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Tag på arbejde med den nye Nissan NAVARA N-GUARD:
En dag i støvet med denne robuste pickup føles aldrig lang.
Ingen opgave er for stor for NAVARA N-GUARD: Den er en
kraftfuld og stilfuld arbejdshest til de hårde opgaver.
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TILBEHØR TIL ENHVER LEJLIGHED
Vælg Originalt Nissan Tilbehør, der passer til din livsstil:
Robust, skræddersyet og specielt tilpasset.
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VALGFRIE ELEMENTER

STIL LIGGER I DETALJERNE

Gå hele vejen med OFF-ROADER AT32-opbygningen.
Den mest hårdføre version af N-GUARD.

Zoom ind, og se detaljerne. Alle facetter er fintunet til et smartere
og skarpere ”look and feel”. Er du overrasket over, at en pickup
byder på et så stilfuldt interiør. Kun i NAVARA N-GUARD.
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WORK IT. LIVE IT. LOVE IT.
Lev livet fuldt ud med Nissan NAVARA N-GUARD. Når arbejdsdagen er slut,
er det tid til at lege. Tag afsted, og oplev lidt action: N-GUARD er din co-pilot.

El-soltag med tonet glas

LED-forlygter og
dagskørelys med sort
finish indvendigt

Komfort og plads med dobbeltkabine

Måtter i unikt design

Unik Nissan grafik
på siderne

Sort kølergrill

Sort finish omkring
tågeforlygterne
Sorte 18”
alufælge
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Intelligent mobilitet styrer alt, hvad vi foretager os. Vi anvender nye teknologier til
at forvandle biler fra at være rene køremaskiner til at være regulære partnere.
Takket være disse teknologier bliver køreturen mere tryg, opkoblet og spændende.
Hvad enten vi snakker biler, som overtager en del af kørselsopgaven for føreren,
eller motorveje, som oplader din elbil, mens du kører, så er det alt sammen noget,
der vil blive en realitet inden for den nærmeste fremtid. Og det er en fremtid,
som allerede har taget form i den Nissan, du kører i i dag.

Besøg vores hjemmeside på: www.nissan.dk

Føg Nissan NAVARA på:

Forhandlerens stempel:

* Fabriksgarantien på varebilsprogrammet er 5 år/160.000 km (alt efter hvad der kommer først). Gælder Nissan Navara, NV200, NV300,
NV400 og NT400. Gælder ikke elektriske varebiler og ombyggede personbiler.
Vi har gjort vores bedste for at sikre, at indholdet i denne brochure er korrekt på tidspunktet for trykningen (OKTOBER 2018).
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. Bilerne er vist med ekstraudstyr.
Denne brochure er trykt på klorfrit papir – MY18 NAVARA N-GUARD brochure RHD 10/2018 – Trykt i EU.
Udarbejdet af DESIGNORY, Frankrig og fremstillet af eg+ Worldwide – Tlf.: +33 1 49 09 25 35
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