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Zintegrowany zestaw akcesoriów Nissan pozwoli  
Ci wyposażyć model NAVARA zgodnie z Twoimi 
potrzebami. Oferujemy wyjątkowo elegancką i 
wytrzymałą nadbudowę, dopasowaną stylistycznie 
do Nissana NAVARA. Wersja standardowa jest 
wyposażona w światło hamowania oraz centralny 
zamek drzwi tylnych. Wersja premium została 
wzbogacona o otwierane szyby boczne (z opcją 
uchylania poprawiającą wentylację w czasie jazdy), 
oświetlenie wnętrza i zrobiona na zamówienie 
okładzina wnetrza z tkaniny. Nadbudowa to niezbędne 
wyposażenie w codziennej eksploatacji pojazdu.

* są dostępne tylko w wersji premium

Na okładce: NAVARA w kolorze żółtym Savannah, z nadbudową w tym samym kolorze, 
chromowanymi przednimi oraz bocznymi rurami stylizującymi ze stali nierdzewnej.

NADBUDOWA. ŻYCIE JEST PROSTE  
Z ZINTEGROWANYM DESIGNEM.

Szyby otwierane*Oświetlenie wnętrza* Wykończenie 
wnętrza*

Światło hamowaniaCentralny zamek

Prezentowane wyposażenie może różnić się w przypadku 
modelu Navara Tekna Euro 6D Temp. Prosimy zapoznać się z 
cennikiem albo skontaktować się z autoryzowanym dealerem 
lub serwisem Nissana, który udzieli szczegółowych informacji 
na temat danych technicznych i dostępności produktu.

Prezentowane wyposażenie może różnić się w przypadku modelu Navara 
Tekna Euro 6D Temp. Prosimy zapoznać się z cennikiem albo skontaktować 
się z autoryzowanym dealerem lub serwisem Nissana, który udzieli 
szczegółowych informacji na temat danych technicznych i dostępności.

Drukuj   |    Zamknij



EAU ŻÓŁTY SAVANNAH (M)

CAQ BRĄZOWY EARTH (M)

BW9 NIEBIESKI (M)

Z10 CZERWONY (S)

QM1 BIAŁY (S)

GN0 CZARNY (M)

KL0 SREBRNY (M)

K51 SZARY(M)

NADBUDOWA.  
WERSJA STANDARDOWA.
Nadbudowa Nissan w wersji standardowej to 
niezbędne narzędzie, które z pewnością sprosta 
najtrudniejszym wyzwaniom.  
Zaprojektowana z myślą o idealnym dopasowaniu 
i maksymalnej ładowności. Żadna przedłużona 
kabina nie jest kompletna bez niej.

WYBIERZ KOLOR 

NADBUDOWA.  
WERSJA PREMIUM.
W podwójnej kabinie zmieści się cała Twoja rodzina, 
a nadbudowa w wersji premium osłoni cały jej 
sprzęt i bagaż. To zdecydowanie najlepsza opcja 
— w pełni wodoodporna, z oświetleniem wnętrza, 
centralnym zamkiem i eleganckim wykończeniem.
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WYKŁADZINY SKRZYNI 
ŁADUNKOWEJ. 
ZADBAJ O SWOJĄ 
WŁASNOŚĆ.
Popraw efektywność swojej pracy:  
wybierz plastikową lub aluminiową wykładzinę 
skrzyni ładunkowej chroniącą podłogę, tylną  
klapę i krawędzie burt skrzyni oraz zamontuj 
zaczepy w nakładkach na krawędzie burt.

1 - Nakładki na krawędzie  
burt

2- Plastikowa wykładzina 
skrzyni ładunkowej z 
haczykami

3- Plastikowa nakładka 
ochronna tylnej klapy

4- Aluminiowa wykładzina 
skrzyni ładunkowej z 
plastikowymi osłonami 
boków i haczykami na 
skrzyni

Prezentowane wyposażenie może różnić się w 
przypadku modelu Navara Tekna Euro 6D Temp. 
Prosimy zapoznać się z cennikiem albo skontaktować 
się z autoryzowanym dealerem lub serwisem 
Nissana, który udzieli szczegółowych informacji na 
temat danych technicznych i dostępności.

Prezentowane 
wyposażenie może 
różnić się w przypadku 
modelu Navara  
Tekna Euro 6D Temp. 
Prosimy zapoznać się  
z cennikiem lub 
skontaktować się z 
autoryzowanym 
dealerem lub serwisem 
Nissana, który udzieli 
szczegółowych 
informacji na temat 
danych technicznych i 
dostępności.
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AKCESORIA DO 
SKRZYNI 
ŁADUNKOWEJ. 
ŁAD I PORZĄDEK
Praktyczne i funkcjonalne akcesoria Nissana 
ułatwią utrzymanie porządku w przestrzeni 
ładunkowej. Wysuwana półka i przegroda 
przestrzeni ładunkowej, skrzynka 
narzędziowa, metalizowany stopień... 
wybierz coś dla siebie. 

1 - Skrzynka narzędziowa z tworzywa sztucznego
2- Wysuwana półka przestrzeni ładunkowej
3- Wysuwany tylny stopień
4- Przegroda przestrzeni ładunkowej

Prezentowane wyposażenie może różnić  
się w przypadku modelu Navara Tekna 
Euro 6D Temp. Prosimy zapoznać się  
z cennikiem lub skontaktować się z 
autoryzowanym dealerem lub serwisem 
Nissana, który udzieli szczegółowych  
informacji na temat danych technicznych  
i dostępności.
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OSŁONY ŁADUNKU 
PRZYGOTUJ SIĘ DO 

PRZYGODY
Tylko praca i żadnej zabawy? Nie z Nissanem NAVARA. 

Wybierz osłonę, która najlepiej zabezpieczy Twój 
ładunek: aluminiową, rolowaną lub miękką. Następnie 

zamontuj bagażnik dachowy, uchwyt rowerowy i 
wybierz się na wycieczkę.

1 - Osłona ładunku, miękka
2- Osłona rolowana, chrom; dostępna także  

w czarnym kolorze
3- Osłona ładunku, aluminiowa, dostępna także  

w plastiku
4- Bagażniki montowane na skrzyni ładunkowej z 

uchwytami wyższej klasy na 2 rowery

Prezentowane wyposażenie może różnić się w przypadku 
modelu Navara TeknaEuro 6D Temp. Prosimy zapoznać 
się z cennikiem lub skontaktować się z autoryzowanym 
dealerem lub serwisem Nissana, który udzieli szczegółowych 
informacji na temat danych technicznych i dostępności.

Prezentowane wyposażenie może różnić się w przypadku modelu Navara 
TeknaEuro 6D Temp. Prosimy zapoznać się z cennikiem lub skontaktować 
się z autoryzowanym dealerem lub serwisem Nissana, który udzieli 
szczegółowych informacji na temat danych technicznych i dostępności. 
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1 -  Bagażnik rowerowy montowany na haku 
holowniczym, na 3 rowery, dostępny z 7 lub z  
13 stykami (dostępny także w wersji na 2 rowery)

2- Uchwyt do nart/snowboardu, na 6 par, przesuwany 
(dostępny także w wersji na 4 i 3 pary nart) 

3- Hak holowniczy z kołnierzem
4- Poprzeczki do relingów dachowych

BAGAŻNIKI 
PRZEDŁUŻ  

SOBIE URLOP
Jeżeli myślisz o prawdziwej rekreacji, 

potrzebujesz haka holowniczego. Nissan 
ma coś dla Ciebie: hak mocowany na 

stałe lub przystosowany do przewozu 
rowerów lub nart. Jeżeli zdecydujesz się 
też na eleganckie relingi dachowe i inne 

dodatki, nie będziesz się nudził na 
przedłużonych wakacjach.

Prezentowane wyposażenie może różnić się w przypadku modelu Navara 
TeknaEuro 6D Temp. Prosimy zapoznać się z cennikiem lub skontaktować 
się z autoryzowanym dealerem lub serwisem Nissana, który udzieli 
szczegółowych informacji na temat danych technicznych i dostępności.

Prezentowane wyposażenie może różnić się w 
przypadku modelu Navara Tekna Euro 6D Temp. 
Prosimy zapoznać się z cennikiem lub skontaktować 
się z autoryzowanym dealerem lub serwisem Nissana, 
który udzieli szczegółowych informacji na temat 
danych technicznych i dostępności.
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CO WOLISZ:  
CIEMNĄ CZY JASNĄ 
STRONĘ?

1 - Rury stylizujące skrzyni ładunkowej z 
podświetleniem (opcjonalnie), czarne

2- Tylne narożne rury stylizujące, czarne
3- Boczne rury stylizujące, czarne
4- Przednia rura stylizująca, czarna

1 - Rury stylizujące skrzyni ładunkowej z 
podświetleniem (opcjonalnie), chromowane

2- Tylne narożne rury stylizujące, chromowane
3- Boczne rury stylizujące, chromowane 
4- Przednia rura stylizująca, chromowana

Spersonalizuj swojego pickupa imponującymi 
rurami stylizującymi. Solidny i niepowtarzalny  
styl Nissana NAVARA budzi respekt na drodze. 
Ujawnij swoją ciemną stronę, montując czarne 
orurowanie na tle białego nadwozia lub podkreśl 
czerń lakieru kontrastującymi dodatkami w kolorze 
błyszczącego chromu. Doskonały pomysł.
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SPORTOWY STYL 
PODKREŚLONY DODATKAMI
Uzupełnij estetykę pojazdu stylowymi sportowymi dodatkami,  
takimi jak błyszczące chromowane lub czarne elementy 
wykończeniowe, aluminiowe osłony progów czy odlotowa  
antena w kształcie płetwy rekina.

1 - Antena „płetwa rekina”, biała (dostępna także w kolorze czarnym,  
szarym i czerwonym) 

2- Aluminiowe nakładki na progi
3- Końcówka rury wydechowej, chromowana
4- Tylne narożne rury stylizujące ze stali nierdzewnej, chromowane
5- Tylne narożne rury stylizujące ze stali nierdzewnej, czarne
6- Elementy wykończeniowe świateł tylnych, chromowane

Prezentowane wyposażenie może różnić się w przypadku 
modelu Navara TeknaEuro 6D Temp. Prosimy zapoznać 
się z cennikiem lub skontaktować się z autoryzowanym 
dealerem lub serwisem Nissana, który udzieli szczegółowych 
informacji na temat danych technicznych i dostępności.
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1 - Naklejki (2 pasy na pokrywie silnika i tylnej klapie),czarne
2- Naklejki (2 pasy po obu stronach na drzwiach), czarne

KLIMAT MIASTA 
RUSZAJ W MIASTO
Tak, NAVARA ma swój styl: podkreśl go 
naklejkami na maskę silnika, tylną klapę  
i drzwi. Wielkomiejski szyk.
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BĄDŹ CZUJNY 
ZADBAJ O 
BEZPIECZEŃSTWO
Oprócz niezbędnego wyposażenia 
stylizującego warto zadbać także o 
ochronę w postaci nakrętek 
zabezpieczających do kół oraz przednich  
i tylnych czujników parkowania.

POZOSTAŃ  
W KONTAKCIE
Wybierz jeden z uchwytów do smartfona z 
naszej nowej oferty: teraz są o wiele bardziej 
funkcjonalne i łatwiejsze w obsłudze.

1 - Pakiety bezpieczeństwa
2- Przednie i tylne czujniki parkowania
3- Komplet nakrętek zabezpieczających do kół
4- Dywaniki, welurowe lub gumowe
5- Uchwyt do smartfona Magicmount (mocowanie do deski rozdzielczej / szyby)*
6- Uchwyt do smartfona Magicmount (mocowanie do kratki nawiewu)*
7 - Uchwyt do smartfona dwufunkcyjny (mocowanie do deski rozdzielczej/  

kratki nawiewu)*
8- Uchwyt do smartfona Magicmount (mocowanie do deski rozdzielczej)*
9- Uchwyt do smartfona uniwersalny (mocowanie do szyby / deski rozdzielczej)*

* Oznaczone akcesoria pochodzą od wyselekcjonowanych dostawców i nie są 
objęte gwarancją Nissana. Szczegółowych informacji udzielają autoryzowani 
dealerzy i serwisy Nissana.  
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Fotelik dziecięcy* 
 KS530-99990

Fotelik dla 
niemowląt Safe 
Plus** 

 KS530-99010
* Nośność: 9-18 kg, wiek 
od 9 miesięcy do maks. 
4–5 lat.
** Nośność: maks. 13 kg, 
wiek maks. 15 miesięcy.

DODAJ AKCESORIA DO NISSANA NAVARA 

FELGI Z LEKKIEGO STOPU
Nakrętki 
zabezpieczające 
do kół (koło 
zapasowe)
KE409- 89981
Nakrętki 
zabezpieczające 
do kół
KE409-89951

18" felgi z 
lekkiego stopu 
40300-5JU3A

17" felgi stalowe 
40300-5JU0A

17" felgi z 
lekkiego stopu 
40300-5JU1A

NADBUDOWA STANDARD

Żółty Savannah
King cab
KE850-4K81U
Double cab
KE850-4K61U

Czarny met.
King cab
KE850-4K81N
Double cab
KE850-4K61N

Biały Solid
King cab
KE850-4K81T
Double cab
KE850-4K61T

Srebrny met.
King cab
KE850-4K81K
Double cab
KE850-4K61K

Czarny met.
King cab
KE850-4K71N
Double cab
KE850-4K51N

Biały Solid 
King cab
KE850-4K71T
Double cab
KE850-4K51T

Srebrny met.
King cab
KE850-4K71K
Double cab
KE850-4K51K

Żółty Savannah
King cab
KE850-4K71U
Double cab
KE850-4K51U

NADBUDOWA PREMIUM

Popielniczka
96536-00Q0A
Podświetlana
F8800-89926

Chłodziarka  
(20 litrów)

 KS930-00080

Wykładzina 
skrzyni 
ładunkowej, 
plastikowa
King cab
KE931-4K05A 
Double cab
KE931-4K05B

AKCESORIA DO NADWOZIAAKCESORIA WEWNĘTRZNE

Nakładki na 
krawedzie burt
King cab
KE935-4K31A
Double cab
KE935-4K41A

Przegroda 
przestrzeni 
ładunkowej
KE854-4K000

Skrzynka 
narzędziowa  
(z tworzywa 
sztucznego)

 KS851-4K000

Stopień na koło
KE930-00130
Tylny stopień, 
składany
KE543-4K04B

Brązowy Earth 
King cab
KE850-4K81M
Double cab
KE850-4K61M

Niebieski
King cab
KE850-4K81P
Double cab
KE850-4K61P

Szary
King cab
KE850-4K81R
Double cab
KE850-4K61R

Czerwony Solid
King cab
KE850-4K81Z
Double cab
KE850-4K61Z

Czerwony Solid 
King cab
KE850-4K71Z
Double cab
KE850-4K51Z

Brązowy Earth 
King cab
KE850-4K71M
Double cab
KE850-4K51M

Niebieski
King cab
KE850-4K71P
Double cab
KE850-4K51P

Szary
King cab
KE850-4K71R
Double cab
KE850-4K51R

Zestaw 
oświetlenia do 
rury stylizującej
KE541-4K01A

Lampy 
przeciwmgłowe 
KE622-4J005

OŚWIETLENIE

Aluminiowa wykładzina 
skrzyni ładunkowej z 
elementami plastikowymi
King cab
KE931-4K05G
Bez systemu 
korytkowego
KE931-4K05J
Double cab
KE931-4K05H
Bez systemu korytkowego
KE931-4K05K

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

Zestaw 
montażowy 
King cab
KE931-4K06M
Double cab
KE931-4K05M

Wysuwana półka 
przestrzeni 
ładunkowej*
King cab
KE855-4K300
Double cab
KE855-4K400
* Maksymalna 
nośność 500 kg.

Wspomaganie 
otwierania tylnej 
klapy 
KE971-4K000

Osłona tylnej 
klapy 
KE930-4K00B

Przod
KE512-99906
Tył
KE513-4K07B
Tył, niższe wersje 
KE513-4K07C

Wersja krótka
KE500-4KJ0F
Wersja długa
KE500-4KJ1F
Tylko kabina podwójna, 
ze zderzakiem ze 
stopniem
Informacji o zgodności 
z danym pojazdem 
udzielają dealerzy.

2 pasy (na 
pokrywie silnika i 
tylnej klapie)
Czarne
KE537-4K001
Ciemnoszare
KE537-4K002

2 pasy na drzwi
Czarny, 
King cab,
KE537-4K021
Double cab,
KE537-4K321
Ciemnoszary
King cab
KE537-4K022
Double cab
KE537-4K322

HAKI HOLOWNICZE

Prezentowane wyposażenie może różnić się w przypadku modelu Navara Tekna Euro 6D Temp. Prosimy zapoznać się z cennikiem lub skontaktować się z 
autoryzowanym dealerem lub serwisem Nissana, który udzieli  
szczegółowych informacji na temat danych technicznych i dostępności.

SYSTEM PARKOWANIA

NAKLEJKI
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* Maks. obciążenie, do potwierdzenia przez dealera.

DODAJ AKCESORIA DO NISSANA NAVARA 
STYLIZACJA NADWOZIA

Boczne rury 
stylizujące, 
stalowe 
King cab
KE543-4K31A
Double cab
KE543-4K41A

Tylny naroźnik, 
Stalowy
KE545-4K01A

OCHRONA

Owiewka na 
maskę 
KE610-4K000

Antena «płetwa 
rekina»
Czerwony Solid 
KE280-4J400
Czarny met.
KE280-4J100
Szary
KE280-4J200
Bialy Solid
KE280-4J300

Nakładki 
ochronne 
progów 
KE967-4K400

Owiewki
King cab, 
tylko przód
KE800-4K020
Double cab, 
przód i tył
KE800-4K010

Zabezpieczenie 
przed wodą (na 
tylną klapę) 
KE857-4K00A

Na smartfon 
wielostronny

 KS289-360BL

UCHWYTY DO URZĄDZEŃ MULTIMEDIALNYCH

PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA

ORAZ AKCESORIA

BAGAŻNIKI

Na smartfon 
magnetyczny

 KS289-AVMBL

Do smartfona 
montowany w 
uchwycie na 
kubek
KE930-00300

Do smartfona, 
mocowany na 
desce 
rozdzielczej, 
uniwersalny 
(mocowany do 
szyby / deski 
rozdzielczej) 

 KB289-00001

Uchwyt do 
smartfona 
MagicMOUNT 
(mocowany do 
kratki nawiewu)

 KB289-00002

Uchwyt do 
smartfona 
MagicMOUNT 
(mocowany do 
deski rozdzielczej) 

 KB289-00003

Uchwyt do 
smartfona 
Dwufunkcyjny 
MagicMOUNT 
(mocowany do 
deski 
rozdzielczej/ 
kratki nawiewu)

 KB289-00004

Uchwyt do 
smartfona 
MagicMOUNT 
(mocowany do 
deski rozdzielczej/ 
kratki nawiewu)

 KB289-00005

Uchwyt do 
smartfona 
MagicMOUNT 
(mocowany do 
deski 
rozdzielczej/
szyby)

 KB289-00010

Aluminium* - KE730-4K410
Popszeczki do 
relingów dachowych**
KE732-3K010
Pasujące do osłony 
ładunku*** - KE730-4K011
Pasujące do osłony 
rolowanej*** 
KE7304-K010

Bagażnik dachowy
Mały
KE734-380BK
Średni
KE734-480BK
Duży
KE734-630BK
Ranger
KE734-RAN90

Uchwyt na narty
na 6 par
KE738-99996
na 4 pary

 KS738-50002
na 2 pary

 KS738-50001
Łącznik T track
KE737-99932

Osłona ładunku 
aluminiowa  
King cab
KE849-4K310
Double cab
KE849-4K410
Bez ramy ochronnej 
King cab
KE849-4K300
Double cab
KE849-4K400

Rolowana osłona, 
chromowana 
King cab
KE853-4K30B
Double cab
KE853-4K40B
Bez ramy ochronnej
King cab
KE853-4K31B
Double cab
KE853- 4K41B

Miękka osłona 
przestrzeni 
ładunkowej
King cab
KE853- 4K320
Double cab
KE853-4K420

Osłona rolowana, 
czarna
King Cab
KE853-4K315
Double Cab
KE853-4K415
Bez ramy ochronnej
King Cab
KE853-4K305
Double Cab
KE853-4K405

Urządzenie sprzęgowe
KE500-99901
Zaczep sworzniowy 
KE500-99903
Zaczep sworzniowo-kulowy
KE500-99904
Dodatkowe zasilanie 
KE505-4K999

Uchwyt na rower*
Zawieszany na 
haku, na 2 rowery 
(13 stykowy) 

 KS738-75200
Zawieszany na 
haku, na 3 rowery

 KS738-75300
* Maks. 15 kg/rower.

Uchwyt na rower*
Składany, na 2 rowery  
(13 stykowy) 
KE738-70213
Składany, na 2 rowery  
(7 stykowy) 
KE738-70207

Składany, na 3 rowery  
(7 stykowy) 
KE738-70307

Listwa na tablicę 
rejestracyjną 

 KS738-75001

System 
antykradzieżowy 

 KS738-75003

Wiązka elektryczna 7 stykowa
KE505-4K01C 
Wiązka elektryczna 13 stykowa
KE505-4K01D
Adapter do wiązki elektrycznej 
haka hol., 7 na 13 styków 
KE505-89941
Adapter do wiązki elektrycznej 
haka hol., 13 na 7 styków 
KE505-89951
Adapter 13 na 7 styków i 12 S, 
wersja krótka KE505-89961

Orurowanie 
skrzyni 
ładunkowej, 
Czarne 
KE546-4K10A

Uchwyt rowerowy
Stalowy
KE738-80100
Montowany na dachu 

 KB738-80010
Adapter do bagażnika 
stalowego 

 KB738-88950

DYWANIKI

Gumowe
King cab
KE741-4K089
Double cab 
przód i tył
KE748-4K089

Standardowe
King cab
KE746-4K021
Double cab 
przód i tył
KE745-4K021

Welurowe
King cab
KE746-4K001
Double cab 
przód i tył
KE745-4K001

PAKIETY BEZPIECZEŃSTWA / APTECZKA

Zestaw: 1 trójkąt,  
1 kamizelka
KE930-00022
Zestaw: 2 trójkąty, 
1 kamizelka
KE930-00023

Apteczka w twardym pudełku  
KE930-00008
Apteczka w miękkim pudełku  
KE930-00007
Kamizelka odblaskowa  
KE930-00061
Trójkąt ostrzegawczy - KE930-00011
Dwa trójkąty ostrzegawcze 
KE930-00012

Akcesoria oraz wszelkie niefabryczne elementy wyposażenia dodatkowego mogą wpływać na poziom emisji CO2 oraz zużycie paliwa.
Oryginalne akcesoria Nissan Genuine są objęte gwarancją na okres 3 lat lub do 100 000 km pod warunkiem montażu w trakcie przeglądu przedsprzedażnego u dealera 
lub w serwisie Nissana (części i robocizna), lub gwarancją na okres 12 miesięcy w przypadku montażu przez firmę zewnętrzną lub przez Klienta.

Zakres gwarancji na akcesoria Select ustala ich dostawca produktu; więcej informacji można uzyskać w autoryzowanych placówkach dealerskich lub serwisach Nissana.

* Tylko radio FM i AM

* maks. 80 kg 
** maks. 100 kg 
*** maks. 75 kg

Plastikowa osłona 
skrzyni ładunkowej
Double Cab - 
Czarna
KE849-4K4CN
Double Cab - Biała
KE849-4K4CQ

Orurowanie 
skrzyni 
ładunkowej, 
Chromowane
KE546-4K10B

Listwy boczne
KE760-4K420PR

Prezentowane wyposażenie może różnić się w przypadku modelu Navara Tekna Euro 6D Temp. 
Prosimy zapoznać się z cennikiem lub skontaktować się z autoryzowanym dealerem lub serwisem 
Nissana, który udzieli szczegółowych informacji na temat danych technicznych i dostępności.

Adapter ramy 
 KS738-75002

Elementy 
wykończeniowe 
świateł tylnych
B6551-4JA0A

Końcówka rury 
wydechowej, 
Chromowana 
B0091-4JA0B*
* Niekompatybilna z 
hakiem holowniczym

Orurowanie skrzyni 
ładunkowej, do 
osłony rolowanej, 
chromowane
KE546-4K10C
Orurowanie skrzyni 
ładunkowej, do 
osłony rolowanej, 
czarne
KE546-4K105

Boczne rury 
stylizujące, 
Czarne 
King cab
KE543-4K30A
Double cab
KE543-4K40A

Tylne narożne, 
Czarne 
KE545-4K00A

Przednia rura, 
Czarna 
KE540-4K02A

Przednia rura, 
Stalowa
KE540-4K03A
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Pieczęć Dealera:

zapraszamy na naszą stronę internetową: www.nissan-model.com

Nissan NAVARA na:

*5 lat / 160 000 km (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej) gwarancji producenta na samochody użytkowe (oprócz 
e-NV200: 5 lat / 100 000 km gwarancji producenta na elementy układów samochodu elektrycznego, 5 lat / 100 000 km 
na pozostałe elementy pojazdu)

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zawartość niniejszej broszury była aktualna w momencie oddawania do druku 
(LIPIEC 2019). Zaprezentowane w niej pojazdy są modelami prototypowymi, wystawianymi na targach motoryzacyjnych. 
Zgodnie z polityką ciągłego doskonalenia produktów Nissan Europe zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji i 
wyglądu pojazdów opisanych lub przedstawionych w niniejszej publikacji w dowolnym czasie. Dealerzy Nissana będą 
informowani o zmianach tak szybko, jak to możliwe. Prosimy o kontakt z najbliższym dealerem Nissana w celu uzyskania 
aktualnych informacji. Ze względu na ograniczenia technik drukarskich kolory przedstawione w broszurze mogą różnić 
się od rzeczywistych kolorów nadwozia i wykończenia wnętrza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie niniejszej 
broszury, w części lub całości, bez pisemnej zgody Nissan Europe jest zabronione.

Niniejsza broszura została wydrukowana na papierze bezchlorowym — MY19 NAVARA P&A FULL Brochure 07/2019 — 
Wydrukowano w UE.

Opracowanie: DESIGNORY (Francja); druk: eg+ worldwide, Francja — tel.: +33 1 49 09 25 35.

ROZSZERZONA GWARANCJA
Rozszerzona gwarancja Nissan obowiązuje przez wydłużony czas, 
przebieg lub w obu tych przypadkach (model NAVARA). Spośród 
dostępnych pakietów możesz wybrać wariant, który najlepiej pasuje 
do Twoich potrzeb.

W przypadku naprawy elementu objętego gwarancją  
stosowane są wyłącznie części Nissana, montowane przez 
wykwalifikowanych mechaników.

Rozszerzona Gwarancja NISSAN zapewnia spokój Tobie i każdemu 
kolejnemu właścicielowi pojazdu, ponieważ obowiązuje nadal, jeżeli 
nabywcą jest osoba prywatna.

Rozszerzona Gwarancja Nissan obejmuje bezpłatną pomoc drogową 
Assistance w krajach wskazanych w Warunkach gwarancji, w okresie 
obowiązywania polisy, działającą w całej Europie, całodobowo, 365 
dni w roku.

PAKIETY PRZEGLĄDÓW 
OKRESOWYCH
Zapewnij swojemu Nissanowi NAVARA opiekę na jaką zasługuje. 
Pakiet przeglądów okresowych Nissan to oszczędność pieniędzy w 
długim okresie

Pakiet przeglądów okresowych Nissana obejmuje wszystkie planowe 
czynności zalecane przez Nissana i określone w Oficjalnej książce 
serwisowej Nissana.

Wykupując pakiet przeglądów okresowych, od początku wiesz, ile 
będzie kosztował serwis samochodu niezależnie od ewentualnej 
inflacji.

Oprócz planowych czynności serwisowych pakiet obejmuje wymianę 
części ulegających zużyciu eksploatacyjnemu, takich jak pióra 
wycieraczek, klocki hamulcowe i elementy zawieszenia, zgodnie z 
Umową Pełnego Pakietu Przeglądów.

Wybierz okres obowiązywania pakietu zgodnie ze swoimi potrzebami 
i korzystaj z rabatów cenowych oraz pomocy wykwalifikowanych 
mechaników montujących oryginalne części Nissan.

Prawidłowo serwisowany pojazd ma większą wartość przy 
odsprzedaży.W przypadku sprzedaży pojazdu jego nowy właściciel 
może nadal korzystać z wykupionego pakietu przeglądów 
okresowych do czasu wygaśnięcia umowy. 
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https://www.nissan.pl/pojazdy/nowe-pojazdy/navara.html
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