streamers
og sæder med gule signatursyninger. Dristigere. Modigere. Smukkere.

NAVARA N-GUARD fås
i følgende farver:
Pearl White (M - QAB)
Black (M - GNO)
Grey (M - K51)
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Ekstra store lommer i fører- og passagerdøren giver
masser af opbevaringsplads med nem adgang.

Handskerummet er perfekt til dine dokumenter og
sagsmapper – selv de mere pladskrævende.

OPBEVAR DET. GEM DET VÆK.
AFLÅS DET. NYD DET.
En fleksibel kabine med et velgennemtænkt design, der byder på masser af smarte opbevaringsrum,
som er nyttige både til arbejde og fornøjelse. Den har plads til dine ting bag forsæderne, i lommerne i
dørene, det store handskerum og den store midterkonsol. Tørstig? Nærmest overalt i kabinen kan du
finde en kopholder – ved siden af forsæderne og også i dørlommerne i fordørene.

I midterkonsollen er der store kopholdere og et stort lukket
opbevaringsrum til genstande, som du gerne vil have lige
ved hånden, men ønsker at opbevare ude af syne.

Opbevaringsrum (ikke på Navara Van - uden bagsæder), som
meget praktisk er placeret under bagsæderne, er perfekte til
opmagasinering af værktøjer, som du ønsker at opbevare skjult.

King Cab har bagudhængslede bagdøre, hvilket gør det nemt at
få større genstande, som ikke kan komme ind igennem en
konventionel døråbning, ind i kabinen. Der er god plads, så man
hurtigt kan komme til sine ting. King Cab leveres kun som Van
uden bagsæder i Danmark.
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KØR PÅ FØRSTE KLASSE HVER DAG.
I Nissan NAVARA får du komfort og plads på alle siddepladser. Forrest i kabinen giver komfortable
sæder dig god støtte på de lange køreture. Alle ombord kan takket være 2-zoners automatisk
klimaanlæg indstille varmen til præcis de grader som de ønsker. De runde luftdyser kan justeres i
den retning hver især ønsker og fordele frisk luft til fordel for alle ombord. Det nye markedsførende
NissanConnect-system byder på ekstra opkoblingsmuligheder og onlinetjenester, der gør enhver
køretur til en fornøjelse.
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BEHERSK DIT DOMÆNE.
Alle betjeningselementer er placeret de helt rigtige steder,
så du hurtigt kan betjene dem. Med Nissan nøglefri betjening
med startknap til motoren (start-stop-system i forbindelse
med manuel gearkasse) kan dørene låses og låses op, og du kan
starte motoren, uden at du skal tage nøglen op af lommen.
Betjeningselementerne til audiosystemet på det sportslige
læderrat, der fås som ekstraudstyr, gør, at du kan betjene
fartpiloten og audiosystemet uden at fjerne hænderne fra rattet.
Det håndfrie Bluetooth-mobiltelefonsystem gør det nemt at
foretage og besvare opkald. Det nye NissanConnect-system giver
topmoderne opkobling til din iPhone eller Android-smartphone.
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NISSANS AVANCEREDE DRIVE-ASSIST INFOSKÆRM

INNOVATION LIGE FOR
ØJNENE AF DIG.
Med alt det, der sker omkring dig, er det nemt at miste fokus på det
vigtigste: at køre bilen. Advanced Drive-Assist Display sørger for, at du har
informationerne lige foran dig. Derved minimeres den tid, du fjerner blikket
fra vejen. På den måde kan du fokusere på det, der virkelig betyder noget.
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NEM OPKOBLING
TIL OMVERDENEN.
Den nye og hurtig reagerende 8” touchscreen i Nissan Navara er din portal til
NissanConnect: Apps, intuitiv navigation, avanceret teknologi og meget mere,
og vores smartphoneapp byder på et stigende antal tjenester, så du eksempelvis
kan sende ruteplaner til din Nissan. Tag selen på, så er du klar til at køre.

NAVIGATION

OPKOBLINGSMULIGHEDER

BEKVEMMELIGHED OG KOMFORT

Turn-by-turn-navigation med ”send to
car” og POI’er leder dig frem mod din
destination. Oplysninger om din kørsel,
som omfatter brændstofforbrug og
gennemsnitshastighed, kan hjælpe dig
med at forbedre din kørsel endnu mere.

Tilslut din Android- eller IOS-enhed
for nem opkobling inklusive
stemmebetjening. Tilgå din
favoritmusik, beskeder og andre
apps for at holde dig opdateret og
underholdt under kørslen.

Få adgang til onlinetjenester som
rejseplanlægning fra NissanConnectappen. Nissan kundeservice er kun et
klik væk.

Scan koden for
at downloade
NissanConnect
Services app, så
du kan «connecte»
med din nye Nissan
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NissanConnect
Services
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APPLE CARPLAY ® er den mest sikre og
intelligente måde at bruge din iPhone
på, mens du kører. Bare tilslut din
iPhone og kør – med nem adgang til
din telefon, beskeder, musik,
navigation, podcasts og meget andet.

DIN MUSIK.
PÅ DIN EGEN MÅDE.
Få adgang til din musik
med Bluetooth®, USB
eller via tilslutning
til Apple CarPlay ®.

PREMIUM TRAFFIC leverer
trafikmeldinger fra din rute i realtid
direkte til dit navigationssystem.
Det hjælper dig med at finde
alternative ruter forbi trafikkøer,
ulykker og andre forsinkelser på din
rute. Du kan derfor bedre planlægge
dine køreture.

FJERNBETJENT HORN & LYS gør det
nemt at finde din Navara på mørke
eller fyldte parkeringspladser.
Du skal bare trykke på knappen
i din app, så blinker lysene i 15 sek.
Har du brug for ekstra hjælp?
Så kan du også vælge at aktivere
bilens horn.

DIT UNIVERS, PÅ DIN EGEN MÅDE.
NissanConnect-apps hjælper med til at gøre din Navara mere intelligent, sikker og
på linje med din kørestil. Tilslut din Apple-smartphone og få endnu
flere muligheder og endnu mere onlineunderholdning på dine køreture.
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DECELERATION

LAD DIG OMGIVE
AF TRYGHED.

FORBEDRET
DECELERATION

AUTOMATISK
NØDOPBREMSNING

OPTISK/AKUSTISK
ADVARSEL

Intelligent nødopbremsning (IEB). Ved hjælp af en
radarsensor, der er monteret i den forreste kofanger,
måles afstanden til den forankørende bil. Hvis systemet
registrerer, at der er risiko for en kollision, kommer det med
en akustisk og optisk advarsel. Hvis føreren ikke bremser
hårdt nok, vil bilen bremse automatisk for at undgå en
ulykke (ikke standard – se prisliste/specifikationsark).

Ville det ikke være rart, hvis din selvtillid altid var i top
uanset kørselssituationen? Nissan Intelligent Mobilityteknologierne er et omfattende udtryk for den
dedikerede tilgang til sikkerhed, der er afgørende for
konstruktionen og udviklingen af alle de biler,
vi producerer. De funktioner, der beskrives her, er blot
nogle ud af mange systemer i din Nissan NAVARA,
som hjælper med til at beskytte dig og dine passagerer
ved at fokusere på tre nøgleområder: at holde øje med
systemerne i din bil og omgivelserne, at hjælpe med at
klare uventede situationer og at hjælpe med til at
beskytte dig i tilfælde af en ulykke.

Antiblokeringssystem (ABS). ABS forhindrer, at hjulene
blokerer ved en kraftig opbremsning. Dette gør det
muligt for dig at standse bilen hurtigere og samtidig
styre bilen udenom forhindringer.
Intelligent Around View Monitor. Fire kameraer giver dig et
virtuelt 360º-udsyn over din bil i fugleperspektiv, og du kan
vælge delte skærmbilleder med nærbilleder af fronten,
bagenden eller fortovet, for at du får et bedre udsyn.
Systemet fungerer ved hastigheder op til 10 km/t. Du kan
derfor tjekke dine manøvrer ved lav hastighed, ved kørsel på
almindelig vej eller ved offroad-kørsel og dermed undgå
forhindringer (ikke standard – se prisliste/specifikationsark).

Elektronisk bremsekraftfordeling (EBD). EBD sender
automatisk ekstra kraft til de bageste bremser,
når systemet registrerer, at bilen er ekstra tung bagi.

Traction Control System (TCS). TCS hjælper dig til at
opnå et bedre vejgreb. Systemet registrerer, når et
trækkende hjul begynder at spinde, og reducerer
motorydelsen eller aktiverer bremserne, for at
genoprette vejgrebet. Desuden byder Navara på
vogntogsstabilisering, som holder din anhænger
på ret kurs.
7 airbags som standard. En frontairbag i
fører- og passagersiden, to sideairbags monteret i
forsæderne, to gardinairbags monteret i loftet og
en knæairbag til føreren.

Elektronisk begrænset spærredifferentiale (eLSD). Under
forhold med dårligt vejgreb (sne, mudder, snavs, bump, stigninger
etc.) registrerer bilen, hvis et af hjulene er ved at miste vejgrebet,
og bremser automatisk det pågældende hjul for at nedsætte
dets hastighed. Systemet griber ind på alle 4 hjul og gør,
at du kan fortsætte din biltur.
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Zone Body Concept. I tilfælde af en kollision hjælper
Nissans Zone Body-Concept ved at absorbere kollisionen
og beskytte passagerkabinen. Konceptet omfatter en
forstærket kabinestruktur med tværvanger og
forstærkninger, deformationszoner foran og bagpå
samt en energiabsorberende ratstamme.

Udskriv | Luk

ARBEJD HÅRDERE
LEV LÆNGERE.
Konstrueret til at sikre mange års hårdfør og driftssikker tjeneste.
Jo mere du presser den, jo mere trækker den – op til 3,5 T under
alle forhold. Den er beregnet til stor belastning på alle tænkelige
måder, og er bygget til at skulle holde. Dermed er Nissan NAVARA
den mest pålidelige partner, du kan finde i kilometers afstand.
Bilen er fuldt udstyret med Nissans nyeste pakke af teknologi,
hvorfor den altid er klar til arbejde og fornøjelse.
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OVERVEJ DINE MULIGHEDER.
Med et stærkt udvalg af modeller opfylder Nissan NAVARA behovene
hos erhvervskunderne. Vælg mellem King Cab eller Double Cab.
Chassis Cab markedsføres ikke i Danmark.
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NISSAN TILBEHØR

SE SMARTERE UD, BLIV MERE HÅRDFØR.
VÆR MERE DRISTIG. SÆT NOGET UDSTYR
PÅ DIN NISSAN NAVARA.
1

2

3

4

Skab din stil og beskyt din
Nissan NAVARA med originalt
Nissan tilbehør: smart og
praktisk til både arbejde og fritid.

9

5

6

1. Ladindsats i aluminium

7

8

2. Ladindsats i formstøbt
plast og ladopdeler
3. Bagklapsassistent
4. Stylingrør til lad, sort
5. Ladafdækning, aluminium
6. Forskydelig lastbakke
7. Anhængertræk med flange
8. Ladafdækning, blød
9. Hardtop, premium
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M: Metallic - S: Solid

FARVER

INDTRÆK

MÅL

DOUBLE CAB
A: Total højde: 1.824 - 1.855 mm
B: Total længde: 5.210 - 5.280 mm
C: Total bredde: 2.085 mm
(med sidespejle)

A

B
CAQ EARTH BRONZE (M)

EAU SAVANNAH YELLOW (M)

QAB PEARL WHITE (M)

QM1 WHITE (S)

VISIA & ACENTA - GRAPHITE STOF

KING CAB
A: Total højde: 1.824 - 1.826 mm
B: Total længde: 5.210 mm
C: Total bredde: 2.085 mm
(med sidespejle)

A

B

KL0 SILVER (M)

GN0 BLACK (M)

K51 GREY (M)

LAD
Højde: 871 - 876 mm
(løftehøjde ved bagfjæl)
Længde: 1.585 mm (på ladbund)
Bredde: 1.560 mm (maks.)

LAD
Højde: 869 - 874 mm
(løftehøjde ved bagfjæl)
Længde: 1.800 mm (på ladbund)
Bredde: 1.560 mm (maks.)

Z10 RED (S)
N-CONNECTA - GRAPHITE STOF

BW9 BLUE (M)

C

FÆLGE

TEKNA - GRAPHITE LÆDER

N-GUARD - GRAPHITE LÆDER MED GULE
SYNINGER

17” stålfælge (Visia)

17” aluminiumsfælge (Acenta)

18” aluminiumsfælge
(N-Connecta og Tekna. N-Guard har
18” sortmalede aluminiumsfælge)
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KUNDESERVICE
5 ÅRS FABRIKSGARANTI PÅ NISSAN NAVARA
Nissan tilbyder 5 års paneuropæisk fabriksgaranti på NAVARA* som standard.
Dette er meget mere end blot en garanti, da den omfatter følgende:

• 5 år eller 160.000 km beskyttelse fra
kofanger til kofanger
• 5 års lakgaranti – dækning af karrosseriets lakering
• 5 års garanti på original Nissan dele & originalt
Nissan tilbehør
• 5 års vejhjælp

SPECIALISERET NETVÆRK
NISSAN har et specialiseret netværk af forhandlere, som kan hjælpe dig med dine
konkrete behov i forhold til en bil:
• Paneuropæisk dækning
• Engageret salgs- & eftermarkedspersonale
• Konkurrencedygtige finansieringsløsninger
• Skræddersyede tilbud på opbygninger
• Konkurrencedygtige tilbud om Udvidet Tryghed for at opnå garanti ud over Nissans
varebilsgaranti på 5 år/160.000 km.
• Prøvekørsel efter eget valg

• 12 års garanti mod gennemtæring på NAVARA
• Kan overdrages i fuldt omfang
Og med serviceintervaller på 24 måneder eller 20.000 km har du ikke blot 5 år med ro i sindet,
men du kan også nyde godt af lave driftsomkostninger.

EFTERMARKEDSSERVICES
Hvis din bil får driftstop, er det ubelejligt. Hvis din pickup får driftstop, er det et alvorligt
problem for din forretning. Selv den tid, der går med service, er et tab, fordi din bil ikke
er ude at arbejde. Hos Nissan forstår vi disse hårde kendsgerninger. Derfor gør vi vores
bedste, for at din bil kan blive, hvor den skal – på vejen, hvor den arbejder for dig.

NISSAN SERVICEAFTALER OG UDVIDET TRYGHED
Hvis du ønsker total ro i sjælen og kontrol over budgettet, kan du oprette en Nissan
Serviceaftale. Denne aftale omfatter din periodiske vedligeholdelse og sliddele inden
for det kilometertal og den periode, der passer din virksomhed bedst. Herved kan du
sikre, at din nye NAVARA bliver serviceret af dedikerede Nissan mekanikere.
For at opnå endnu større sindsro kan du købe Udvidet Tryghed, som dækker eventuelle
mekaniske og elektriske fejl, når nybilsgarantien på din NAVARA er udløbet.

DU FÅR DET BEDSTE FREM I OS HER HOS NISSAN.
Du sætter gang i vores fantasi. Du udfordrer vores opfindsomhed. Du inspirerer os til at udfordre standarderne
og skabe innovationer. Hos Nissan handler innovation ikke blot om mere og større, det handler om at bryde
grænser og sætte nye standarder. Det handler om at udvikle uventede løsninger, der opfylder dine vildeste
ønsker og største drømme. Hos Nissan udvikler vi biler, tilbehør og services, der er banebrydende – vi gør
det praktiske spændende samt det spændende praktisk, for at vi kan tilbyde dig en endnu bedre
køreoplevelse hver eneste dag.

*Fabriksgarantien på varebilsprogrammet er 5 år/160.000 km (alt efter hvad der kommer først) (med undtagelse ombyggede personbiler hvor garantibestemmelserne følger tilsvarende
personbil og med undtagelse af eNV200, hvor fabriksgarantien er på 5 år/100.000 km, hvad angår elbilsrelaterede komponenter, 3 år/100.000 km på resten af bilens komponenter).
Ubegrænset kilometertal, hvad angår lakgaranti, garanti på originale Nissan dele & originalt Nissan tilbehør, vejhjælp & garanti mod gennemtæring.
Se Nissan garantihæftet, hvor du kan se flere detaljer.

Introduktion | Udvendig design | Alsidighed | Indvendig design | Teknologi og Ydelse | Accessories

5 ÅRS VEJHJÆLP
• Paneuropæisk dækning mod havarier, ulykker, hændelser, der ikke er omfattet af
garantien (som fx punktering, mistede nøgler, forkert brændstof …)
• 24/7, 365 dage
• Emergency Call Centre
• Hurtig vejhjælp
Hvis reparation på stedet ikke er muligt, og din pickup stadig ikke kan køre efter et par
timer, sørger vi for en lånebil til dig så hurtigt som muligt, eller hvis det er nødvendigt,
overnatning og rejse frem til din destination eller tilbage til dit udgangspunkt. Vi tager
os også af bugseringen af din havarerede pickup.

Udskriv | Luk

Besøg vores hjemmeside på: https://www.nissan.dk/

Følg Nissan NAVARA på:

Forhandlerens stempel:
10,6 km/l. til 11,5 km/l. (blandet kørsel, WLTP måle-metode). 229 til 248 (g./km CO2 udslip)
*Fabriksgarantien på varebilsprogrammet er 5 år/160.000 km (alt efter hvad der kommer først) (med undtagelse lokalombyggede
personbiler som følger garantibestemmelserne på tilsvarende personbiler og med undtagelse af e-NV200, hvor fabriksgarantien er på 5
år/100.000 km, hvad angår elbilsrelaterede komponenter, og 3 år/100.000 km på resten af bilens komponenter).
Vi har gjort vores bedste for at sikre, at indholdet i denne brochure er korrekt på tidspunktet for trykningen ( juli 2019). Denne brochure er
fremstillet ud fra prototyper, der er blevet vist på biludstillinger. I overensstemmelse med firmaets politik vedr. en kontinuerlig
produktudvikling forbeholder Nissan Europe sig ret til uden varsel at foretage ændringer i forhold til specifikationerne og de viste biler i
denne brochure. Nissan forhandlerne vil hurtigst muligt blive informeret om sådanne ændringer. Kontakt din lokale Nissan forhandler, hvis
du ønsker de sidste nye informationer. På grund af begrænsningerne i forbindelse med trykningen kan farverne i denne brochure afvige
en smule fra de faktiske farver på lak og interiør. Alle rettigheder forbeholdes. Det er ikke tilladt at gengive denne brochure i sin helhed
eller i uddrag uden skriftlig tilladelse fra Nissan Europe.

Denne brochure er trykt på klorfrit papir – MY19 NAVARA FULL BROCHURE LHD 07/2019 – Trykt i EU.
Udarbejdet af DESIGNORY, Frankrig, og fremstillet af eg+ worldwide, Frankrig – tlf.: +33 1 49 09 25 35.
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