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BRAKE

B R A K E

Szerelje fel a NAVARÁT a munkához és a pihenéshez 
is az autóhoz tökéletesen passzoló gyári 
tartozékokkal. Elsőként válasszon egyet a rendkívül 
mutatós, fantasztikusan erős hardtopok közül, 
melyek kialakítása szervesen illeszkedik a NAVARA 
formatervéhez. Már az alapváltozat is központi záras, 
nyitható hátsó ajtóval és integrált féklámpával van 
felszerelve. A prémium változat mindezek mellett 
nyitható oldalablakokkal (menet közbeni szellőztetés 
opcióval), belső világítással és egyedi belső 
kárpitozással érkezik. Szerezze be saját hardtopját, a 
mindennapi kalandok elengedhetetlen tartozékát.

* Csak a prémium változathoz rendelhető

A borítón: NAVARA Szavanna sárga színben, Szavanna sárga hardtop, krómozott 
acél első díszítőcső, krómozott acél oldalsó díszítőcső.

HARDTOP. KÖNNYŰ HASZNÁLHATÓSÁG, 
AZ AUTÓHOZ IGAZÍTOTT FORMATERV.

Nyitható oldalablakok*Belső világítás* Belső kárpitozás*FéklámpaKözponti zár
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EAU SZAVANNA SÁRGA (M)

CAQ BARNA(M) QM1 FEHÉR (S)

BW9 KÉK (M) GN0 FEKETE (M)

Z10 PIROS (S) KL0 EZÜST (M)

K51 SZÜRKE (M)

HARDTOP 
ALAPVÁLTOZAT
A tökéletes munkaeszköz, mely megbirkózik a 
legkeményebb feladatokkal is. Úgy tervezték, 
hogy tökéletesen illeszkedjen és a lehető 
legnagyobb raktérkapacitást nyújtsa.

VÁLASSZON SZÍNT

HARDTOP 
PRÉMIUM VÁLTOZAT
Tartsa fedél alatt dolgait a prémium változattal. 
Belső világítással, nyitható oldalablakokkal és 
belső kárpitozással - a lehető legjobb megoldás.
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ÓVJA MEG ÉRTÉKEIT 
PLATÓBÉLÉSSEL!
A hatékonyabb munkavégzéshez válasszon a 
tevékenységének megfelelő műanyag vagy 
alumínium platóbélést; a plató, a csomagtérajtó,  
és a platóperem védelméről gondoskodó,  
és lekötési pontokat is biztosító védőborításokat.

1  – Platóperem  
védőburkolat

2 – Műanyag platóbélés
3 – Hátsó ajtóvédő borítás, 

műanyag
4 – Alumínium platóbélés 

műanyag oldalsó 
borításokkal 
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RAKTÉRKIHASZNÁLÁST 
SEGÍTŐ TARTOZÉKOK
Tegyen rendet a Nissan praktikus, a funkcionalitás 
jegyében tervezett kiegészítőivel. Teljesen integrált, 
kicsúsztatható csomagtértálca, platóelválasztó, 
szerszámosláda, és mindenhová könnyű 
hozzáférést biztosító, strapabíró fém fellépő - 
hogy minden a helyére kerüljön.

1  – Műanyag szerszámosláda
2 – Kicsúsztatható csomagtértálca
3 – Felhajtható hátsó fellépő
4 – Platóelválasztó
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KALANDRA KÉSZ 
PLATÓFEDELEK

Csak munka, semmi szórakozás? Nem a NAVARA 
esetében. Rakománya védelmének érdekében válassza 

ki a legmegfelelőbb  – alumínium, rolós, vagy puha 
kivitelű – platófedelet, szereljen fel egy teherhordó 

keresztrudat, pakolja fel a bicikliket, és irány a szabadba!

1  – Puha platófedél
2 – Rolós platófedél
3 – Alumínium platófedél
4 - Platófedélre szerelhető keresztrudak 

kerékpártartóval, 2 kerékpárhoz
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1  - Vonóhorogra szerelhető kerékpártartó, 3 kerékpárhoz,  
7 vagy 13 érintkezős változatban (kapható 2 kerékpár 
szállítására alkalmas változat is)

2 - Síléc-/snowboardtartó, max. 6 pár síléchez, csúsztatható 
(kapható max. 4 pár és max. 2 pár síléchez készült változat is) 

3 - Talpas vonóhorog
4 - Kereszttartók a tetősínhez

CSOMAGTARTÓK. 
PAKOLJON BE 

HOSSZABB IDŐRE!
Egy komolyabb hobbihoz vonóhorogra is 

szüksége lesz. Válassza a Nissan által kínált 
rögzített változatot, illetve szerelje fel 

autóját kerékpár- vagy síléctartóval. Egy 
stílusos tetőcsomagtartóval még több 

dolgot vihet magával az útra.
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VÁLASSZON ÉS MUTASSA 
MEG SÖTÉT VAGY FÉNYES 
OLDALÁT!

1  - Plató díszítőcsövek opcionálisan reflektorokkal, fekete
2 - Hátsó sarokdíszítések, fekete
3 - Oldalsó díszítőcsövek, fekete
4 - Első díszítőcső, fekete

1  - Plató díszítőcsövek opcionálisan 
reflektorokkal, krómozott

2 - Hátsó sarokdíszítések, krómozott
3 - Oldalsó díszítőcsövek, krómozott 
4 - Első díszítőcső, krómozott

Alakítsa pickupját saját ízlésének megfelelően a hatásos 
megjelenést biztosító díszítőcsövekkel. A NAVARA robusztus, 
strapabíró stílusához illő kiegészítők nem hagynak kétséget 
az Ön komolysága felől. Mutassa meg sötét oldalát is a fehér 
karosszériához választott fekete díszítőcsövekkel, vagy tűnjön 
ki környezetéből a fekete karosszériával kontrasztot alkotó 
krómozott díszítőcsövekkel.
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STÍLUSOSAN SPORTOS 
TARTOZÉKOK
Végül válasszon stílusának megfelelően a különböző díszítőelemek 
közül: csillogó króm vagy matt fekete karosszériabetétek, alumínium 
küszöbborítások, és egy menő cápauszony antenna.

1  - Cápauszony antenna, fehér (rendelhető fekete, szürke és piros színben is) 
2 - Küszöbborítás, alumínium
3 - Kipufogóvég, króm
4 - Hátsó sarokdíszítés, acél, krómozott
5 - Hátsó sarokdíszítés, acél, fekete
6 - Hátsó lámpa betét, krómozott
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1  - Fekete matricák, dupla csík a motorháztetőn  
és a csomagtérajtón

2 - Fekete matricák, dupla csík az ajtókon

VÁROSI ÉLETÉRZÉS. 
IRÁNY A NYÜZSGÉS!
Igen, a NAVARA határozottan stílusos, és ezt a 
motorháztetőre, csomagtérajtóra és az ajtókra 
tervezett matricákkal még jobban kiemelheti. 
Nagyvárosi életérzés.
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VÉDELMI, BIZTONSÁGI 
MEGOLDÁSOK
A nélkülözhetetlen kiegészítők mellett gondoskodjon 
autója védelméről is kerékőr anyákkal, illetve az első 
és hátsó parkolássegítő rendszerrel.

1  - Kerékőr szett
2 – Velúr- vagy gumiszőnyegek
3 - Biztonsági csomag
4 - Első és hátsó parkolóradar
5 - 18”-os gyémántcsiszolt könnyűfém keréktárcsa, 

sötétszürke
6- 18”-os gyémántcsiszolt könnyűfém keréktárcsa, fekete
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VÁLASSZA AZ EREDETI NISSAN TARTOZÉKOKAT
KÖNNYŰFÉM FELNI

STANDARD HARDTOP

PRÉMIUM HARDTOP

16”-os standard 
könnyűfém 
keréktárcsa
40300-4KJ5A

18”-os standard 
könnyűfém 
keréktárcsa
40300-4KJ6B

Barna
 Duplakabinos
KE850-4K61M

18”-os 
gyémántcsiszolt 
könnyűfém 
keréktárcsa, fekete
KE409-4K300BT

Metálfekete
Duplakabinos
KE850-4K51N

Szavanna Sárga
Duplakabinos
KE850-4K61U

Piros
Duplakabinos
KE850-4K51Z

Platóperem 
védőburkolat
KE935-4K41A

Metálfekete
Duplakabinos
KE850-4K61N

Fehér
Duplakabinos
KE850-4K51T

Barna
Duplakabinos
KE850-4K51M

Csillapítottan 
nyíló 
csomagtérajtó
KE971-4K000

Platóelválasztó
KE854-4K000

Fehér
Duplakabinos
KE850-4K61T

Ezüstmetál
Duplakabinos
KE850-4K61K

Kerékőr szett 
KE409- 89981
Kerékőr szett
KE409-89951

16”-os acél 
keréktárcsa 
(16x6.0J ET55) 
40300-4KJ2A
16”-os acél 
keréktárcsa  
(16x7.0J ET45) 
40300-4KJ3D

Kék
Duplakabinos
KE850-4K61P

Reflektor a plató 
díszítőcsőhöz
KE541-4K01A

Ezüstmetál
Duplakabinos
KE850-4K51K

18”-os 
gyémántcsiszolt 
könnyűfém 
keréktárcsa, szürke  
KE409-4K300GR

Szürke
Duplakabinos
KE850-4K61R

Ködlámpa
KE622-4J005

Szavanna Sárga
Duplakabinos
KE850-4K51U

Kék
Duplakabinos
KE850-4K51P

Műanyag hátsó 
ajtó védőborítás 
KE930-4K00B

Műanyag 
szerszámosláda
KE851-4K01A

Piros
 Duplakabinos
KE850-4K61Z

Kerékfellépő
KE930-00130
Felhajtható  
hátsó fellépő
KE543-4K04B

Hamutartó
96536-00Q0A
Megvilágított
F8800-89926

Hűtődoboz – 20l
 KS930-00080

Műanyag kerékjárati ív 
borítás az alumínium 
platóbéléshez
C-csatornás 
rendszerrel 
kompatibilis
KE931-4K00H
C-csatornás rendszer 
nélküli változathoz
KE931-4K00K

Duo Plus 
gyermekülés

 KS530-99990
Safe Plus 
babahordozó

 KS530-99010

Alumínium 
borítás az 
alumínium 
platóbéléshez
KE931-4K00DS1

Műanyag 
platóbélés
KE931-4K00B

Szerelőkészlet 
műanyag 
platóbéléshez
KE931-4K09A

Kicsúsztatható 
csomagtértálca
KE855-4K400

KÜLSŐ KIEGÉSZÍTŐK

Első
KE512-99906
Hátsó
KE513-4K07B
Hátsó, alacsony 
felszereltséghez
KE513-4K07C

Szürke
Duplakabinos
KE850-4K51R

VILÁGÍTÁS

KÜLSŐ KIEGÉSZÍTŐK

PARKOLÁSSEGÍTŐ RENDSZER

BELSŐ KIEGÉSZÍTŐK

SOLAR SOLAR

  

Rövid
KE500-4KJ0D
Hosszú
KE500-4KJ1D

VONÓHORGOK 
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VÁLASSZA AZ EREDETI NISSAN TARTOZÉKOKAT
KÜLSŐ MEGJELENÉS

Plató díszítőcső 
rolós fedélhez, 
króm
KE546-4K10C
Plató díszítőcső 
rolós fedélhez, 
fekete
KE546-4K105

Oldalsó 
díszítőcsövek, 
fekete
KE543-4K40A

Oldalsó 
díszítőcsövek, 
króm
KE543-4K41A

Hátsó 
sarokdíszítés, 
fekete
KE545-4K00A

Hátsó 
sarokdíszítés, 
króm
KE545-4K01A

Első díszítőcső, 
fekete 
KE540-4K02A

VÉDELEM
Vonóhorog elektromos készlet 
adapter – 13 érintkezős és 
12 érintkezős között
KE505-89961
Rockinger rendszerű
KE500-99901
Csapos vonófej
KE500-99903
Golyós vonófej
KE500-99904
Kiegészítő áramforrás
KE505-4K999

Motorháztető 
szélterelő készlet
KE610-4K000

MATRICÁK

Plató díszítőcső, 
króm
KE546-4K10B

Oldalsó 
ajtóborítás
KE760-4K420PR

Hátsó lámpa 
betétek
B6551-4JA0A

Krómozott 
kipufogóvég
B0091-4JA0A

Cápauszony-
antenna
Piros*
KE280-4J400
Metálfekete
KE280-4J100
Szürke 
KE280-4J200
Fehér 
KE280-4J300

Küszöbborítások 
KE967-4K400

Dupla csík a 
motorháztetőn és 
a csomagtérajtón
Fekete
KE537-4K001
Sötétszürke
KE537-4K002

Dupla csík az 
oldalajtókon
Fekete
KE537-4K321
Sötétszürke 
KE537-4K322

Első és hátsó 
szélterelők 
KE800-4K010

Csomagtérajtó 
vízzáró készlet
KE857-4K00A

Okostelefonhoz 
(360°-os 
rögzítés)

 KS289-360BL

MULTIMÉDIÁS TARTÓKONZOLOK

RAKTÉR

TETŐCSOMAGTARTÓK

Okostelefonhoz 
(mágneses) 

 KS289-AVMBL

Okostelefon-tartó 
a pohártartóba
KE930-00300

Alumínium 
KE730-4K410
Tetősín 
kereszttartók 
KE732-3K010
Alumínium 
platófedélre 
KE730-4K011
Rolós platófedélre
KE7304-K010

Tetődoboz
kicsi
KE734-380BK
közepes 
KE734-480BK
nagy 
KE734-630BK
Ranger
KE734-RAN90

Síléctartók
6 párnak
KE738-99996
4 párnak

 KS738-50002
2 párnak 

 KS738-50001
T-tartóadapter
KE737-99932

*Elérhető amíg a készlet tart, utána a KE853- 4K31B váltja

ÉS TARTOZÉKOK
Alumínium 
platófedél
Védőkeretes 
változathoz
KE849-4K410
Védőkeret nélküli 
változathoz
KE849-4K400

Rolós platófedél
KE853-4K30B
Védőkeretes 
változathoz
KE853-4K40B
Védőkeret nélküli 
változathoz
KE853- 4K41B

Puha platófedél
KE853-4K420

Fekete rolós 
platófedél
Védőkeretes 
változathoz
KE853-4K415
Védőkeret nélküli 
változathoz
KE853-4K405

Kerékpártartó
Akasztós, 
2 kerékpárhoz  
(13 érintkezős)

 KS738-75200
Akasztós, 3 
kerékpárhoz

 KS738-75300

Kerékpártartó
Összehajtható, 
2 kerékpárhoz 
(13 érintkezős) 
KE738-70213
Összehajtható, 
2 kerékpárhoz (7 érintkezős)
KE738-70207

Összehajtható, 
3 kerékpárhoz 
(7 érintkezős) 
KE738-70307
Összehajtható, 
3 kerékpárhoz, Euroway 
G213 érintkezős

 KS738-71313

Rendszámtáblatartó 
 KS738-75001

Kerékpárváz 
adapter 

 KS738-75002
Kerékpártartó zár

 KS738-75003

Vonóhorog elektromos szett, 7 tűs
KE505-4K01C 
Vonóhorog elektromos szett, 13 tűs 
KE505-4K01D
Vonóhorog elektromos készlet adapter 
– 7 érintkezős és 13 érintkezős között
KE505-89941
Vonóhorog elektromos készlet adapter 
– 13 érintkezős és 7 érintkezős között
KE505-89951

Első díszítőcső, 
króm 
KE540-4K03A

Plató díszítőcső, 
fekete 
KE546-4K10A

Kerékpártartó
acél 
KE738-80100
Luxus 
KE738-80010
Adapter 
KE737-99933

SZŐNYEGEK

BIZTONSÁGI CSOMAGOK / ELSŐSEGÉLYKÉSZLET

Standard 
szőnyegek
 első és hátsó 
szett
KE745-4K021

Gumiszőnyegek 
első és hátsó 
szett
KE748-4K089

Velúrszőnyegek 
első és hátsó 
szett
KE745-4K001

Elsősegély készlet, kemény doboz 
KE930-00008
Elsősegély készlet, puha tasak 
KE930-00007
Láthatósági mellény 
KE930-00061
Elakadásjelző háromszög 
KE930-00011
Dupla elakadásjelző háromszög
KE930-00012

Nissan tartozékok 
3 év vagy 100 000 km, ha a felszerelést Nissan márkaszervizben 
végzik az átadás előtti ellenőrzés alkalmával (alkatrész és munkadíj) 
12 hónap, ha a felszerelést külső műhelyben végzik vagy az ügyfél 
végzi el (csak alkatrész / korlátlan kilométer) 

 A Nissan által jóváhagyott tartozékok 
2 év vagy 100 000 km, ha a felszerelést Nissan márkaszervizben 
végzik az átadás előtti ellenőrzés alkalmával (alkatrész és munkadíj) 
12 hónap, ha a felszerelést külső műhelyben végzik vagy az ügyfél 
végzi el (csak alkatrész / korlátlan kilométer)

  

1 elakadásjelző 
háromszöget és 
1 láthatósági mellényt 
tartalmazó készlet
KE930-00022
2 elakadásjelző 
háromszöget és 
1 láthatósági mellényt 
tartalmazó készlet 
KE930-00023

*Csak FM és AM-rádió támogatott.
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Márkakereskedés bélyegzője:

visit our website at: www.nissan.hu/navara

 

Kövesse a Nissan NAVARÁT itt:

A teljes kishaszongépjármű választékra 5 év vagy 160 000 km (amelyik előbb bekövetkezik) gyártói garancia vonatkozik 
(az e-NV200 modell kivételével, itt a gyártói garancia 5 év vagy 100 000 km az elektromos rendszer alkatrészeire, illetve 
5 év vagy 100 000 km a jármű többi részére)

Mindent megtettünk azért, hogy e kiadvány a legaktuálisabb adatokat tartalmazza a nyomdába adásakor 
(2018.  Novemberben). A prospektusban szakmai rendezvényeken kiállított prototípusokat mutatunk be. A vállalat 
folyamatos termékfejlesztési elve alapján a Nissan Europe fenntartja a jogot arra, hogy a jelen kiadványban ismertetett 
specifikációkat és bemutatott járműveket bármikor megváltoztassa. Az esetleges változtatásokról a Nissan 
márkakereskedőket a lehető leghamarabb tájékoztatjuk. Ha a legfrissebb információkra van szüksége, forduljon a 
legközelebbi Nissan márkakereskedőhöz. Az alkalmazott nyomdai eljárás korlátai miatt előfordulhat, hogy a jelen 
brosúrában bemutatott színek néhány árnyalattal eltérnek a fényezés és a belső kárpitok valódi színétől. Minden jog 
fenntartva. A brosúra teljes vagy részleges sokszorosítása a Nissan Europe írásos hozzájárulása nélkül tilos.

Ez a kiadvány klórmentes papírból készült – MY18  NAVARA P&A FULL Brochure 11/2018 – Nyomtatási hely: EU.
Tervezte a DESIGNORY, Franciaország  és készítette az eg+ worldwide, Franciaország – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

KITERJESZTETT GARANCIA
A Nissan Kiterjesztett Garancia lehetővé teszi, hogy 
hosszabb ideig vagy nagyobb futásteljesítmény 
mellett élvezhesse a NAVARA garanciájának előnyeit. 

Az elérhető szerződések palettája lehetővé teszi, 
hogy az igényeinek leginkább megfelelőt válassza ki.

A javítások során csak eredeti Nissan alkatrészeket 
használunk, a beszerelést pedig képzett Nissan 
szerelők végzik. 

A NISSAN Kiterjesztett Garanciával ön és az autó későbbi 
tulajdonosai is nyugodtak lehetnek, mivel a garancia az 
autó privát értékesítése esetén átruházható.

KARBANTARTÁSI CSOMAGOK
A Nissan Karbantartási csomaggal megadhatja a NAVARA 
számára a megérdemelt törődést, és tökéletesen kézben 
tarthatja a költségeket a rögzített árgaranciával a 
szerződés időtartama alatt. 

Karbantartási csomagjaink a NAVARA minden normál 
karbantartási igényére kiterjednek, és a tökéletes nyugalom 
érdekében a szükséges kopó-fogyó alkatrészeket is 
tartalmazzák.

A szervizszerződésekkel akár 5 évre előre rögzítheti 
szervizköltségeit.

A szervizszerződés a Nissan egyedi szervizütemezésében 
előírt ellenőrzéseket és cseréket foglalja magában.

Élvezze Ön is a szakképzett munkatársaink által beszerelt 
eredeti Nissan alkatrészek előnyeit.

A megfelelően karbantartott autó újraértékesítési értéke 
is nagyobb.

Ha pedig eladja autóját az érvényesség lejárta előtt, az 
új tulajdonos élvezheti a szerződés előnyeit a 
fennmaradó időtartamra.

Nyomtatás   |   Bezárás

https://www.nissan.hu/navara
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