NISSAN

NAVARA

5

160 000 KM

*

OP HET HELE
NISSAN LCV GAMMA

De robuuste, flexibele en stijlvolle Nissan NAVARA 4x4 is de laatste
in een lange reeks pick-ups van Nissan – we produceerden de
eerste al in 1935. In 1977 waren we pioniers met de King Cab, in
2005 bedachten we het innovatieve C-channel-bevestigings
systeem en nu gebruiken we, als eerste in een 4x4 met een
laadvermogen van één ton, een multi-linkachterophanging met
schroefveren. Ons trotse erfgoed leeft vandaag voort en wordt
gedeeld door 14 MILJOEN EIGENAARS VAN PICK-UPS in 180 LANDEN.
Zolang er avontuur lonkt aan de horizon, rijdt Nissan voorop.

80
JAAR
KRACHT

MAAK KENNIS MET DE
NISSAN NAVARA.

We hebben altijd al sterke en betrouwbare pick-ups gebouwd en op een consequente manier
innovaties geïntroduceerd om op uw wensen in te spelen. Met zijn kokerbalkladderchassis,
vierwielaandrijving en een robuuste 2,3 l dCi twin turbodieselmotor van 190 pk, die zijn
waarde al miljoenen kilometers heeft bewezen, levert de Nissan NAVARA stevige
prestaties en het laagste brandstofverbruik in zijn klasse, zoals u van een Nissan
pick-up mag verwachten. Deze auto heeft slechts 6,1 liter brandstof nodig om
100 km ver te geraken en brengt u zowel op als naast de verharde weg waar
u wilt zijn. En met een standaard garantie van 5 jaar of 160.000 km is dat
een belofte waarop u kunt vertrouwen. Ervaar de opwinding van een
pick-up van de volgende generatie en geniet van een stevige
zelfzekere rit met eersteklas comfort.

* Uitrusting afhankelijk van de versie. Details
kunnen worden teruggevonden in de
technische specificaties.

DE PICK-UP DIE U TOT IN DE
KLEINSTE DETAILS KUNT
VERTROUWEN.

De Nissan NAVARA 4x4-pick-up rust op een kokerbalkladderchassis in plaats
van het U-profielladderchassis dat u op sommige andere pick-ups aantreft.
Hij is ook uitgerust met een nieuwe multi-linkachterophanging met
schroefveren – een unicum in het Europese segment van de pick-ups van
één ton. Dit levert meer rijcomfort en een grotere wendbaarheid op,
zonder in te leveren op het laadvermogen.

AFLOOPHOEK

20°

224 mm
BODEMVRIJHEID

AANLOOPHOEK

30°

DOORWAADDIEPTE

600 mm

* Uitrusting afhankelijk van de versie. Details kunnen worden teruggevonden in de
technische specificaties.

VOLLEDIG
GESLOTEN.
VOLLEDIG
BETROUWBAAR.

Trek tot 3,5 ton, vervoer een lading van ruim één ton en
geniet van betere prestaties op ieder soort ondergrond.
Het kokerbalkladderchassis van de Nissan NAVARA is
gemaakt van hoogwaardig staal met een groot
draagvermogen, wat de structurele stijfheid en de
torsiestijfheid ten goede komt.

Hill Start Assist

Shift-on-the-flyvierwielaandrijving
4-Wheel Active Brake Limited Slip

KLIM, KRUIP EN BAAN UW WEG.

Elektronische
vergrendeling van het
achterdifferentieel

Diep in het binnenland of in de betonnen jungle van de stad, de Nissan NAVARA
voelt zich altijd in zijn element. U hebt de keuze uit drie rijstanden – 4WD Hoog voor het
lichte offroadwerk, 4WD Laag voor het betere terreinwerk in zand, sneeuw of diepe modder.
Met functies als Hill Start Assist en Hill Descent Control is dit de pick-up die er helemaal klaar
voor is en dankzij eLSD is de tractie geweldig, zelfs in de 2WD-stand en op banden met een
normaal loopvlak.

Hill Descent Control

* Uitrusting afhankelijk van de versie. Details kunnen worden
teruggevonden in de technische specificaties.

Hill Start Assist en Hill Descent Control. Heuvelachtig
terrein aan te pakken? Dan kunt u die uitdaging
voortaan met meer zelfvertrouwen en meer
beheersing aan. Dankzij Hill Start Assist rolt het
voertuig niet achteruit wanneer u op een helling
vertrekt. En met Hill Descent Control kunt u ook een
steile helling veilig met een gelijkmatige snelheid en
remkracht afrijden.

VERSLIND HET ASFALT.
Aan de buitenkant is het een 4x4-pick-up.
Maar vanbinnen lijkt de Nissan NAVARA
meer op een luxe personenwagen. Bekijk maar
eens het ergonomisch ontworpen dashboard
en de hoge kwaliteit van de gebruikte materialen.
Ontspan in de rugvriendelijke stoelen die op
die van astronauten geïnspireerd zijn, stel de
dual-zone automatische temperatuurregeling
in en geniet van het comfort van de multilinkachterophanging met schroefveren. Deze
pick-up is veel meer dan een werkpaard: het is
een voertuig dat u iedere dag opnieuw heel wat
rijplezier verschaft.

2,3 LITER DIESELMOTOR MET INTERCOOLER (EURO 6B)
De nieuwe, verbeterde 190 pk sterke twin turbodiesel
met een handgeschakelde zesbak of een
zeventrapsautomaat levert meer vermogen en koppel
en verbruikt 27% minder brandstof. Bovendien kunt
u hier rekenen op de beste acceleratiecijfers en de
hoogste efficiëntie van zijn klasse.
2298 CC

CILINDERINHOUD

DIESEL

BRANDSTOFTYPE

VANAF 6,3 L/100 KM

BRANDSTOFVERBRUIK

VANAF 187 (NEDC)

CO2-UITSTOOT

160 HP /120 KW
190 HP /140 KW

VERMOGEN

425 NM @ 1500 RPM
450 NM @ 1500 RPM

KOPPEL

3.500 KG

MAXIMAAL TREKVERMOGEN

1.235 KG

MAXIMAAL LAADVERMOGEN

* Uitrusting afhankelijk van de versie. Details
kunnen worden teruggevonden in de
technische specificaties.

SPAARZAAM
RIJDEN VANAF

6.3L

/100KM

SERIEUS TREKVERMOGEN.
Uiteraard kan ook de boot mee. Want de trekkracht werd al van
bij de ontwerpfase in de NAVARA ingebouwd, te beginnen met
het kokerbalkladderchassis dat over de volledige lengte loopt.
Voeg daarbij de onderdelen die speciaal zijn ontworpen voor
het zware werk, zoals de rem- en koelsystemen, en een stevig
vermogen en koppel bij lage toerentallen, en u snapt meteen
dat u met dit voertuig ook zware lasten moeiteloos
kunt trekken. Alle 4WD-modellen hebben een
trekvermogen van 3,5 ton.

3.5T
TREKVERMOGEN

* Uitrusting afhankelijk van de versie. Details kunnen worden
teruggevonden in de technische specificaties.

PROBEER ONZE MEEST VEELZIJDIGE
PICK-UP-LAADBAK OOIT.
De Nissan NAVARA werd ontworpen voor het zware werk en kan ladingen
tot 1 ton en een trekgewicht van 3,5 ton aan. De neerklapbare achterklep
vereenvoudigt het laden en lossen. En dankzij het revolutionaire C-channelbevestigingssysteem van Nissan kunt u de lading ook gemakkelijk vastmaken.
De verwijderbare klampen kunnen overal in de speciale rails en op de drie
zijden van de laadbak worden vastgezet, zodat u werkelijk iedere lading kunt
vastleggen, welke grootte of vorm die ook heeft.

1T

LAADVERMOGEN
* Uitrusting afhankelijk van de versie. Details
kunnen worden teruggevonden in de
technische specificaties.

NAVARA N-GUARD

Geef anderen het
nakijken met dit
assertieve, exclusieve
binnen- en buitendesign.
Comfort zag er nog nooit
zo stoer uit.

NU NOG STOERDER.
De NAVARA N-Guard gaat nog een stapje verder met zijn zelfverzekerde voorkomen en
vinnige attitude in zwart, grijs of parelwit. Zwarte lichtmetalen 18˝ velgen, bumpers, een
grille vooraan en dakrails zetten de toon, net als de speciale matten, stickers en stoelen
met de typische blauwe stiknaden binnenin. Nog stoerder. Nog gedurfder. Nog mooier.

NAVARA N-GUARD is
exclusief beschikbaar
in wit (S - QM1), zwart
(M - GN0) en grijs (M - K51).

De extra grote vakken in de bestuurders- en passagiersportieren
bieden heel wat gemakkelijk bereikbare opbergruimte.

Het grote handschoenkastje is ideaal om uw documenten en
mappen in op te bergen – zelfs als die nogal dik uitvallen.

OPBERGEN. VERBERGEN. VERGRENDELEN.
GENIETEN.
Een interieurontwerp waarover is nagedacht, flexibel met vele slimme opbergruimtes, handig voor werk
of vrije tijd. Er is plaats voor uw spullen onder de achterstoelen, in de zijportiervakken, in het grote
handschoenkastje en in de ruime middenconsole. Dorst? U vindt bekerhouders bijna overal waar u kijkt:
naast de voorstoelen en zelfs in de voor- en achterportieren.

In de middenconsole zijn niet alleen grote bekerhouders
ingewerkt, maar ook een diep, gesloten opbergvak voor
voorwerpen die u binnen handbereik wilt, maar uit het zicht.

De King Cab is uitgerust met naar achter scharnierende achterportieren,
waardoor uw passagiers vlot kunnen in- en uitstappen en u ook grotere
voorwerpen kunt meenemen die niet doorheen een gewoon portier passen.
De twee stoelen kunnen naar voren worden gericht of worden opgeklapt
zodat er een grote open ruimte ontstaat die een vlotte toegang biedt tot
voorwerpen.

* Uitrusting afhankelijk van de versie. Details
kunnen worden teruggevonden in de
technische specificaties.

De opbergvakken onder de achterstoelen zijn dan weer perfect
om gereedschap op te bergen.

REIS ELKE DAG IN EERSTE KLASSE.

In de Nissan NAVARA beschikt u vanuit iedere zitplaats over verrassend veel comfort
en ruimte. Vooraan zorgen de nul-zwaartekracht-astronautenstoelen voor een neutrale
houding en een betere doorbloeding, waardoor lange ritten heel wat comfortabeler
worden. Daarnaast staat de dual-zone automatische temperatuurregeling er garant voor
dat u en uw passagiers de temperatuur op het gewenste niveau kunnen instellen. Met de
ronde ventilatieopeningen aan de zijkanten kunt u de luchtstroom heel nauwkeurig
richten. Dat is voor iedereen aan boord een goede zaak, ook voor de achterpassagiers,
die over hun eigen ventilatieopeningen beschikken.
* Uitrusting afhankelijk van de versie. Details kunnen worden teruggevonden in de technische specificaties.

HOUD ALLES IN DE HAND.

Alle bedieningselementen bevinden zich op de juiste plaats,
waardoor u uw omgeving snel beheerst. Met de Nissan Intelligent
Key en startknop (met de Start/Stop-motor voor de
handgeschakelde transmissie) kunt u de portieren vergrendelen
en ontgrendelen en de motor starten zonder dat u de sleutel uit
uw zak hoeft te halen. Op het optionele, sportieve met leer
beklede stuur kunt u het audiosysteem en de cruisecontrol
bedienen terwijl u het stevig vasthoudt – zoals het hoort. En met
het beschikbare bluetooth handsfree telefoonsysteem wordt
bellen gemakkelijk en veilig.

* Uitrusting afhankelijk van de versie. Details
kunnen worden teruggevonden in de
technische specificaties.

NISSAN ADVANCED DRIVE-ASSIST DISPLAY

INNOVATIE VLAK VOOR
UW NEUS.

Met zoveel om u heen is het gemakkelijk om het belangrijkste uit
het oog verliezen: het autorijden. Gelukkig kunt u op het Advanced
Drive-Assist Display alles aflezen wat belangrijk is – van het
brandstofverbruik tot de CO2-uitstoot die u al hebt vermeden dankzij
de Start/Stop-knop en het turn-by-turnnavigatiesysteem. Daardoor
hoeft u uw blik nog nauwelijks van de weg af te wenden en kunt u
zich concentreren op wat echt telt.

NAADLOOS VERBONDEN MET
UW WERELD.

Via het nieuwe, nog responsievere 8˝ aanraakscherm hebt u toegang tot
NissanConnect met een intuïtieve navigatie, geavanceerde technologie en
nog veel meer. Onze smartphone-app biedt u steeds meer diensten aan,
zoals het versturen van uw reisroute naar uw Nissan. Klik maar vast dus,
u bent klaar voor vertrek!

NAVIGATIE EN RIJDEN

CONNECTIVITEIT

GEBRUIKSGEMAK EN COMFORT

Dankzij de turn-by-turn navigatie
met functies zoals Send to Car
en POI’s, rijdt u recht naar uw
bestemming. Met interessante
informatie zoals het
brandstofverbruik en de
gemiddelde snelheid wordt u zelfs
een nog betere bestuurder.

Verbind uw Android of iOS apparaat
voor een naadloze connectiviteit
met stembediening. Zo hebt u
eenvoudig toegang tot uw favoriete
muziek, berichten en andere apps
om tijdens elke rit op de hoogte en
geëntertaind te blijven.

Via de NissanConnect Services app
kunt u gebruikmaken van handige
diensten op afstand, zoals
reisrouteplanning. De Nissan
Customer Service staat met één
klik tot uw dienst.

Scan de code om
de NissanConnect
Services app te
downloaden en
met uw nieuwe
Nissan te verbinden.

NissanConnect
Services

APPLE CARPLAY® & ANDROID
AUTO® U hebt toegang tot uw
apps om oproepen te maken of te
beluisteren en om tekstberichten
te sturen. Bovendien speelt u uw
muziek en podcasts rechtstreeks
via uw smartphone af. Geniet ook
van een stemgestuurde navigatie,
live verkeersinformatie en een
geschatte reistijd.

UW MUZIEK, ALTIJD EN
OVERAL. Speel uw favoriete
muziek af via Bluetooth® of
USB, of maak verbinding
met Apple CarPlay® of
Android Auto®.

UW WERELD, OP UW MANIER.

NissanConnect apps maken uw NAVARA slimmer, veiliger en beter afgestemd op
uw rijgedrag. Verbind uw Apple of Android smartphone voor nog meer opties.
Geniet bovendien van nog meer geconnecteerd entertainment tijdens het rijden.

LIVE TRAFFIC geeft via het
navigatiesysteem realtime
verkeersinformatie tijdens uw rit.
Zo kunt u verkeersopstoppingen,
ongevallen of andere
vertragingen slim vermijden en
uw traject nog beter plannen.

Dankzij de CLAXON & LICHTEN
met afstandsbediening vindt u
uw Navara gemakkelijk in het
donker of op een overvolle
parking terug. Druk gewoon op
de toets op uw app en de lichten
gaan knipperen. Nog niet
gevonden? Met de claxon lukt
het zeker!

DECELARATION

OMRING UZELF MET
VERTROUWEN.

EMERGENCY BRAKE

VISUAL/AUDIO
WARNING

Forward Emergency Braking (FEB). Een radar in de
voorbumper meet de afstand tot de auto voor u. Zodra de
radar een risico op een aanrijding herkent, geeft hij een
geluids- en een visueel signaal. Als de bestuurder op dat
moment niet genoeg afremt, remt het voertuig
automatisch om een ongeval te voorkomen. Het systeem
werkt bij eender welke snelheid en brengt het voertuig tot
een snelheid van 30 km/u gegarandeerd zonder botsing
tot stilstand.

Zou het niet slim zijn als u in ieder deel van de rit het
volste vertrouwen kon hebben? Het Nissan Safety Shield
is een totaalbenadering van veiligheid die we hanteren
bij de constructie en ontwikkeling van al onze modellen.
De functies die hier worden beschreven, zijn slechts een
greep uit het aanbod op uw Nissan NAVARA. Ze helpen u
om u en uw naasten te beschermen door op drie
belangrijke domeinen te focussen: controle van de
systemen van uw voertuig en de omgeving,
ondersteuning bij onverwachte situaties en
Bescherming als u onverwacht toch bij een ongeval
betrokken mocht geraken.

Anti-lock Braking System (ABS). ABS voorkomt dat de
wielen blokkeren bij hard remmen. U komt sneller tot
stilstand en kunt tegelijkertijd om obstakels heen sturen.

Around View Monitor. Vier camera’s
bieden een virtueel vogelperspectief over
360° rond uw voertuig, waarbij u
splitscreenclose-ups van de voorkant, de
achterkant en de zijkant van het voertuig
langs het trottoir kunt selecteren voor
een beter zicht. Het systeem werkt tot
een snelheid van 10 km/u, waardoor u
zowel op de weg als offroad bij langzaam
manoeuvreren gemakkelijker
hindernissen kunt ontwijken.

7 standaard airbags. Airbags voor de bestuurder en de
passagier vooraan, twee zijdelingse airbags die in de
voorste stoelen ingebouwd zijn, twee zijdelingse
gordijnairbags in het dak en een airbag voor de knieën
van de bestuurder.

ENHANCED DECELARATION

Electronic Brake force Distribution (EBD). EBD stuurt
automatisch extra remkracht naar de achterremmen
wanneer het systeem detecteert dat de wagen
achteraan zwaar geladen is.

Traction Control System (TCS). TCS helpt u om meer
grip te houden op de weg. Het systeem registreert
wanneer een aangedreven wiel begint te slippen en
vermindert het motorvermogen of past remdruk toe om
de tractie te herstellen.
Electronic Limited Slip Differential (eLSD). In omstandigheden
met weinig tractie (sneeuw, modder, vuil, hobbels, hellingen enz.),
registreert het voertuig wanneer een wiel slipt. In die
omstandigheden remt het dat wiel automatisch af tot het
opnieuw grip krijgt, zodat u in beweging blijft. Werkt op de vier
wielen.

Zone Body Concept. Het Zone Body Concept van Nissan
helpt de klap te absorberen en beschermt de
passagiersruimte in het geval van een botsing. Het is
opgebouwd uit een heel sterke cabinestructuur met
dwarsbalken en versterkingen, kreukelzones vooraan en
achteraan en een energieabsorberende stuurkolom.

WERK HARDER,
LEEF LANGER.
De NAVARA is de pick-up voor professionals, ontworpen
om jarenlang onvermoeibaar en trouw dienst te leveren.
Hoe harder je hem laat werken, hoe harder hij eraan
trekt – tot wel 3,5 ton onder alle omstandigheden.
Een geboren krachtpatser en niet stuk te krijgen. Zo’n
betrouwbare partner vind je niet snel. Dit werkpaard is
volledig uitgerust met de recentste technologie van Nissan
en is dan ook een echte volbloed.

WEEG UW OPTIES AF.

De Nissan NAVARA speelt met zijn ruime assortiment
modellen in op de behoeften van het bedrijfsleven. Kies uit
de Chassis Cab, die u kunt aanpassen aan de eisen van uw
werk, zoals een kiepbak, de vervoerscapaciteit van de King
Cab, of de Double Cab met zitplaatsen voor de hele ploeg.
* Uitrusting afhankelijk van de versie. Details kunnen worden teruggevonden in de technische specificaties.

NISSAN GENUINE ACCESSORIES

BLIJF IN VORM MET DE ORIGINELE
ACCESSOIRES VAN NISSAN.
1

2

3

4

Rust uw pick-up uit en
bescherm hem met Originele
Nissan-accessoires, op maat
gemaakt om de NAVARA langer
stoer en stijlvol te houden.
9

5

6

7

8

1.		Aluminium bedliner
2.		Kunststof bedliner en scheidingrek
3.		Tailgate assist
4.		Styling bar voor de laadruimte, zwart
5.		Tonneau cover, aluminium
6.		Uitschuifbare lade
7.		Trekhaak
8.		Tonneau cover, zacht
9.		Hard top, premium

* Uitrusting afhankelijk van de versie. Details
kunnen worden teruggevonden in de
technische specificaties.

KLEUREN

P: Premium - M: Metallic - S: Solid

BEKLEDING

AFMETINGEN

DOUBLE CAB
A: Totale hoogte: 1.840 mm (incl.
dakdragers)
B: Totale lengte: 5.330 mm
C: Totale breedte: 2.085 mm (met
uitgeklapte spiegels)

A
B
CAQ Earth Bronze (M)

EAU Savannah Yellow (M)

QAB Pearl White (P)

QM1 White (S)

VISIA & ACENTA - Grafietkleurige stof

KING CAB
A: Totale hoogte: 1.790 mm
B: Totale lengte: 5.225 mm
C: Totale breedte: 2.085 mm
(met uitgeklapte spiegels)

A
B

KL0 Silver (M)

GN0 Black (M)

K51 Gray (M)

LAADBAK
Hoogte: 474 mm (hoogte achterklep)
Lengte: 1.578 mm (vloerhoogte)
Breedte: 1.560 mm (max.)

LAADBAK
Hoogte: 474 mm
(hoogte achterklep)
Lengte: 1.788 mm (vloerhoogte)
Breedte: 1.560 mm (max.)

Z10 Red (S)
N-CONNECTA - Grafietkleurige stof

BW9 Blue (M)

C

VELGEN

17” staal

TEKNA OPTION - Grafietkleurig leer

17” lichtmetaal

18” lichtmetaal

KLANTENSERVICE
5 JAAR NISSAN-BEDRIJFSWAGENFABRIEKSGARANTIE
Nissan biedt nu standaard 5 jaar Pan-Europese fabrieksgarantie op zijn volledige
bedrijfswagenassortiment*. Dit is veel meer dan zomaar een garantie, want ze omvat:

• 5 jaar of 160.000 km bumper-tot-bumperbescherming
• 5 jaar lakwerkgarantie op de carrosserielak
• 5 jaar garantie op Originele Nissan-onderdelen
en -accessoires
• 5 jaar pechhulp onderweg
• 12 jaar garantie tegen corrosie voor de NAVARA
• Volledig overdraagbaar
En met service-intervallen van 24 maanden of 30.000 km voor modellen met een dieselmotor geniet
u niet alleen van 5 jaar gemoedsrust, maar profiteert u ook nog eens van lage gebruikskosten.

GESPECIALISEERD NETWERK
NISSAN beschikt over een gespecialiseerd netwerk van dealers die uw specifieke eisen
voor uw voertuig ondersteunen:
- Pan-Europese dekking
- Gespecialiseerde verkoop- en aftersalesmedewerkers
- Concurrerende financieringsoplossingen
- Ombouwmogelijkheden op maat
- Concurrerende uitgebreide garantieaanbiedingen die zelfs nog meer bieden dan de
5 jaar Nissan-bedrijfswagengarantie
- Proefrit naar wens

AFTERSALESSERVICE
Het is vervelend als uw auto pech krijgt. Maar als uw pick-up het opgeeft, lijdt ook uw
zaak eronder. Zelfs de tijd voor het normale onderhoud is verloren tijd, want dan kunt
u het voertuig niet inzetten. Bij Nissan zijn we ons bewust van die harde commerciële
feiten. Daarom doen we ons uiterste best om ervoor te zorgen dat uw voertuig blijft
waar het hoort te zijn – op de weg, aan het werk voor u.

NISSAN SERVICECONTRACTEN EN UITGEBREIDE GARANTIE
Voor een totale gemoedsrust en budgetcontrole kunt u bij Nissan een servicecontract
sluiten voor het periodieke onderhoud en de vervanging van slijtagegevoelige onderdelen
gedurende de gebruiksduur of de kilometerstand die het best bij uw bedrijfsbehoeften
aansluit. Op die manier weet u zeker dat uw nieuwe NAVARA wordt onderhouden door
gespecialiseerde Nissan-technici. En als dat nog niet voldoende is, kunt u opteren voor
een uitgebreide garantie, die mechanische en elektrische defecten dekt na afloop van
de garantieperiode van uw nieuwe NAVARA.

U BRENGT HET BESTE IN ONS NAAR BOVEN.
U prikkelt onze verbeelding. U stimuleert onze vindingrijkheid. U inspireert ons om de regels te veranderen
en te innoveren. En bij Nissan gaat innoveren verder dan wat extra toevoegingen of uitbreidingen. Als we
innoveren, verleggen we grenzen. Daarbij streven we ernaar om onverwachte oplossingen te ontwikkelen
waarmee we uw wildste en meest pragmatische wensen in realiteit kunnen omzetten. Bij Nissan ontwerpen
we auto’s, accessoires en diensten die het alledaagse overtreffen, zodat het praktische sensationeel wordt,
en het sensationele praktisch. Alles om u dagelijks meer te laten genieten van het autorijden.
*5 jaar/ 160.000 km (wat het eerst wordt bereikt) fabrieksgarantie voor het bedrijfswagenassortiment (met uitzondering van de e-NV200: 5 jaar/ 100.000 km fabrieksgarantie voor
EV-systeemonderdelen, 3+2 jaar/ 100.000 km voor de rest van het voertuig)
Carrosserieonderdelen en lak niet inbegrepen in jaar 4 en 5. Voorwaarden en uitsluitingen zijn overeenkomstig van toepassing. Raadpleeg de voorwaarden voor de uitgebreide
garantie voor meer informatie. Afgezien van bovengenoemde wijzigingen blijven alle garantievoorwaarden in het garantie- en onderhoudsboekje ongewijzigd. De verstrekker van
die uitgebreide garantie is Nissan International Insurance Ltd.

5 JAAR PECHHULP ONDERWEG
• Dekt in heel Europa autopech, ongevallen en incidenten die niet onder de garantie
vallen, zoals een lekke band, verloren sleutels of het tanken van de verkeerde brandstof.
• 24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar
• Callcenter voor noodgevallen
• Snelle pechhulp onderweg
Als dit niet mogelijk is en uw pick-up na enkele uren nog steeds langs de weg staat,
bezorgen we u zo snel mogelijk een vervangvoertuig of zorgen we indien nodig voor
een overnachtingsplek en vervoer naar uw bestemming of terug naar huis. We halen
dan ook uw wagen op.

NOTITIES

NOTITIES

Bezoek onze website:
www.nissan.be
www.nissan.nl

Volg Nissan NAVARA op:

*5 jaar/ 160.000 km (wat het eerst wordt bereikt) fabrieksgarantie voor het bedrijfswagenassortiment (met uitzondering van de e-NV200:
5 jaar/ 100.000 km fabrieksgarantie voor EV-systeemonderdelen, 5 jaar/ 100.000 km voor de rest van het voertuig)
We hebben alles in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze publicatie correct is bij het ter perse gaan (oktober 2019).
In deze brochure zijn foto’s opgenomen van prototypes die op autosalons werden getoond. Gezien het beleid van voortdurende
verbetering van zijn producten behoudt Nissan Europa zich het recht voor om de specificaties en de voertuigen beschreven en getoond
in deze publicatie op elk moment te wijzigen. De Nissan-dealers worden zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van dergelijke
wijzigingen. U kunt bij uw plaatselijke Nissan-dealer terecht voor de recentste informatie. Als gevolg van de beperkingen van de gebruikte
drukprocedés kunnen de kleuren in deze brochure licht verschillen van de werkelijke kleuren van de lak en bekledingsmaterialen. Alle
rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke reproductie van deze brochure zonder schriftelijke toestemming van Nissan Europa
is verboden.
Deze brochure is gedrukt op chloorvrij papier – MY18.5 NAVARA VOLLEDIGE BROCHURE LHD 10/2019 – Gedrukt in de EU.
Ontworpen door DESIGNORY, Frankrijk en geproduceerd door eg+ worldwide, Frankrijk – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

