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HARD TOP INTELIGENTE E TOTALMENTE
INTEGRADO PARA FACILITAR A SUA VIDA
Equipe a sua NAVARA para trabalho ou lazer
com a nossa ampla gama de acessórios. Comece
por equipar a sua NAVARA com um Hard Top
desenhado para se integrar totalmente com o seu
design robusto. A versão standard contém fecho
centralizado com abertura do portão traseiro e luz
de stop integrada. A versão Premium acrescenta
abertura lateral das janelas (com opção de
ventilação), iluminação interior e um revestimento
têxtil de grande resistência. Monte o seu Hard Top
é essencial para as suas aventuras diárias.

As especificações que se mostram podem variar para
a versão da NAVARA Tekna 6D - Temp. Pode consultar
a lista de preços ou contactar um concessionário ou
oficina autorizada Nissan se deseja obter informação
mais detalhada sobre especificações e disponibilidade.
S TO P

STO P

Fecho centralizado

Luz de Stop

Iluminação interior*

Na capa: NAVARA em Savannah yellow com Hard Top Premium em
Savannah yellow, Barra embelezadora dianteira aço cromado, Barras
laterais embelezadoras de aço em cromado.

Revestimento interior*

Abertura de janelas*
As especificações que se mostram podem variar para a versão da
NAVARA Tekna 6D - Temp. Pode consultar a lista de preços ou contactar
um concessionário ou oficina autorizada Nissan se deseja obter
informação mais detalhada sobre especificações e disponibilidade.

*Disponível apenas na versão Premium
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HARD TOP.
VERSÃO STANDARD

ESCOLHA A SUA COR EXTERIOR

Definitivamente é a sua ferramenta de trabalho.
O hard top standard foi desenhado para os
trabalhos mais exigentes, para maximizar e
otimizar a capacidade de carga. A King Cab não
está completa sem o Hard Top.

EAU YELLOW SAVANNAH (M)

HARD TOP.
VERSÃO PREMIUM

CAQ BRONZE (M)

K51 CINZENTO (M)

QM1 BRANCO (S)

Se dispõe da versão double cab para toda
a família, guarde todo o material debaixo
da capota com a versão premium. É 100%
impermeável. Com iluminação interior, fecho
centralizado e um elegante revestimento,
é sem dúvida a sua melhor opção.
BW9 AZUL BÁLTICO (M)

GN0 PRETO (M)

Z10 VERMELHO (S)

KL0 PRATA (M)
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PROTETORES DE
CAIXA DE CARGA.
PROTEJA O SEU
NEGÓCIO
Trabalhe com maior eficiência: escolha o Protetor
da caixa de carga que melhor se adapte ao seu
tipo de negócio. Em alumínio ou plástico proteja
o painel inferior, o portão traseiro, laterais da caixa
e crie novos pontos de ancoragem com as
coberturas das calhas.

2

1

1 - Protetor lateral da
caixa de carga

3

2 - Revestimento para
caixa de carga em
plástico com ganchos
3 - Revestimento da caixa
de carga em plástico
(pedir em conjunto
com Bedliner)
4- Revestimento da caixa
de carga em alumínio
com proteção lateral
em plástico e ganchos
no solo de carga

As especificações que se mostram podem variar para
a versão da NAVARA Tekna 6D - Temp. Pode consultar
a lista de preços ou contactar um concessionário ou
oficina autorizada Nissan se deseja obter informação
mais detalhada sobre especificações e disponibilidade.

As especificações que
se mostram podem
variar para a versão da
NAVARA Tekna 6D Temp. Pode consultar a
lista de preços ou
contactar um
concessionário ou
oficina autorizada
Nissan se deseja obter
informação mais
detalhada sobre
especificações e
disponibilidade..

4
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ACESSÓRIOS PARA
CAIXA DE CARGA:
GESTÃO
INTELIGENTE
Organize-se com os práticos acessórios
desenhados com a funcionalidade em
mente. Com uma Plataforma de carga
deslizante divisória da plataforma de carga,
caixa de ferramentas e um degrau traseiro
retrátil não se preocupe com mais nada.

2

1

4

3

4

As especificações que se mostram podem
variar para a versão da NAVARA Tekna 6D Temp. Pode consultar a lista de preços
ou contactar um concessionário ou oficina
autorizada Nissan se deseja obter informação
mais detalhada sobre especificações e
disponibilidade.

1 - Caixa de ferramentas
2 - Plataforma de carga deslizante
3 - Degrau traseiro retrátil
4- Divisória da caixa de carga
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COBERTURAS DE
CARGA: PREPARE-SE
PARA A AVENTURA
Só trabalho e nenhuma diversão? Não com a NAVARA.
Selecione a melhor cobertura da caixa de carga
para proteger os seus bens em - alumínio, persiana ou
flexível – adicione ainda em cima um suporte para
bicicletas e divirta-se!

2

1 - Cobertura caixa de carga flexível
2 - Cobertura caixa de carga persiana
3 - Cobertura caixa de carga em alumínio, também
disponível em plástico
4- Barras de carga de gama alta

4

3

As especificações que se mostram podem variar para
a versão da NAVARA Tekna 6D - Temp. Pode consultar
a lista de preços ou contactar um concessionário ou
oficina autorizada Nissan se deseja obter informação
mais detalhada sobre especificações e disponibilidade.

4

As especificações que se mostram podem variar para a versão da
NAVARA Tekna 6D - Temp. Pode consultar a lista de preços ou contactar
um concessionário ou oficina autorizada Nissan se deseja obter
informação mais detalhada sobre especificações e disponibilidade.
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CARGA ALONGUE
O SEU DESCANSO

1 - Porta- bicicletas traseiro de 13 Pinos (3 Bicicletas)
2 - Porta-skis/snowboard, standard até 6 pares
3 - Gancho de reboque

Para divertir-se a sério, necessita um
gancho reboque e nós temos
exatamente o que necessita: fixo e
concebido especialmente para bicicletas
ou skis. Além disso, dispomos de
elegantes barras de tejadilho para que
possa levar mais uns extras… assim
poderá ficar todo o tempo que desejar.

4- Barras de tejadilho transversais (máx. 56 kg)

2

1

As especificações que se mostram podem variar para a versão da
NAVARA Tekna 6D - Temp. Pode consultar a lista de preços ou contactar
um concessionário ou oficina autorizada Nissan se deseja obter
informação mais detalhada sobre especificações e disponibilidade.

3

4

As especificações que se mostram podem variar para
a versão da NAVARA Tekna 6D - Temp. Pode consultar
a lista de preços ou contactar um concessionário ou
oficina autorizada Nissan se deseja obter informação
mais detalhada sobre especificações e disponibilidade.
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ELEGÂNCIA DO PRETO.
BRILHO DO CROMADO.

2

Personalize a sua Pick-up com impacto
com barras embelezadoras. Robustez e
imponência são a assinatura da NAVARA e
mostram que a coisa é séria! Revele o seu
lado mais ousado e elegante com barras
em preto contra uma carroçaria em branco
ou elementos cromados na sua carroçaria
em preto. Simplesmente brilhante!

1

1

3

3

4

2

4

1 - Barras embelezadoras para caixa de carga em
cromado e faróis de longo alcance

1 - Barras embelezadoras para caixa de carga em
preto/cromado

2 - Cantos embelezadores traseiros em cromado

2 - Cantos embelezadores traseiros em preto

3 - Barras laterais embelezadoras em aço cromado

3 - Barras laterais embelezadoras de aço em preto

4- Barra embelezadora dianteira aço cromado

4- Barra embelezadora dianteira em aço preto
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DESPORTO DE AÇÃO COM
TODO O EQUIPAMENTO
Complete o seu “look” com uma seleção de acessórios desportivos,
incluindo acabamentos em preto ou cromado, proteções de entrada
em alumínio e uma ousada antena barbatana de tubarão.

1 - Antena barbatana de tubarão em branco (também disponível em preto,
cinzento e vermelho)
2 - Proteção entrada em alumínio
3 - Ponteira de escape cromada
4- Cantos embelezadores em aço cromado
5- Cantos embelezadores em aço Preto
6- Aros farolim traseiro cromado

2

1

4

3

5

6

As especificações que se mostram podem variar para
a versão da NAVARA Tekna 6D - Temp. Pode consultar
a lista de preços ou contactar um concessionário ou
oficina autorizada Nissan se deseja obter informação
mais detalhada sobre especificações e disponibilidade.
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2

RITMO URBANO.
A CIDADE É UM
DESTINO.
A NAVARA tem estilo urbano: tire o máximo
partido do seu design aplicando autocolantes
no capot, portão traseiro ou painéis laterais.
Moderna e urbana.

1 - Jogo autocolantes 2 faixas em preto no capot e portão traseiro
2 - Jogo autocolantes 2 faixas em preto nos laterais versão Double Cab
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PROTEÇÃO E
SEGURANÇA A
TODOS OS NÍVEIS

4

Tal como com o resto de elementos
essenciais, aumente a sua defesa com as
porcas anti-roubo e um sistema de ajuda
ao estacionamento dianteiro ou traseiro.

1

3

SEMPRE
CONECTADO
Escolha um suporte para smartphone
exclusivo da nossa gama: são muito mais
práticos e fáceis de usar.

1 - Kits de segurança

2

2 - Sensores de estacionamento dianteiro e traseiro
3 - Porcas de segurança
4- Tapetes velours ou de borracha
5- MagicMOUNT (suporte para painel de instrumentos/janela)*
6- MagicMOUNT (suporte para saída de ar)*
7 - MagicMOUNT de dupla função (suporte para painel de instrumentos /
saída de ar)*

5

6

7

8

9

8- MagicMOUNT (suporte para painel de instrumentos)*
9- MagicMOUNT (com suporte para painel de instrumentos/janela)*
*Acessórios de fabricantes externos selecionados cuidadosamente não
cobertos pela garantia Nissan. Mais informação no seu concessionário ou
oficina autorizada.
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ADICIONES ACESSÓRIOS NISSAN NAVARA
HARDTOP STANDARD
Metallic Black

Icerberg White

Moon Silver

Yellow Savannah

Solid Red

Earth Bronze

Blue

Grey

King cab
KE8504K81N

King cab
KE8504K81T

King cab
KE8504K81K

King cab
KE8504K81U

King cab
KE8504K81Z

King cab
KE8504K81M

King cab
KE8504K81P

King cab
KE8504K81R

Double cab
KE8504K61N

Double cab
KE8504K61T

Double cab
KE8504K61K

Double cab
KE8504K61U

Double cab
KE8504K61Z

Double cab
KE8504K61M

Double cab
KE8504K61P

Double cab
KE8504K61R

Metallic Black

Solid White

Moon Silver

Yellow Savannah

Solid Red

Earth Bronze

Blue

Grey

King cab
KE8504K71N

King cab
KE8504K71T

King cab
KE8504K71K

King cab
KE8504K71U

King cab
KE8504K71Z

King cab
KE8504K71M

King cab
KE8504K71P

King cab
KE8504K71R

Double cab
KE8504K51N

Double cab
KE8504K51T

Double cab
KE8504K51K

Double cab
KE8504K51U

Double cab
KE8504K51Z

Double cab
KE8504K51M

Double cab
KE8504K51P

Double cab
KE8504K51R

Plate aluminum

Plataforma de
carga deslizante*

King cab
KE9314K05CS1

King cab
KE8554K300

HARDTOP PREMIUM

UTILIDADE INTERIOR
Cinzeiro
9653600Q0A
Iluminado
F880089926

UTILIDADE EXTERIOR

Geleira portátil 20 L
KS93000080

Cadeira para bebé*
KS53099990
Cadeira para bebé
Safe Plus**
KS53099010
*Capacidade: 9-18 kg e
desde os 9 meses de
idade até aos 4 anos
e meio
**Capacidade: até um
máximo de 13 kg e
15 meses de idade

Revestimento
para caixa de
carga em plástico

Kit de instalação
King cab
KE9314K06M

King cab
KE9314K05A

Double cab
KE9314K05M

Double cab
KE9314K05B

Revestimento para
caixa de carga em
aluminio compativel
com C-Channel
King cab
KE9314K05G
Sem C-Channel
KE9314K05J
Double cab
KE9314K05H
Sem C-Channel
KE9314K05K

Double cab
KE9314K05DS1

SISTEMA DE ESTACIONAMENTO
Bed rails
King cab
KE9354K31A
Double cab
KE9354K41A

Divisória da caixa
de carga em
plástico
KE8544K000

Caixa de
ferramentas,
plástico
KS8514K000

Degrau de roda
KE93000130

JANTES EM LIGA LEVE

Jantes em liga
leve de 43 cm
(17")
403005JU0A

Auxiliar portão
traseiro
KE9714K000

Degrau traseiro
retrátil
KE5434K04B

Proteção portão
traseiro
KE9304K00B

Jantes em liga
leve de 43 cm
(17") 403005JU1A

Jantes em liga
leve de 46 cm
(18") 403005JU3A

Porcas de
segurança
KE40989951

Sensores
dianteiros
KE51299906
Sensores traseiros
KE5134K07B
Sensores
inferiores traseiros
KE5134K07C

GANCHO REBOQUE
Versão curta
KE5004KJ0F
Versão comprida
KE5004KJ1F
(apenas para Doble
Cab com degrau no
para-choques)
Consulte a
compatibilidade com
o seu veículo no seu
concessionário.

AUTOCOLANTES

ILUMINAÇÃO
Porcas de
segurança
(para roda
sobresselente)
KE40989981

Double cab
KE8554K400
*Máxima carga em
uso de 500 kg

Faróis longo
alcance
KE5414K01A

Kit de farois de
nevoeiro com
aros Cromados
KE6224J005

2 faixas, capot e
portão traseiro
Preto
KE5374K001
Dark Grey
KE5374K002

2 faixas laterais
Black
King cab,
KE5374K021
Double cab
KE5374K321
Dark grey
King cab
KE5374K022
Double cab
KE5374K322

As especificações que se mostram podem variar para a versão da NAVARA Tekna 6D - Temp. Pode consultar a lista de preços ou contactar um concessionário ou
oficina autorizada Nissan se deseja obter informação mais detalhada sobre especificações e disponibilidade.
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ADICIONES ACESSÓRIOS NISSAN NAVARA
ESTILO EXTERIOR
Barras caixa de
carga compatível
com coberturas

KE5464K10C
Barras
embelezadoras em
Preto para a caixa
de carga compatível
com coberturas

KE5464K105

Barras laterais
em aço inox
cromado

Estribos laterais
aço inox em Preto
King cab
KE5434K30A

King cab
KE5434K31A

Double cab
KE5434K40A

Cantos aço inox
em Cromado
KE5454K01A

Barras cantos em
aço inox, Preto
KE5454K00A

Barra da frente
em aço inox
preto
KE5404K02A

Barra frente aço
inox em cromado
KE5404K03A

Embelezador
cromado do tubo
de escape
B00914JA0B*
*Incompatível com o
gancho para reboque

Antena Barbatana
de tubarão*
Solid red
KE2804J400
Metallic Black
KE2804J100
Grey
KE2804J200
Solid White
KE2804J300

Proteção de
entrada
KE9674K400

Suporte para
smartphone
«copo»
KE93000300

Suporte para
smartphone
DashMount
Universal
(suporte para
janela /painel de
instrumentos)
KB28900001

PROTEÇÃO
Chuventos,
frente

Standard
King cab
KE7464K021

Veludo

Borracha

King cab
KE7464K001

King cab
KE7414K089

Double cab
frente e trás
KE7454K021

Double cab
frente e trás
KE7454K001

Double cab
frente e trás
KE7484K089

Suporte para
smartphone
MagicMOUNT
(suporte para
saída de ar)
KB28900002

Suporte para
smartphone
MagicMOUNT
(suporte para
painel de
instrumentos)
KB28900003

Suporte para
smartphone de
dupla função
MagicMOUNT
(suporte para
painel de
instrumentos /
saída de ar)
KB28900004

Suporte para
smartphone
MagicMOUNT
(suporte para
painel de
instrumentos /
janela)
KB28900005

Suporte para
smartphone com
carregador sem
fios MagicMOUNT
Procharge (suporte
para painel de
instrumentos /
janela)
KB28900010

For smartphone
(magnetic)
KS289AVMBL

Caixa de carga
Pequena
KE734380BK
Média
KE734480BK
Grande
KE734630BK
Ranger
KE734RAN90

Porta-skis
6 pares
KE73899996
4 pares
KS73850002
2 pares
KS73850001
Adaptador T-Track
para porta-skis
KE73799932

Porta-bicicletas

ESPAÇO DE CARGA
Cobertura de
alumínio compatível
com grade cabina
(KC) KE8494K310
(DC) KE8494K410
Cobertura de
alumínio
(KC) KE8494K300
(DC) KE8494K400

Defletor de capot
KE6104K000

Borracha de
vedação portão
traseiro
KE8574K00A

King cab
KE8004K020
Double cab,
frente e trás
KE8004K010

BARRAS DE CARGA
Cobertura de
plástico
Double Cab - Preto
KE8494K4CN
Double Cab Branco
KE8494K4CQ

Cobertura deslizável
em cromado,
King Cab

KE8534K30B
Double cab

KE8534K40B
em Cromado para
grade cabina
King cab

KE8534K31B

Cobertura flexível

Cobertura deslizante
em Preto para grade
cabina
King Cab

King cab
KE8534K320

KE8534K315

Double cab
KE8534K420

em Preto
King Cab

Double Cab

KE8534K415
KE8534K305

Double cab

Double Cab

KE8534K41B

KE8534K405

Porta-bagagens para
barras transversal de teto
em alumínio - KE7304K410
Porta-bagagens para
barras transversal de
teto** - KE7323K010
Porta-bagagens para
caixa de carga, compatível
com cobertura de
alumínio*** - KE7304K011
Porta-bagagens de teto
em alumínio - KE7304K010
*80 kg max. **100 kg max. ***75 kg max.

ACESSÓRIOS

Adaptador de
quadro
KS73875002

Frisos laterais
para pintar
KE7604K420PR

*Apenas rádio FM e AM.

SUPORTES MULTIMEDIA

Suporte para
smartphone 460
Grip (Preto)
KS289360BL

Barras caixa
carga aço inox,
cromado
KE5464K10B

Double cab
KE5434K41A

TAPETES

Embelezadores
farolins traseiros
B65514JA0A

Barra caixa carga
aço inox em Preto
KE5464K10A

Facho anti roubo
KS73875003

Kit elétrico TEK de 7 pins
KE5054K01C
Kit elétrico TEK de 13 pinos
KE5054K01D
Adaptador 7 para 13 pinos
KE50589941
Adaptador 13 para 7 pinos
KE50589951
Adaptador longo 13 para 7 pinos
+ 12 S
KE50589961

Acoplamento Rockinger
KE50099901
Acoplamento boca de lobo
e cavilha
KE50099903
Acoplamento boca de lobo
e bola
KE50099904
Tomada de corrente adicional
para gancho de reboque
KE5054K999

Os acessórios e qualquer outro equipamento adicional que o cliente instale depois da compra do veículo podem alterar os valores de emissões de CO2 e consumo.
Os acessórios originais Nissan têm uma garantia de 3 anos ou 100 000 km se foram instalados num concessionário Nissan no momento da compra do veículo ou se foram instalados
num concessionário ou oficina autorizada Nissan com componentes Nissan têm uma cobertura de 12 meses se os acessórios foram montados por um terceiro ou pelo próprio cliente.

Suporte bicicletas*
Hangon para gancho
reboque, 2 bicicletas
(Xpress 970)
KS73875200
Suporte bicicletas
Hangon para gancho
reboque, 3 bicicletas
KS73875300
*máx. 15 kg/bicicleta

Bike carrier*
Suporte bicicleta - gancho
reboque 13 pinos, 2 bicicletas
KE73870213
Porta-bicicletas gancho
reboque 7 pinos, 2 bicicletas
KE73870207

Free Ride 530
KE73880100
de teto
KB73880010
Adaptador para portabicicletas, aço
KB73888950

SEGURANÇA

Suporte bicicleta - gancho
reboque 7 pinos, 3 bicicletas
KE73870307

Suporte para
matrícula
KS73875001

*Capacidade de carga máxima a
confirmar pelo concessionário

A cobertura da garantia dos Acessórios selecionados depende do fornecedor do produto. Se deseja mais informação, pode contactar um concessionário ou oficina autorizada.

Kit segurança:
kit 1 triângulo,
1 colete refletor
KE93000022
Kit de segurança:
kit 2 triângulos,
1 colete refletor
KE93000023

Kit primeiros socorros (caixa)
KE93000008
Kit primeiros socorros (bolsa)
KE93000007
Colete refletor KE93000061
Triângulo de sinalização
KE93000011
riângulo de sinalização, 2 unidades
KE93000012

As especificações que se mostram podem variar para a versão da NAVARA
Tekna 6D - Temp. Pode consultar a lista de preços ou contactar um
concessionário ou oficina autorizada Nissan se deseja obter informação mais
detalhada sobre especificações e disponibilidade.
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EXTENSIÓN DE GARANTÍA 5+
A Extensão de Garantia Nissan 5+ oferece uma cobertura da
garantia por um maior período de tempo e /ou quilómetros para
a sua NAVARA. A ampla gama de contratos disponíveis permitelhe escolher o que se adapte melhor às suas necessidades.
Os nossos técnicos qualificados conhecem o seu veículo melhor
que ninguém e só utilizam componentes originais Nissan.
A Extensão de Garantia Nissan 5+ dá-lhe a tranquilidade de saber
que as eventualidades serão resolvidas, e podem-se transferir
caso venda o seu veículo.
A Extensão de Garantia Nissan 5+ inclui Assistência em viagem
complementária nos países especificados nos termos e condições,
durante a duração da apólice. Com ela receberá uma cobertura
por toda a Europa as 24 horas do dia, os 365 dias do ano.

visite o nosso site em: www.nissan.pt

CONTRATOS DE MANUTENÇÃO
(MANUTENÇÃO+)
Cuide da sua NAVARA como ela merece com a Manutenção+
Nissan e poupe dinheiro a longo prazo.
O Contrato de Manutenção+ cobre todas as operações indicadas no
Livro de Garantia do veículo para condições normais de condução.
Subscrever um Contrato de Manutenção permite-lhe conhecer
desde o princípio quanto lhe protege da inflação dos preços.
Além das operações indicadas no Livro de Garantia do veículo
para condições normais de condução também pode beneficiar de
operações de mudança de componentes afetados pelo desgaste
por uso como o limpa para-brisas, as pastilhas de travão ou os
componentes da suspensão se adere ao Contrato de
Manutenção+ Extendido.
Beneficie do uso de componentes originais Nissan montados
pelos nossos técnicos qualificados a um preço mais reduzido.
Um veículo bem conservado tem um maior preço de revenda.
E se vende o seu Nissan antes que termine o período do seu
contrato, o novo dono poderá beneficiar do contrato residual.

Siga-nos em:

/NissanPortugal

@NissanPortugal

/NissanPortugal

* 5 anos / 160 000 km (o que aconteça primeiro) Garantia do fabricante para a Gama Comerciais Nissan (à excepção
da e-NV200: 5 anos ou 100 000 km garantia do fabricante para componentes eléctricos EV e 3 Anos/100 000 para
o resto do veículo).

Concessionário:

Foram desenvolvidos todos os esforços para assegurar que os conteúdos presentes nesta publicação estejam
correctos no momento da impressão (setembro 2019). 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 actualizadas 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 – PT –NAVARA Acess – set/19 – impresso na U.E.
Criado por DESIGNORY, França e produzido por eg+ worldwide, France – Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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