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Svarte 
takrails

Svart støtfanger

Svarte stigtrinn

Svarte 
dørhåndtak

MOTOREFFEKT
190HK

DREIEMOMENT
450NM

3 INNSTILLINGER FOR
TREKKRAFT

4X4TILHENGERVEKT
3 500KG

TØFFE JOBBER  
TRENGER DET BESTE 
Arbeidet er en fryd med nye Nissan NAVARA N-GUARD: 
en hverdag med støv og smuss er ingenting for denne pickupen. 
Ingen jobb er for stor for NAVARA N-GUARD: den er en elegant kraftplugg. 
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VELG DET ALLER TØFFESTE
Velg OFF-ROADER AT32. 
Den tøffeste versjonen av N-GUARD.

PRAKTISK TILBEHØR
Legg til originalt tilbehør fra Nissan tilpasset din livsstil: 
tøft, skreddersydd og spesialutviklet utstyr.

Black Metallic ea te QPearl White – QAB

LASTEROMSAVDELER PLANBUNN I PLAST

SKREDDERSY DITT DESIGN

G 0 - GN0 a G ey 5Dark Grey - K51

RULLEDEKSEL HARD-TOP

ELEGANSEN  
LIGGER I DETALJENE
Zoom inn. Se detaljene. Alle flater er nøye planlagt for et smartere og 
skarpere utseende og en herlig følelse. Er du overrasket over at  
en pickup også kan ha et elegant interiør? Kun i NAVARA N-GUARD. 
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Elektrisk drevet soltak med tonet glass

Double-Cab komfort og romslighet

Unike matter

ARBEID. FRITID. PRAKTISK.
Nyt livet med Nissan NAVARA N-GUARD. Når arbeidsdagen er over er det 
på tide å nyte livet. Kjør avgårde og utforsk naturen – N-GUARD passer på deg.

Svarte 
Monotone 
18” alufelger 

Unik Nissan-grafikk 
på sidene Svart frontgrill

LED hovedlys og 
kjørelys med svart 
dekorlist

Svarte 
tåkelysringer
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Intelligent Mobility er viktig i alt vi gjør, og vi bruker nye teknologier for å endre 
biler fra kjøremaskiner til partnere. Dette gjør kjøreturen mer pålitelig, 
tilkoblet og spennende. Både selvkjørende biler eller motorveier som lader 
elbilen under kjøring er nært forestående. Og det er en fremtid som allerede 
tar form i Nissan-bilen du kjører i dag.

Følg Nissan NAVARA på:

Forhandlerstempel:

Besøk vår hjemmeside på: www.nissan.no/navara

*5 år/160 000 km (det som kommer først) produsentgaranti for lette nyttekjøretøy (med unntak av e-NV200: 5 år/100 000 km 
produsentgaranti på elbildeler, 5 år/100 000 km på resten av kjøretøyet)

Vi har gjort vårt ytterste for å sikre riktigheten av innholdet i denne publikasjonen ved tidspunktet for trykking (OKTOBER 2018).  
Denne brosjyren viser prototyper som er vist på bilutstillinger. I samsvar med selskapets politikk om kontinuerlig forbedring av våre 
produkter forbeholder Nissan Europe seg retten til å endre spesifikasjonene og bilene som beskrives i denne publikasjonen uten 
forvarsel. Nissan-forhandlerne vil bli informert om eventuelle endringer så raskt som mulig. Vennligst kontakt din lokale Nissan-
forhandler for å få den mest oppdaterte informasjonen. På grunn av begrensninger i trykkeprosessen som brukes kan fargene i denne 
brosjyren avvike noe fra de virkelige fargene på lakk og interiørtrekk. Med enerett. Gjengivelse av hele eller deler av denne brosjyren  
uten skriftlig tillatelse fra Nissan Europe er forbudt.

Denne brosjyren er laget av klorfritt papir – MY18 NAVARA N-GUARD brosjyre RHD 10/2018 – Trykt i EU.
Utviklet av DESIGNORY, Frankrike og produsert av eg+ Worldwide – Tlf.: +33 1 49 09 25 35
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https://www.nissan.no/biler/nye-biler/navara.html
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