NISSAN

NAVARA
ΑΞΕΣΟΥΑΡ

*
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HARD TOP. ΠΡΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΠΛΗΡΩΣ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ
Εξοπλίστε το NAVARA για εργασία αλλά και
δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, µε πλήρως
ενσωµατωµένα αξεσουάρ της Nissan. Ξεκινήστε
µε µία κοµψή, άκρως ανθεκτική σκληρή οροφή,
που βασίζεται στις σχεδιαστικές προδιαγραφές
του NAVARA. Η στάνταρ έκδοση διατίθεται µε
κεντρικό κλείδωµα για άνοιγµα της πίσω πόρτας
και ενσωµατωµένο φως στοπ. Η premium έκδοση
φέρει επιπλέον ανοιγόµενα πλαϊνά παράθυρα
(µε δυνατότητα εξαερισµού εν κινήσει) εσωτερικό
φωτισµό και αποκλειστική υφασµάτινη ταπετσαρία
εσωτερικού. Βάλτε το hard top και είστε έτοιµοι
για την καθηµερινή περιπέτεια.

Τα χαρακτηριστικά που εμφανίζονται ενδέχεται να
διαφέρουν στην έκδοση Navara Techna Euro 6D Temp.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ακριβείς
προδιαγραφές και διαθεσιμότητες, επικοινωνήστε με τον
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο/επισκευαστή της Nissan.
BRAKE

BRAKE

Κεντρικό κλείδωµα

Φως στοπ

Εσωτερικός
φωτισμός*

Εξωφυλλο: Το NAVARA σε απόχρωση Savannah yellow µε Savannah yellow
hard top, χρωµιωµένη εµπρός διακοσµητική µπάρα από ανοξείδωτο ατσάλι,
χρωµιωµένες, πλαϊνές διακοσµητικές µπάρες από ανοξείδωτο ατσάλι

Ταπετσαρίες
εσωτερικού*

Ανοιγόμενα
παράθυρα*
Τα χαρακτηριστικά που εμφανίζονται ενδέχεται να διαφέρουν στην έκδοση
Navara Techna Euro 6D Temp. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με τις ακριβείς προδιαγραφές και διαθεσιμότητες, επικοινωνήστε με τον
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο/επισκευαστή της Nissan.

* ∆ιατίθενται ανάλογα ε την έκδοση
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HARD TOP.
STANDARD ΕΚΔΟΣΗ

ΧΡΩΜΑΤΑ

Ως το απόλυτο εργαλείο για τον επαγγελματία,
το standard hard top είναι κατασκευασμένο
για να αντέξει και τις πιο σκληρές εργασίες.
Σχεδιασμένο για τέλεια εφαρμογή και μέγιστη
χωρητικότητα φόρτωσης, δεν πρέπει να λείπει
από κανένα king cab.

HARD TOP.
PREMIUM ΕΚΔΟΣΗ

EAU SAVANNAH YELLOW (M)

K51 GREY (M)

CAQ EARTH BRONZE (M)

QM1 WHITE (S)

BW9 BLUE (M)

GN0 BLACK (M)

Z10 RED (S)

KL0 SILVER (M)

Εάν έχετε double cab γιατί φροντίζετε για όλη
την οικογένεια, κρατήστε τα πράγματά τους
απολύτως προφυλαγμένα, με την έκδοση
premium. Πλήρως αδιάβροχο με εσωτερικό
φωτισμό, κεντρικό κλείδωμα και έξυπνο
σχεδιασμό, είναι μακράν η καλύτερη επιλογή.
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ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΑΡΟΤΣΑΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΗΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ
Εργαστειτε πιο αποδοτικά: επιλέξτε το κατάλληλο
κάλυµµα καρότσας απο πλαστικό ή αλουµίνιο και
προστατεψτε την καρότσα και την πίσω πόρτα μέχρι
πάνω, χρησιμοποιώντας τα κινητά σημεία πρόσδεσης
στις ράγες της καρότσας.

2

1

3

1 - Καπάκια ραγών
καρότσας
2 - Πλαστικό κάλυµµα
καρότσας
3 - Προστασία πίσω
πόρτας από πλαστικό
4- Αλουµινένιο κάλυµµα
καρότσας

Τα χαρακτηριστικά που εμφανίζονται ενδέχεται να
διαφέρουν στην έκδοση Navara Techna Euro 6D Temp.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ακριβείς
προδιαγραφές και διαθεσιμότητες, επικοινωνήστε με τον
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο/επισκευαστή της Nissan.

Τα χαρακτηριστικά που
εμφανίζονται ενδέχεται
να διαφέρουν στην
έκδοση Navara Techna
Euro 6D Temp.
Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά
με τις ακριβείς
προδιαγραφές και
διαθεσιμότητες,
επικοινωνήστε με τον
εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο/
επισκευαστή της Nissan.

4
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ΑΞΕΣΟΥΑΡ
ΚΑΡΟΤΣΑΣ ΓΙΑ
ΕΞΥΠΝΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Οργανωθείτε µε πρακτικά αξεσουάρ Nissan,
σχεδιασµένα µε γνώµονα τη λειτουργικότητα.
Βάλτε τάξη µε ένα πλήρως ενσωµατωµένο
συρόµενο ράφι, διαχωριστικό καρότσας,
εργαλειοθήκη και ανθεκτικό µεταλλικό
σκαλοπάτι για εύκολη πρόσβαση.

2

1

4

3

4

Τα χαρακτηριστικά που εμφανίζονται
ενδέχεται να διαφέρουν στην έκδοση
Navara Techna Euro 6D Temp. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις
ακριβείς προδιαγραφές και διαθεσιμότητες,
επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο/επισκευαστή της Nissan.

1 - Πλαστική εργαλειοθήκη
2 - Συρρόµενο ράφι
3 - Αναδιπλούµενο πίσω
σκαλοπάτι
4- ∆ιαχωριστικό καρότσας
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ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΧΩΡΟΥ
ΦΟΡΤΩΣΗΣ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ ΓΙΑ
ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

1

Μόνο δουλειά και καθόλου διασκέδαση; Αυτό δεν
ισχύει για το NAVARA. Επιλέξτε το καλύτερο
κάλυµµα χώρου φόρτωσης για να προστατεύσετε το
φορτίο σας – αλουµινένιο, αναδιπλούµενο
ή µαλακό – µετά προσθέστε µία σχάρα στην οροφή,
φορτώστε τα ποδήλατα και η διασκέδαση αρχίζει!
1 - Κάλυµµα χώρου φόρτωσης, µαλακό
2

2 - Αναδιπλούµενο κάλυµµα αλουμινένιο, διατίθεται
και πλαστικό
3 - Κάλυµµα χώρου φόρτωσης, αλουµινένιο, διατίθεται
και πλαστικό
4- Σχάρες καρότσας µε σχάρες υψηλών προδιαγραφών
για 2 ποδήλατα

4

3

Τα χαρακτηριστικά που εμφανίζονται ενδέχεται να διαφέρουν
στην έκδοση Navara Techna Euro 6D Temp. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τις ακριβείς προδιαγραφές και
διαθεσιμότητες, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο/επισκευαστή της Nissan.

4

Τα χαρακτηριστικά που εμφανίζονται ενδέχεται να διαφέρουν στην έκδοση
Navara Techna Euro 6D Temp. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με τις ακριβείς προδιαγραφές και διαθεσιμότητες, επικοινωνήστε με τον
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο/επισκευαστή της Nissan.
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1 - Σχάρα ποδηλάτου που τοποθετείται στον κοτσαδόρο,
3 ποδήλατα, µε πρίζα 7 και 13 επαφών (διατίθεται
επίσης σε έκδοση 2 ποδηλάτων)

ΣΧΑΡΕΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ
∆ΩΣΤΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ
ΣΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ
ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ

2 - Σχάρα σκι/ snowboard, µέχρι 6 ζευγάρια, συρόµενη
(επίσης διατίθεται σε εκδόσεις για μέχρι 4 ή
3 ζευγάρια)
3 - Κοτσαδόρος µε φλάντζα
4- Εγκάρσιες µπάρες για ράγες οροφής

Για µία σοβαρή δραστηριότητα ελεύθερου
χρόνου, χρειάζεστε κοτσαδόρο – και η
Nissan έχει τη λύση: σταθερό, ή ειδικά
σχεδιασµένο για τη µεταφορά ποδηλάτων
ή σκι. Προσθέστε ένα σετ κοµψών
ραγών οροφής και πάρτε µαζί σας
έξτρα εξοπλισµό … ίσως θελήσετε
να µείνετε περισσότερο.
2

1

Τα χαρακτηριστικά που εμφανίζονται ενδέχεται να διαφέρουν στην έκδοση
Navara Techna Euro 6D Temp. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με τις ακριβείς προδιαγραφές και διαθεσιμότητες, επικοινωνήστε με τον
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο/επισκευαστή της Nissan.

4

3

Τα χαρακτηριστικά που εμφανίζονται ενδέχεται να
διαφέρουν στην έκδοση Navara Techna Euro 6D Temp.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ακριβείς
προδιαγραφές και διαθεσιμότητες, επικοινωνήστε με τον
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο/επισκευαστή της Nissan.
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ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗ
‘ΣΚΟΤΕΙΝΗ’ ΚΑΙ ΤΗ ‘ΦΩΤΕΙΝΗ’
ΠΛΕΥΡΑ ΣΑΣ

2

∆ώστε µία ατοµική πινελιά στο pickup σας µε
εντυπωσιακές διακοσµητικές µπάρες. Στιβαρές
και ανθεκτικές, σε στυλ NAVARA, προδίδουν
επαγγελµατισµό. Αποκαλύψτε τη σκοτεινή
πλευρά σας µε µαύρες µπάρες σε ένα λευκό
αµάξωµα ή τολµήστε µία αντίθεση µε λαµπερές
χρωµιωµένες µπάρες σε µαύρο αµάξωµα.

1

1

3

3

4

4

1 - ∆ιακοσµητικές µπάρες καρότσας µε φως
(προαιρετικές), µαύρες

1 - ∆ιακοσµητικές µπάρες καρότσας µε φως
(προαιρετικές), χρώµιο

2 - Πίσω διακοσµητικές γωνίες, µαύρες

2 - Πίσω διακοσµητικές γωνίες, χρώµιο

3 - Πλαϊνές διακοσµητικές µπάρες, µαύρες

3 - Πλαϊνές διακοσµητικές µπάρες, χρώµιο

4- Εµπρός διακοσµητική µπάρα, µαύρη

4- Εµπρός διακοσµητική µπάρα, χρώµιο
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2

ΣΠΟΡ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΟΛΑ
ΤΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
Ολοκληρώστε την εµφάνισή του δικού σας NAVARA µε µία σειρά
σπορ, διακοσµητικών αξεσουάρ, όπως χρωµιωµένα και σκούρα
µαύρα πλαίσια, αλουµινένια προστατευτικά εισόδου, καθώς, και
µία κοµψή κεραία Shark.

1 - Κεραία Shark, solid white (διατίθεται και σε µαύρο, γκρι και κόκκινο)
2 - Πλαίσιο εξάτµισης, αλουμίνιο
3 - Πίσω διακοσµητική γωνία από ανοξείδωτο ατσάλι, χρώµιο
4- Πίσω διακοσµητική γωνία από ανοξείδωτο ατσάλι, χρώμιο
5- Πίσω διακοσµητική γωνία από ανοξείδωτο ατσάλι, μαύρη
6- Πλαίσιο πίσω φώτων, χρώµιο

2

1

4

3

5

6

Τα χαρακτηριστικά που εμφανίζονται ενδέχεται να
διαφέρουν στην έκδοση Navara Techna Euro 6D
Temp. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
τις ακριβείς προδιαγραφές και διαθεσιμότητες,
επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο/επισκευαστή της Nissan.
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1

2

ΚΙΝΗΘΕΙΤΕ ΜΕ ΣΤΥΛ
ΣΤΟΥΣ
ΡΥΘΜΟΥΣ ΠΟΛΗΣ
Το NAVARA έχει και street style: αναδείξτε όλα
τα προσόντα του µε εντυπωσιακές αυτοκόλλητες
λωρίδες στο καπό, την πίσω και τις πλαϊνές
πόρτες. Urban cool.

1 - Μαύρα αυτοκόλλητα, 2 λωρίδες σε καπό & πίσω πόρτα
2 - Μαύρα αυτοκόλλητα, 2 λωρίδες στην πλευρά κάθε πόρτας
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΠΑΝ
ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΟ

4

Για την προστασία του αυτοκινήτου
σας είναι απαραίτητα τα µπουλόνια
ασφαλείας καθώς και οι αισθητήρες
παρκαρίσματος εµπρός και πίσω.

1

3

MEINETE ΣΕ ΕΠΑΦΗ
Επιλέξτε μία από τις βάσεις Smartphone,
αποκλειστικά για το NAVARA, από τη νέα
μας σειρά: είναι πιο πρακτικές και πιο
εύκολες στη χρήση.

2
1 - Πακέτο ασφαλείας
2 - Σύστηµα εµπρός και πίσω παρκαρίσµατος
3 - Μπουλόνια ασφαλείας
4- Βελούδινες µοκέτες ή ελαστικά πατάκια µε αδιαβροχοποίηση
5- Βάση Smartphone Magicmount (ταμπλό/ παράθυρο)*
6- Βάση Smartphone Magicmount (Αεραγωγός)*
7 - Βάση Smartphone holder 2ης τοποθέτησης Μagicmount (ταμπλό / αεραγωγός)*

5

6

7

8

9

8- Βάση Smartphone Magicmount (ταμπλό)*
9- Βάση Smartphone Universal (παράθυρο / ταμπλό)*
*The identified accessories are carefully selected third party supplier which
don’t come with Nissan warranty, details available at your authorized
Nissan dealer or repairers.
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ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΑΞΕΣΟΥΑΡ NISSAN NAVARA
HARDTOP STANDARD
Metallic Black

Solid White

Metallic Silver

Savannah Yellow

Solid Red

Earth Bronze

Blue

Grey

King cab
KE850-4K81N

King cab
KE850-4K81T

King cab
KE850-4K81K

King cab
KE850-4K81U

King cab
KE850-4K81Z

King cab
KE850-4K81M

King cab
KE850-4K81P

King cab
KE850-4K81R

Double cab
KE850-4K61N

Double cab
KE850-4K61T

Double cab
KE850-4K61K

Double cab
KE850-4K61U

Double cab
KE850-4K61Z

Double cab
KE850-4K61M

Double cab
KE850-4K61P

Double cab
KE850-4K61R

Metallic Black

Solid White

Metallic Silver

Savannah Yellow

Solid Red

Earth Bronze

Blue

Grey

King cab
KE850-4K71N

King cab
KE850-4K71T

King cab
KE850-4K71K

King cab
KE850-4K71U

King cab
KE850-4K71Z

King cab
KE850-4K71M

King cab
KE850-4K71P

King cab
KE850-4K71R

Double cab
KE850-4K51N

Double cab
KE850-4K51T

Double cab
KE850-4K51K

Double cab
KE850-4K51U

Double cab
KE850-4K51Z

Double cab
KE850-4K51M

Double cab
KE850-4K51P

Double cab
KE850-4K51R

Αλουμινένιο
κάλυμμα
καρότσας

Συρόμενο ράφι*

HARDTOP PREMIUM

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Σταχτοδοχείο
96536-00Q0A
Φωτιζόμενο
F8800-89926

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Ψυγείο - 20L
KS930-00080

Παιδικό κάθισμα*
KS530-99990
Παιδικό κάθισμα
safe Plus**
KS530-99010
**Χωρητικότητα: 9-18kg
και από 9-μηνών έως
4 - 5 ετών το μέγιστο
**Χωρητικότητα: έως
13kg και 15 μηνών το
μέγιστο

Επένδυση
καρότσας,
πλαστική

Mounting kit
King cab
KE931-4K06M

King cab
KE931-4K05A

Double cab
KE931-4K05M

Double cab
KE931-4K05B

Αλουμινένια
επένδυση καρότσας
& πλαστικά
προστατευτικά
King cab
KE931-4K05G
χωρίς CChannels
KE931-4K05J
Double cab
KE931-4K05H
χωρίς CChannels
KE931-4K05K

King cab
KE931-4K05CS1
Double cab
KE931-4K05DS1

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
Ράγες καρότσας
King cab
KE935-4K31A
Double cab
KE935-4K41A

Διαχωριστικό
καρότσας
KE854-4K000

Εργαλειοθήκη,
πλαστική
KS851-4K000

Υποβοήθηση
πίσω πόρτας
KE971-4K000

Πίσω σκαλοπάτι,
αναδιπλούμενο
KE543-4K04B

ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

17" ατσάλινη
ζάντα
40300-5JU0A

Εμπρός
KE512-99906

Σκαλοπάτι
τροχού
KE930-00130

Προστασία πίσω
πόρτας
KE930-4K00B

17" αλουμινίου
ζάντα
40300-5JU1A

18“ αλουμινίου
ζάντα
40300-5JU3A

Μπουλόνια
ασφαλείας
KE409-89951

Πίσω βάσικης
έκδοσης
KE513-4K07C

Double cab
KE855-4K400
*Μέγιστο βάρος
σε χρήση είναι 500kg

ΚΟΤΣΑΔΟΡΟΙ
Κοντή έκδοση
KE500-4KJ0F
Μακριά έκδοση
KE500-4KJ1F
Double cab με
προφυλακτήρα σκαλοπάτι
Για συμβατότητα των
αξεσουάρ με το οχημά σας
επικοινωνήστε με τον
εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο/επισκευαστή
της Nissan.

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ
Μπουλόνια
ασφαλείας
(ρεζέρβα)
KE409- 89981

Πίσω
KE513-4K07B

King cab
KE855-4K300

2 λωρίδες: καπό
& πίσω πόρτα,
Διακοσμητικές
μπάρες
KE541-4K01A

Προβολείς
ομίχλης
KE622-4J005

Black
KE537-4K001
Dark Grey
KE537-4K002

2 λωρίδες στην
πλευρά κάθε πόρτας
Black
King cab,
KE537-4K021
Double cab,
KE537-4K321
Dark grey
King cab
KE537-4K022
Double cab
KE537-4K322

Τα χαρακτηριστικά που εμφανίζονται ενδέχεται να διαφέρουν στην έκδοση Navara Techna Euro 6D Temp. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ακριβείς
προδιαγραφές και διαθεσιμότητες, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο/επισκευαστή της Nissan.
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ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΓΝΗΣΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ NISSAN
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΥΛ
∆ιακοσμητικές
μπάρες
καρότσας,
χρώμιο
KE546-4K10C
∆ιακοσμητικές
μπάρες
καρότσας, black
KE546-4K105

Πλαϊνές
διακοσμητικές
μπάρες, black

Πλαϊνές
διακοσμητικές
μπάρες, ατσάλι

King cab
KE543-4K30A

King cab
KE543-4K31A

Double cab
KE543-4K40A

Double cab
KE543-4K41A

Πίσω
διακοσμητική
γωνία, Black
KE545-4K00A

Πίσω
διακοσμητική
γωνία, Ατσάλι
KE545-4K01A

Εμπρός
διακοσμητική
μπαρα, Black
KE540-4K02A

Εμπρός
διακοσμητική
μπαρα, Ατσάλι
KE540-4K03A

Standard
King cab
KE746-4K021

Βελούδινα

Ελαστικά

King cab
KE746-4K001

King cab
KE741-4K089

Double cab
εμπρός & πίσω
KE745-4K021

Double cab
εμπρός & πίσω
KE745-4K001

Double cab
εμπρός & πίσω
KE748-4K089

Βάση
Smartphone
MagicMOUNT
(αεραγωγός)
KB289-00002

Βάση
Smartphone
MagicMOUNT
(ταμπλό)
KB289-00003

Βάση
Smartphone
2ης λειτουραγίας
MagicMOUNT
(ταμπλό/
αεραγωγός)
KB289-00004

ΠΑΤΑΚΙΑ

Πλαίσιο πίσω
φώτων
B6551-4JA0A

Κεραία Shark*
Solid red
KE280-4J400
Metallic Black
KE280-4J100
Grey
KE280-4J200
Solid white
KE280-4J300

Προστατευτικά
εισόδου
KE967-4K400

Για smartphone
(μαγνητική)
KS289-AVMBL

Υποδοχή/Βάση
για smartphone
στην
ποτηροθήκη
KE930-00300

Βάση
Smartphone
DashMount
Universal
(ταμπλό/
παράθυρο)
KB289-00001

Πλαστικό κάλυμμα
χώρου φόρτωσης
Double Cab - Black
KE849-4K4CN
Double Cab - White
KE849-4K4CQ

Χρωμιωμένο
αναδιπλούμενο
κάλυμμα
King cab
KE853-4K30B
Double cab
KE853-4K40B
Χωρίς προστατευτικό
πλαίσιο
King cab
KE853-4K31B
Double cab
KE853- 4K41B

Πλαίσιο
εξάτμισης,
χρώμιο
B0091-4JA0B*
*Μη συμβατό με
κοτσαδόρο

Εκτροπείς αέρα

KE849-4K410
Χωρίς προστατευτικό
πλαίσιο
King cab

KE849-4K300
Double cab

KE849-4K400

Μαλακό κάλυμμα
χώρου
φόρτωσης
King cab
KE853- 4K320
Double cab
KE853-4K420

Κάλυμμα χώρου
φόρτωσης, Black
King Cab

KE853-4K315
Double Cab

KE853-4K415
Χωρίς προστατευτικό
πλαίσιο
King Cab

KE853-4K305
Double Cab

KE853-4K405

Αδιαβροχοποίηση
(πίσω πόρτα)
KE857-4K00A

Βάση Smartphone
MagicMOUNT
(ταμπλό/
παράθυρο)
KB289-00005

Βάση
Smartphone
Ασύρματης
φόρτισης Magic
mount
(ταμπλό /
παράθυρο)
KB289-00010

Αλουμινίο*
KE730-4K410
Εγκάρσιες μπάρες
για ράγες οροφής**
KE732-3K010
Συμβατό κάλυμμα***
KE730-4K011
Συμβατό
αναδιπλούμενο
κάλυμμα***
KE7304-K010

Μπαγκαζιέρα
οροφής
Μικρή

KE734-380BK

Σχάρα σκι
6 ζεύγη

Σχάρα ποδηλάτου

KE738-99996

Μεσαία

KE734-480BK

Ατσάλινη
KE738-80100

Μεγάλη

KE734-630BK

4 ζεύγη

KS738-50002
2 ζεύγη

KS738-50001

Ranger

Αντάπτορας για
εγκαρσια σχαρα

KE734-RAN90

KE737-99932

*80kg μεγ. **100kg μεγ. ***75kg μεγ.

ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Αντάπτορας
πλαισίου
KS738-75002

Εκτροπέας καπό
KE610-4K000

King cab,
εμπρός μόνο
KE800-4K020
Double cab,
εμπρός και
πίσω
KE800-4K010

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΧΑΡΩΝ

Αλουμινένιο κάλυμμα
χώρου φόρτωσης
King cab
Double cab

Πλαϊνά
προστατευτικά
αμαξώματος
KE760-4K420PR

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΧΩΡΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ
KE849-4K310

Διακοσμητικές
μπάρες
καρότσας,
Χρώμιο
KE546-4K10B

*FM & AM ραδιόφωνο
μόνο

ΒΑΣΕΙΣ MULTIMEDIA

Για smartphone
(λαβή 360)
KS289-360BL

Διακοσμητικές
μπάρες καρότσας,
Black
KE546-4K10A

Αντικλεπτικό
KS738-75003

TEK 7επαφών
KE505-4K01C
TEK 13επαφών
KE505-4K01D
Αντάπτορας (TEK) 7επαφών σε
13επαφών
KE505-89941
Αντάπτορας (TEK) 13 επαφών σε
7 επαφές
KE505-89951
Αντάπτορα 13επαφών σε 7 και 12 S
κοντής έκδοση
KE505-89961

Κοτσαδόρος Rockinger
KE500-99901
Κοτσαδόρος με βραχίονα &
πείρο
KE500-99903
Κοτσαδόρος με βραχίονα &
πείρο & μπίλια
KE500-99904
Πρόσθετη παροχή ισχύος
KE505-4K999

Τα αξεσουάρ και τα όποια πρόσθετα στοιχεία εξοπλισμού τοποθετήσει ο πελάτης σε επόμενο στάδιο, μπορεί να επηρεάσουν τις εκπομπές CO2 και την κατανάλωση του
αυτοκινήτου.Εγκεκριµένα Αξεσουάρ Nissan 2 χρόνια ή 100.000 Km τοποθέτηση σε PDI από εµπόρους Nissan (Ανταλλακτικά και Εργασία) 12 µήνες τοποθέτηση από
τρίτους ή τον πελάτη (Μόνον Ανταλλακτικά / απεριόριστη χιλιοµετρική κάλυψη

Σχάρα ποδηλάτου *
Hangon,
2 ποδήλατα
(13 επαφών)
KS738-75200
Hangon,
3 ποδήλατα
KS738-75300
*Μεγ. φόρτωση 15kg/
bike.

Σχάρα ποδηλάτου*
Αναδιπλούμενη για
2 ποδήλατα (13επαφών)
KE738-70213
Αναδιπλούμενη για
2 ποδήλατα (7επαφών)
KE738-70207

Οροφής
KB738-80010
Αντάπτορας
KB738-88950

ΠΑΚΕΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
Αναδιπλούμενη
για
3 ποδήλατα
(7επαφών)
KE738-70307

Πινακίδα
κυκλοφορίας
KS738-75001

*Επιβεβαιώστε τη μέγιστη φόρτωση με τον
αντιπρόσωπο/επισκευαστή της Nissan

Η διάρκεια εγγύησής των Επιλεγμένων Αξεσουάρ Nissan εξαρτάται από τον προμηθευτή του εκάστοτε προϊόντος. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την
εγγύηση των επιλεγμένων Αξεσουάρ απευθυνθείτε στον Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο Nissan σας.

Pack 1 τρίγωνο,
1 γιλέκο
ασφαλείας
KE930-00022
Pack 2 τρίγωνα,
1 γιλέκο
ασφαλείας
KE930-00023

Φαρμακείο σκληρό σκληρό κουτί
KE930-00008
Φαρμακείο σκληρό μαλακό κουτί
KE930-00007
Γιλέκο ασφαλείας - KE930-00061
Προειδοποιητικό τρίγωνο KE930-00011
∆ύο προειδοποιητικά τρίγωνα
KE930-00012

Τα χαρακτηριστικά που εμφανίζονται ενδέχεται να διαφέρουν στην έκδοση Navara Techna
Euro 6D Temp. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ακριβείς προδιαγραφές και
διαθεσιμότητες, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο/επισκευαστή της Nissan.
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ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Το Πρόγραμμα Επέκτασης Εγγύησης Nissan σας επιτρέπει
να επεκτείνετε την εγγύηση του Navara σας για μεγαλύτερο
χρονικό διάστημα και για περισσότερα χιλιόμετρα
Χάρη στην ποικιλία των διαθέσιμων επιλογών μπορείτε
να επιλέξετε το πλέον κατάλληλο Πρόγραμμα Επέκτασης
Εγγύησης που ταιριάζει στις ανάγκες σας.

www.nissan.gr

Σε περίπτωση αντικατάστασης ενός ανταλλακτικού στα
πλαίσια κάλυψής του από το Πρόγραμμα Επέκτασης
Εγγύησης χρησιμοποιούνται μόνο Γνήσια Ανταλλακτικά
Nissan ενώ έμπειροι τεχνικοί με άριστη γνώση του
αυτοκινήτου σας θα του προσφέρουν την φροντίδα που
του αξίζει.
Το Πρόγραμμα Επέκτασης Εγγύησης εξασφαλίζει ξεγνοιασιά
σε εσάς και τους επόμενους ιδιοκτήτες του αυτοκινήτου,
καθώς είναι συνδεδεμένο με το αυτοκίνητο και επομένως
μεταβιβάζεται στο νέο ιδιοκτήτη σε περίπτωση πώλησης.
Για μεγαλύτερη ξεγνοιασιά, περιλαμβάνεται Ευρωπαϊκή
οδική βοήθεια 24/7

Ακολουθήστε μας σε :

*5 χρόνια / 160,000 km (όποιο λήξει πρώτο)

Σφραγίδα Επίσημου Εμπόρου:

Έγινε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθότητα του περιεχομένου αυτού του εντύπου
την εποχή εκτύπωσης (Ιούλιος 2019). Το έντυπο παρουσιάζει πρωτότυπα οχήματα που εκτίθενται σε σαλόνια
αυτοκινήτου. Σύμφωνα με την πολιτική της εταιρείας για συνεχή βελτίωση των προϊόντων της, η Nissan International
διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει σε αλλαγές ως προς τις προδιαγραφές και τα αυτοκίνητα που περιγράφονται
και παρουσιάζονται σ’ αυτή την έκδοση. Οι επίσημοι έμποροι Nissan θα ενημερωθούν για τις μετατροπές αυτές
το συντομότερο δυνατό. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι ο τοπικός σας επίσημος έμπορος Nissan γνωρίζει τα νέα
δεδομένα. Λόγω των περιορισμών των μεθόδων εκτύπωσης που χρησιμοποιούνται, τα χρώματα που εμφανίζονται
σ’ αυτό το έντυπο ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρά από τις πραγματικές αποχρώσεις της βαφής και των υλικών
της ταπετσαρίας που χρησιμοποιούνται. Διατηρούμε όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η μερική ή ολική
αναπαραγωγή αυτού του εντύπου χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Nissan International.
Αυτό το έντυπο έχει τυπωθεί σε χαρτί χωρίς χλώριο – NAVARAACC072019BG – Τυπωμένο στη EU.
Δημιουργία DESIGNORY, France
παραγωγή eg+ worldwide, France - Tel. : +33 1 49 09 25 35.
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