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M: Metalizado - S: Sólido

HARD TOP INTELIGENTE E TOTALMENTE INTEGRADO PARA FACILITAR A SUA VIDA

CONSTRUÍDA PARA UNIR. Mais robusta 
com o Hard Top: ultrarresistente que 

combina com a cor da cabine, com fecho 
centralizado no portão traseiro, luzes LED 
interiores e vidros escurecidos opcionais. 

Absolutamente única. 

PREPARADA PARA LIDERAR. 
Proteja a fera com o Hard Top 
premium com portão traseiro e 
dois tipos de abertura. Desfrute 
de um incomparável nível de 
conforto. É invencível. 

DOUBLE CAB KING CAB

ESCOLHA A SUA COR 

QM1 Iceberg White (S) KL0 Moon Silver (M) GN0 Ivory Black (M) K51 Precision Gray (M) BW9 Baltic Blue (M)Z10 Solid Red (S)
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PROTEJA AS SUAS AVENTURAS. Proteja a sua pick up  
dos riscos e das amolgadelas com uma proteção em preto. 

Desenhada e provada para cumprir com os níveis de 
qualidade Nissan OE e ISO TSI6949 para polietileno de alta 
densidade. Fácil de limpar e resistente a todos os tipos de 
combustíveis, óleos e detergentes, bem como às mudanças 

de temperatura extrema e aos raios UV. Feita à medida 
das suas necessidades graças à abertura de fácil acesso 

do portão traseiro: melhor é impossível.

*Não disponível em todos 
os mercados

REVESTIMENTO 
DE PLÁSTICO*

BEDLINER ALTO DESEMPENHO. PROTEÇÃO PARA O DIA A DIA.

Imprimir   |   Sair



Concessionário:

www.nissan.pt

*Garantia do fabricante de 5 anos / 160 000 km (o que ocorrer primeiro) para a gama de veículos 
comerciais ligeiros (à exceção da eNV200: Garantia do fabricante de 5 anos / 100 000 km garantia 
para componentes do sistema de EV, 3 anos / 100 000 km para as restantes partes do do veículo).

Foram desenvolvidos todos os esforços para assegurar que os conteúdos presentes nesta publicação 
estejam corretos no momento da impressão (Setembro 2017). Este catálogo foi produzido utilizando 
protótipos exibidos em salões-automóvel. De acordo com a política da empresa de introdução de 
melhorias de forma contínua, reservamo-nos o direito de proceder a alterações de especificações 
técnicas e de equipamento sem aviso prévio. Os Concessionários Nissan serão informados de 
quaisquer modificações o mais rapidamente possível. Para informações mais atualizadas sobre as 
especificações em vigor, consulte o seu Concessionário Nissan. Dadas as limitações dos processos 
de impressão utilizados, as cores apresentadas nesta publicação podem divergir ligeiramente das 
cores reais da carroçaria e dos materiais utilizados no habitáculo. Direitos reservados. Proibida a 
reprodução total ou parcial desta publicação sem a autorização expressa da Nissan International.

Este catálogo foi impresso em papel sem cloro – FOLHETO NAVARA MY17 set/17 – impresso na U.E. 
Criado por DESIGNORY, França e produzido por eg+ worldwide, França – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

Siga-nos em: 

/NissanPT /NissanPortugal/Nissan_PT
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http://www.nissan.pt
https://www.facebook.com/NissanPortugal
https://twitter.com/NissanPortugal
https://www.youtube.com/NissanPortugal
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