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BRAKE

B R A K E

Echipează Navara pentru muncă şi timpul liber 
cu accesorii perfect integrate. Începeți cu un 
hard-top inteligent, foarte rezistent, conceput 
special pentru a se potrivi cu designul NAVARA.
Versiunea standard dispune de închidere 
centralizată pe uşa din spate si lampă stop.
Versiunea premium dispune în plus de geamuri 
laterale cu deschidere (cu posibilitate de ventilare 
in mişcare), iluminare şi capitonaj interior. 
Montează hard-top-ul, un “must-have” pentru 
aventurile de zi cu zi. 

*Disponibile numai pentru hard-top premium

Pe coperta: NAVARA în culoare Savannah Yellow accesorizată cu hard-top de 
aceeaşi culoare, bară ornament faţă cromată şi bare laterale cromate.

HARD-TOP. LUCRURILE SUNT SIMPLE CU 
UN DESIGN INTEGRAT

Geamuri cu 
deschidere*

Iluminare* Capitonaj interior*Lampă de stopÎnchidere 
centralizată
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HARD-TOP.  
VERSIUNEA STANDARD
Versiunea de hard-top standard este construită 
pentru a face faţă celor mai grele solicitări. Conceput 
pentru o potrivire perfectă şi o capacitate maximă 
de încarcare, niciun King Cab nu este complet fără el.

ALEGE CULOAREA

HARD-TOP.  
VERSIUNEA PREMIUM
Dacă aveți un Double Cab, pentru a avea grijă de 
lucrurile tuturor pasagerilor, depozitați-le în siguranţă 
cu ajutorul versiunii premium de hard-top. Complet 
rezistent la apă, cu iluminare interioară și închidere 
centralizată, este de departe cea mai bună opțiune. 

  

EAU SAVANNAH YELLOW (M)

CAQ EARTH BRONZE (M) QM1 WHITE (S)

BW9 BLUE (M) GN0 BLACK (M)

Z10 RED (S) KL0 SILVER (M)

K51 GRAY (M)
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PROTECŢIE PENTRU 
BENĂ. PROTEJEAZĂ-ȚI 
AFACEREA
Lucrează eficient: alege protecţia pentru benă care 
se potriveşte cu activitatea ta, din plastic sau 
aluminiu şi protejează bena, oblonul și marginile 
superioare ale benei.

1- Protecţie pentru  
marginea benei

2- Protecţie din plastic  
pentru benă

3- Protecție din plastic  
pentru oblonul spate

4- Protecţie din aluminiu 
pentru benă  
(cu protecţie din plastic 
pentru părţile laterale)
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ACCESORII  
PENTRU BENĂ.  
INTELIGENTE ŞI  
EFICIENTE
Organizează-te cu ajutorul accesoriilor 
Nissan, special concepute pentru un 
maxim de funcţionalitate. Lucrurile devin 
simple alegând platforma cu glisare 
complet integrată, separatorul de benă, 
cutia pentru scule și o treaptă metalică 
solidă pentru acces ușor.

1- Cutie din plastic pentru scule

2- Platformă cu glisare

3- Treaptă spate retractabilă

4- Separator de benă
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ACOPERIRE BENĂ. 
PREGĂTEŞTE-TE 

PENTRU AVENTURĂ
Munceşti mult și nu mai ai timp să te distrezi? Nu 

şi cu Navara. Alege un sistem practic de acoperire 
a benei pentru a-ţi proteja încărcătura – capac din 

aluminiu, retractabil sau prelată- adaugă barele 
transversale pe plafonul cabinei, montează 

bicicletele şi începe aventura!

1- Capac tip soft (prelată)

2- Capac retractabil crom sau negru

3- Capac din aluminiu

4- Bare transversale cu 2 suporţi pentru bicicletă
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1- Suport pentru 3 biciclete cu fixare pe cârlig de remorcare, 
disponibil în varianta 7 şi 13 pini (disponibil şi suport pentru 
2 biciclete)

2- Suport pentru schiuri/snowboard cu capacitate de până la 
6 perechi (disponibil şi pentru 2 sau 4 perechi)

3- Cârlig de remorcare cu flanșă

4- Bare transversale cu fixare pe bare longitudinale de plafon

BARE 
TRANSVERSALE. 

MAI MULTĂ 
DISTRACȚIE ÎN 
TIMPUL LIBER  

Pentru aventuri serioase e necesar un 
cârlig de remorcare - și Nissan are exact 

ce ai nevoie: cârlig fix sau unul special 
conceput pentru transportul bicicletelor 

sau schiurilor. Adaugă un set de bare 
longitudinale elegante și poţi transporta 

extra ... poate vă hotărâţi să rămâneți 
mai mult timp.
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ALEGE CONTRASTUL CARE 
TE PUNE ÎN EVIDENŢĂ

1- Bare ornament negre pentru benă cu proiectoare

2- Bare ornament negre pentru colţuri spate 

3- Bare ornament laterale negre 

4- Bară ornament faţă neagră

1- Bare ornament pentru benă cu proiectoare 
(opţional), crom

2- Bare ornament pentru colțuri spate, crom

3- Bare ornament laterale, crom

4- Bară ornament față, crom

Adaugă un plus de stil cu barele ornamentale de 
mare impact. Accentuează caracterul robust al 
Navara și reflecta stilul tău business. Creează un 
contrast cu bare ornamentale negre aplicate pe 
o maşina albă sau bare cromate lucioase aplicate 
pe maşină neagră. Sclipitor.
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ACCENTE SPORT 
Adaugă aspectului tău o serie de accesorii sportive, cu stil, precum 
finisajele negru închis şi crom lucios, protecţiia pentru praguri din 
aluminiu şi antena tip «shark».

1- Antenă “Shark” culoare alb solid white (disponibilă şi în culorile negru, gri și roșu)

2- Protecție praguri față, aluminiu

3- Ornament pentru eșapament, crom

4- Bare ornament pentru colțuri spate, crom 

5- Bare ornament pentru colţuri spate, negre 

6- Ornament de tip contur pentru stopuri spate, crom
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1- Autocolante negre pentru capotă și pentru oblon spate 

2- Autocolante negre pentru portiere

CONECTAT LA 
VIBRAŢIA ORAŞULUI
Da, Navara are stilul străzii: profită la maximum 
de autocolantele special create pentru capotă, 
oblon spate şi portiere.
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MAI MULTĂ 
SIGURANŢĂ
Pentru un plus de siguranţa puteţi opta 
pentru şuruburile antifurt și senzorii de 
parcare față și spate.

1- Șuruburi antifurt)

2- Covoraşe, velur sau cauciuc

3- Senzori de parcare faţă şi spate

4- Jante din aliaj 18" model Solar diamond cut gri închis

5- Jante din aliaj 18" model Solar negre
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ACCESORII DE ORIGINE NISSAN
JANTE DIN ALIAJ

HARDTOP STANDARD

HARDTOP PREMIUM

Jantă din aliaj 16" 
403004KJ5A

Jantă din aliaj 18" 
403004KJ6B

Earth Bronze
King cab
KE8504K81M
Double cab
KE8504K61M

Jantă din aliaj 18" 
black 
KE4094K300BT

Metallic Black
King cab
KE8504K71N
Double cab
KE8504K51N

Savannah Yellow
King cab
KE8504K81U
Double cab
KE8504K61U

Solid Red
King cab
KE8504K71Z
Double cab
KE8504K51Z

Protecţie pentru 
marginea benei
King cab
KE9354K31A
Double cab
KE9354K41A

Metallic Black
King cab
KE8504K81N
Double cab
KE8504K61N

Solid White
King cab
KE8504K71T
Double cab
KE8504K51T

Earth Bronze
King cab
KE8504K71M
Double cab
KE8504K51M

Asistenţa oblon 
KE9714K000

Separator de 
benă  
KE8544K000

Solid White
King cab
KE8504K81T
Double cab
KE8504K61T

Metallic Silver
King cab
KE8504K81K
Double cab
KE8504K61K

Antifurt roată de 
rezervă 
KE40989981
Şuruburi antifurt 
KE40989951

Jantă din oţel 16" 
(16x6.0J ET55) 
403004KJ2A
Jantă din oţel 16" 
(16x7.0J ET45) 
403004KJ3D

Blue
King cab
KE8504K81P
Double cab
KE8504K61P

Kit pentru barele 
de ornament 
benă 
KE5414K01A

Metallic Silver
King cab
KE8504K71K
Double cab
KE8504K51K

Jantă din aliaj 18" 
diamond cut  
dark grey 
KE4094K300GR

Grey
King cab
KE8504K81R
Double cab
KE8504K61R

Proiectoare 
pentru ceață  
KE6224J005

Savannah Yellow
King cab
KE8504K71U
Double cab
KE8504K51U

Blue
King cab
KE8504K71P
Double cab
KE8504K51P

Protecţie  
oblon 
KE9304K00B

Cutie din plastic 
pentru scule 
KS851-4K000

Solid Red
King cab
KE8504K81Z
Double cab
KE8504K61Z

Treaptă pentru 
roată 
KE93000130
Treaptă spate  
retractabilă 
KE5434K04B

Scrumieră
9653600Q0A
Iluminare
F880089926

Cutie cu 
refrigerare 20L  

 KS93000080

Protecţie din plastic 
pentru pasaje roţi 
(completează 
protecţia pentru  
benă din aluminiu) 
King cab
KE9314K00G
Fără C-Channel 
KE9314K00J
Double cab
KE9314K00H
Fără C-Channel 
KE9314K00K

Scaun copil  
Duo Plus 

 KS53099990
Scaun bebe  
Safe Plus

 KS53099010

Protecție pentru 
platformă benă, 
din aluminiu 
King cab
KE9314K00CS1
Double cab
KE9314K00DS1

Protecţie din 
plastic pentru 
benă
King cab
KE9314K00A
Double cab
KE9314K00B

Kit montare 
protecţie din 
plastic 
KE9314K09A

Platformă cu 
glisare
King cab
KE8554K300
Double cab
KE8554K400

ACCESORII DE EXTERIOR

Faţă
KE51299906
Spate 
KE5134K07B
Spate Visia
KE5134K07C

Grey
King cab
KE8504K71R
Double cab
KE8504K51R

ILUMINARE

ACCESORII DE EXTERIOR

SENZORI PARCARE

ACCESORII DE INTERIOR

MODEL SOLAR MODEL SOLAR

  

Scurt
KE5004KJ0D
Lung
KE5004KJ1D

CÂRLIG DE REMORCARE 
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ACCESORII DE ORIGINE
DESIGN EXTERIOR

Bare ornament 
cromate, pentru 
vehiculele cu capac 
de benă retractabil 
KE5464K10C
Bare ornament 
negre pentru 
vehiculele cu capac 
de benă retractabil 
KE5464K105

Bare ornament 
laterale negre 
King cab
KE5434K30A
Double cab
KE5434K40A

Bare ornament 
laterale cromate 
King cab
KE5434K31A
Double cab
KE5434K41A

Bare ornament 
pentru colțuri 
spate, negre
KE5454K00A

Bare ornament 
pentru colțuri 
spate, oţel
KE5454K01A

Bară ornament 
față, neagră 
KE5404K02A

PROTECŢIE
Cuplă pentru remorcare de tip 
„Rockinger” 
KE50099901
Cuplă de remorcare de tip clește 
+ cui 
KE50099903
Cuplă de remorcare de tip clește 
+ cui + nucă 
KE50099904
Priză pentru remorcare
KE5054K999

Deflector pentru 
capotă 
KE6104K000

AUTOCOLANTE

Bare ornament 
pentru benă, 
crom
KE5464K10B

Baghete 
laterale  
KE7604K420PR

Ornament pentru 
stopuri spate
B65514JA0A

Ornament pentru 
eșapament, crom
B00914JA0A

Antenta tip „Shark”* 
Solid red 
KE2804J400
Metallic Black
KE2804J100
Grey 
KE2804J200
Solid white 
KE2804J300

Protecție din 
aluminiu pentru 
praguri față
KE9674K400

Autocolante 
black pentru 
capotă și pentru 
oblon spate 
Black 
KE5374K001
Dark Grey 
KE5374K002

Autocolante pentru 
portiere
Black  
King cab,
KE5374K021
Double cab,
KE5374K321
Dark grey
King cab
KE5374K022
Double cab
KE5374K322

Deflectoare de 
aer
King cab,faţă
KE8004K020
Double cab, 
faţă şi spate
KE8004K010

Kit de protecție 
contra infiltrării 
apei, pentru 
oblon spate
KE8574K00A

Pentru 
smartphone 
(360 grip)

 KS289360BL

SUPORŢI DISPOZITIVE MULTIMEDIA

SPAȚIU DE ÎNCĂRCARE

BARE DE PORTBAGAJ 

Pentru 
smartphone  
(magnetic)

 KS289AVMBL

Suport tip cupă 
pentru 
smartphone 
KE93000300

Aluminiu
KE7304K410
Bare transversale pentru 
bare de plafon
KE7323K010
Compatibile cu capac de 
benă din aluminiu
KE7304K011
Compatibile cu capac de 
benă retractabil
KE7304K010

Cutie de plafon 
Mică
KE734380BK
Medie
KE734480BK
Mare
KE734630BK
Ranger
KE734RAN90

Suport pentru 
schiuri
6 perechi
KE73899996
4 perechi

 KS73850002
2 perechi

 KS73850001
Adator „T-track”
KE73799932

 

ŞI ACCESORII

Capac pentru benă, 
aluminiu Compatibil cu 
grilaj de protecţie cabină
King cab - KE849-4K310
Double cab - KE8494K410
Vehicule fără grilaj de 
protecţie cabină
King cab - KE8494K300
Double cab - KE849 4K400

Capac retractabil  
pentru benă, cromat  
Compatibil cu cadru  
de protecție
King cab KE8534K30B
Double cab KE8534K40B
Fără cadru de protecţie 
King cab KE8534K31B
Double cab KE8534K41B

Capac pentru 
benă de tip soft 
(prelată) 
King cab
KE8534K320
Double cab
KE8534K420

Capac retractabil negru
King Cab
KE8534K315
Double Cab
KE8534K415
Fără cadru de protecţie 
King Cab
KE8534K305
Double Cab
KE8534K405

Suport de bicicletă 
Pentru două biciclete de 
tip suspendat pe cârlig 
remorcare (13 pini)  
(Xpress 970)

 KS73875200
Pentru 3 biciclete de tip 
suspendat pe cârlig de 
remorcare (Hangon 972) 

 KS73875300

Suport de bicicletă 
Pentru 2 biciclete cu fixare 
pe cârlig de remorcare cu 
13 pini (Euroride) 
KE73870213
Pentru două biciclete cu 
fixare pe cârlig de remorcare 
cu 7 pini (Euroride) 
KE73870207

Suport pentru trei biciclete 
cu fixare pe cârlig de 
remorcare cu 7 pini 
(Euroride) 
KE73870307
Pentru 3 biciclete cu fixare 
pe cârlig de remorcare cu 
13 pini (Euroway G2) 

 KS73871313

Suport de număr
 KS73875001

Adaptor pentru 
cadru

 KS73875002

Sistem antifurt
 KS73875003

Kit electric pentru remorcare cu 7 pini 
KE5054K01C 
Kit electric pentru remorcare cu 13 pini 
KE5054K01D
Adaptor pentru remorcare de la 7 la 13 pini 
KE50589941
Adaptor pentru remorcare de la 13 la 7 pini 
KE50589951
Adaptor pentru remorcare de la 13 la 
7 pini, cu priză
KE50589961

Bară ornament 
față, oţel
KE5404K03A

Bare ornament 
pentru benă, 
negre
KE5464K10A

Suport de bicicletă 
Oţel
KE73880100
Luxury 
KE73880010
Adaptor fixare bare 
KE73799933

COVORAŞE

Standard (textile)
King cab
KE7464K021
Double cab 
faţă şi spate  
KE7454K021

Cauciuc
King cab
KE7414K089
Double cab 
faţă şi spate  
KE7484K089

Velur 
King cab
KE7464K001
Double cab 
faţă şi spate  
KE7454K001

Accesorii de origine Nissan, 3 ani sau 100.000 km, în cazul în care 
sunt montate la PDI de către Partenerii Autorizaţi Nissan (piese și 
manoperă), 12 luni în cazul în care sunt montate de terți sau de 
client (numai piese de schimb / kilometraj nelimitat).

 Accesorii Aprobate de Nissan, 2 ani sau 100.000 km, în cazul în 
care sunt montate la PDI de Partenerii Autorizaţi Nissan (piese și 
manoperă), 12 luni în cazul în care sunt montate de terți sau de 
client (numai piese de schimb / kilometraj nelimitat)

  *Radio doar AM si FM
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Ștampilă Agent Autorizat:

Vizitați site-ul nostru pe www.nissan.ro

 

 

 S-au depus toate eforturile pentru ca această broşură să fie corectă la momentul publicării ei (noiembrie 2018). Această 
broşură a fost produsă folosind prototipuri de vehicule prezentate în expoziţii. În conformitate cu politica sa de 
dezvoltare continuă a produselor, Nissan Europe îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment specificaţiile 
vehiculelor descrise şi prezentate în această publicaţie. Partenerii autorizaţi Nissan vor fi informaţi despre orice astfel 
de modificări imediat ce acest lucru este posibil. Pentru informaţii actualizate, te rugăm să te adresezi partenerului 
autorizat Nissan local. Datorită limitărilor impuse de procesul de tipărire folosit, imaginile prezentate în această broşură 
pot diferi de culorile originale din interiorul şi exteriorul maşinii. Toate drepturile rezervate. Reproducerea totală sau 
parţială a acestei broşuri fără acordul scris al Nissan Europe este interzisă.

Această broșură este tipărită pe hârtie fără clor  – MY18 X-Navara P&A brochure 11/2018 – Tipărită în UE.
Creată de DESIGNORY, Franța și produsă de eg+ worldwide, Franța – Tel.: +33 1 49 09 25 35
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https://www.nissan.ro/gama/modele/navara.html
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