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BRAKE

B R A K E

Vybavte svoje vozidlo NAVARA na prácu i voľný 
čas vďaka plne integrovanému príslušenstvu od 
spoločnosti Nissan. Začnite s inteligentnou a 
veľmi odolnou pevnou nadstavbou vyrobenou 
tak, aby zapadla do dizajnu modelu NAVARA.Vo 
verzii Standard sa dodáva s centrálnym 
uzamykaním a integrovaným brzdovým svetlom.
Verzia Premium má navyše otvárateľné bočné 
okná s možnosťou vetrania počas jazdy, 
čalúnenie a osvetlenie vnútorného priestoru. 
Zvoľte si nadstavbu: predstavuje nutnosť pre 
vaše každodenné dobrodružstvá.

* Dostupné len pre nadštandardnú verziu.

Na obálke: NAVARA v žltej farbe Savannah s nadstavbou v žltej farbe Savannah, s chrómovaným 
predným rámom a chrómovanými bočnými rámami.

NADSTAVBA - JEDNODUCHÝ ŽIVOT S PLNE 
INTEGROVANÝM DIZAJNOM

otvárateľné okná*osvetlenie interiéru* čalúnenie interiéru*brzdové svetlocentrálne 
uzamykanie
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EAU ŽLTÁ SAVANNAH (M)

CAQ BRONZOVÁ EARTH (M) QM1 BIELA (S)

BW9 MODRÁ (M) GN0 ČIERNA (M)

KL0 STRIEBORNÁ (M) Z10 ČERVENÁ (S)

K51 SIVÁ (M)

NADSTAVBA - 
STANDARD
Nadstavba Standard sa dokonale hodí na 
pracovné využitie – obstojí i pri tých najnáročnejších 
úlohách. Nadstavba s vozidlom dokonale ladí a 
ponúka maximálnu prepravnú kapacitu – žiadna 
kabína King Cab nie je beznej úplná. 

VYBERTE SI FARBU

NADSTAVBA - 
PREMIUM
Ak máte rodinu a model s kabínou Double Cab, 
je pre vás nadstavba Premium na ochranu 
všetkých vašich vecí tým pravým riešením. Je 
absolútne vodotesná a vybavená osvetlením 
interiéru, centrálnym uzamykaním a inteligentným 
obložením – úplne najlepšia možná voľba.
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VÝPLŇ NÁKLADNÉHO 
PRIESTORU – CHRÁNI VAŠE 
PODNIKANIE
Pracujte efektívnejšie: Vyberte si výplň nákladného priestoru, 
ktorá zodpovedá vašej práci (plastovú alebo hliníkovú), a 
chráňte nákladný priestor, jeho hrany a zadné výklopné dvere. 
Vytvorte upínacie body s lištami hrany nákladného priestoru, 
požiadajte o asistenta otvárania zadných výklopných dverí a 
šetrite si tak svoj chrbát.

1  – lišty hrany nákladného 
priestoru

2 – plastová výplň nákladného 
priestoru

3 – plastová výplň zadných 
výklopných dverí

4 – hliníková výplň nákladného 
priestoru s plastovou 
ochranou bokov 
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PRÍSLUŠENSTVO 
NÁKLADNÉHO 
PRIESTORU ZNAMENÁ 
INTELIGENTNÉ 
RIEŠENIE
Usporiadajte si veci s praktickým príslušenstvom 
od spoločnosti Nissan, pri ktorého navrhovaní  
sa myslelo na funkčnosť. S plne integrovanou 
výsuvnou plošinou, rozdeľovačom nákladného 
priestoru, skrinkou na náradie a mohutnou 
kovovou stúpačkou na uľahčenie prístupu máte 
všetko potrebné.

1  – skrinka na náradie

2 – výsuvná plošina

3 – zadná stúpačka (sklopiteľná)

4 – rozdeľovač nákladného priestoru
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S KRYTMI  
NÁKLADNÉHO 

PRIESTORU STE NA 
DOBRODRUŽSTVO 

PRIPRAVENÍ
Samá práca a žiadna zábava? NAVARA taká nie je. 

Zvoľte si najlepší kryt nákladného priestoru na 
ochranu vášho nákladu – buď hliníkový, zaťahovací, 

alebo kryciu plachtu. Nad to namontujte nosič  
nákladu, naložte bicykle a zabavte sa.

1  – krycia plachta nákladného priestoru

2 – zaťahovací kryt nákladného priestoru

3 – hliníkový kryt nákladného priestoru

4 – nosič nákladu nad nákladný priestor s  
2 nosičmi na bicykel
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1  – nosič na 3 bicykle na ťažné zariadenie, 7 a 13 pin 
(dostupná je tiež verzia pre 2 bicykle)

2 – posuvný nosič na lyže, max. 6 párov 
(dostupné sú tiež verzie pre 2 a 4 páry) 

3 – ťažné zariadenie, odnímateľné

4 – strešné nosníky

NOSIČE NÁKLADU 
SPRÍJEMNIA VÁŠ 

VOĽNÝ ČAS
Ak si chcete poriadne užiť voľný čas, 

potrebujete ťažné zariadenie – a Nissan pre 
vás jedno také má: pevne namontované 

alebo špeciálne navrhnuté na nosenie vašich 
bicyklov alebo lyží. Pridajte k tomu štýlové 
strešné nosníky a vezmite so sebou hostí. 

Možno tak budete chcieť zostať dlhšie.
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VYBERTE SI  TMAVÚ ALEBO 
LESKLÚ STRÁNKU

1  – rám nákladného priestoru s prídavnými svetlometmi 
(voliteľné), čierny

2 – zadné rohové prvky, čierne

3 – bočné rámy, čierne

4 – predný rám, čierny

1  – rám nákladného priestoru s prídavnými 
svetlometmi (voliteľné), chróm

2 – zadné rohové prvky, chróm

3 – bočné rámy, chróm 

4 – predný rám, chróm

Prispôsobte si svoj pick-up štýlovými rámami s výrazným 
vzhľadom. Sú masívne a odolné a v súlade s originálnym 
štýlom vozidla NAVARA. Ukazujú, že to myslíte vážne. 
Odhaľte svoju temnú stránku s čiernymi rámami na bielej 
karosérii alebo vytvorte kontrast s lesklými chrómovanými 
rámami na čiernej karosérii. Oslnivé.

  

Tlačiť   |   Zatvoriť



1

2 3

4

65

AKČNÉ CHVÍLE SO  
ŠTÝLOVÝMI DOPLNKAMI
Vzhľad vozidla dovŕšite športovým štýlovým príslušenstvom vrátane 
chrómovanej koncovky výfuku, vnútorných prahov dverí a elegantnej 
vonkajšej antény Shark.

1  – vonkajšia anténa Shark, biela (k dispozícii aj v čiernej, sivej a červenej farbe)

2 – vnútorné prahy dverí

3 – koncovka výfuku, chrómovaná

4 – zadné rohové prvky, chróm

5 – zadné rohové prvky, čierne

6 – lišty zadných svetlometov, chróm
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1  – nálepka - 2 pásy na prednú kapotu a zadné 
 výklopné dvere, čierna

2 – Nálepka - 2 pásy na bočné dvere, čierna

MESTSKÝ ŠTÝL - 
VYSKÚŠAJTE HO  
V MESTE
Áno, model NAVARA vyžaruje mestský štýl: 
vyťažte z neho maximum s nálepkami 
kapoty, dverí a zadných výklopných dverí v 
štýle Viper. Hodí sa do mesta.
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BEZPEČNOSŤ NA 
PRVOM MIESTE
V prípade, ak ste si už vybrali zásadné veci, 
nezabudnite svoje vozidlo ochrániť 
bezpečnostnými maticami kolies a taktiež 
predným a zadným parkovacím systémom.

1  – bezpečnostné matice kolies

2 – rohože, velúrové alebo gumové so zvýšeným okrajom 

3 – bezpečnostný balík

4 – predný a zadný parkovací systém

5 – 18" disky kolies z ľahkých zliatin Solar, tmavosivé

6 – 18" disky kolies z ľahkých zliatin Solar, čierne    

 

Tlačiť   |   Zatvoriť



PRIDAJTE ORIGINÁLNE PRÍSLUŠENSTVO NISSAN
DISKY KOLIES Z ĽAHKÝCH ZLIATIN

NADSTAVBA - STANDARD

NADSTAVBA - PREMIUM

16" OE disky 
kolies z  
ľahkých zliatin 
40300-4KJ5A

18" OE disky 
kolies z  
ľahkých zliatin
40300-4KJ6B

Bronzová Earth
kabína Double 
Cab
KE850-4K61M

18" disky kolies  
z ľahkých  
zliatin, čierne
KE409-4K300BT

Čierna
kabína Double 
Cab
KE850-4K51N

Žltá Savannah
kabína Double 
Cab 
KE850-4K61U

Červená
 kabína Double 
Cab
KE850-4K51Z

Otváranie 
zadného kufra
KE971-4K000

Lišty hrany 
nákladného 
priestoru
kabína Double 
Cab
KE935-4K41A

Čierna
 kabína Double 
Cab 
KE850-4K61N

Biela
 kabína Double 
Cab
KE850-4K51T

Bronzová Earth
kabína Double 
Cab
KE850-4K51M

Plastová výplň 
zadných 
výklopných dverí
KE930-4K00B

Rozdeľovač 
nákladného 
priestoru
KE854-4K000

Biela
 kabína Double 
Cab 
KE850-4K61T

Strieborná
kabína Double 
Cab 
KE850-4K61K

Bezpečnostná 
matica pre 
rezervné koleso 
KE409- 89981
Bezpečnostné 
matice kolies
KE409-89951

16" oceľové  
disky kolies  
(16x6.0J ET55) 
40300-4KJ2A
16" oceľové disky 
kolies  
(16x7.0J ET45) 
40300-4KJ3D

Modrá
 kabína Double 
Cab
KE850-4K61P

Prídavné 
svetlomety
KE541-4K01A

Strieborná
kabína Double 
Cab
KE850-4K51K

18" disky kolies z 
ľahkých zliatin, 
tmavosivé
KE409-4K300GR

Sivá
 kabína Double 
Cab
KE850-4K61R

Hmlové 
svetlomety
KE622-4J005

Žltá Savannah
 kabína Double 
Cab
KE850-4K51U

Modrá
 kabína Double 
Cab
KE850-4K51P

Predný
KE512-99906
Zadný
KE513-4K07B
Zadný parkovací 
systém (Visia)
KE513-4K07C

Skrinka na 
náradie
KS851-4K000

Červená
kabína Double 
Cab
KE850-4K61Z

Stúpačka na 
pneumatiku
KE930-00130
Zadná stúpačka 
(sklopiteľná)
KE543-4K04B

Štandardný 
popolník
96536-00Q0A
Podsvietený 
popolník
F8800-89926

Chladiaci box 
(20 l)

 KS930-00080

Plastové lemy kolies 
k hliníkovej výplni 
nákladného priestoru
(pre vozidlá vybavené 
systémom upevnenia 
nákladu tvaru C)
KE931-4K00H
Pre vozidlá 
nevybavené 
systémom upevnenia 
nákladu tvaru C
KE931-4K00K

Detská sedačka
 KS530-99990

Detská sedačka  
Safe Plus

 KS530-99010

Hliníková výplň 
nákladného 
priestoru
KE931-4K00DS1

Plastová výplň 
nákladného 
priestoru
kabína Double 
Cab
KE931-4K00B

Montážna sada k 
plastovej výplni 
nákladného 
priestoru
KE931-4K09A

Výsuvná plošina
KE855-4K400

FUNKČNÉ EXTERIÉROVÉ DOPLNKY

krátka verzia
KE500-4KJ0D
dlhá verzia
KE500-4KJ1D

Sivá
kabína Double 
Cab
KE850-4K51R

OSVETLENIE

FUNKČNÉ EXTERIÉROVÉ DOPLNKY

ŤAŽNÉ ZARIADENIA

FUNKČNÉ INTERÉROVÉ DOPLNKY

DISKY KOLIES SOLAR DISKY KOLIES SOLAR

  

PARKOVACÍ SYSTÉM

Tlačiť   |   Zatvoriť



PRIDAJTE ORIGINÁLNE PRÍSLUŠENSTVO NISSAN
VONKAJŠIE VZHĽADOVÉ DOPLNKY

Rám nákladného 
priestoru, pre 
zaťahovací kryt, 
chrómovaný
KE546-4K10C
Rám nákladného 
priestoru, pre 
zaťahovací kryt, 
čierny
KE546-4K105

Bočné rámy, 
čierne
 KE543-4K40A

Bočné rámy, 
chróm
 KE543-4K41A

Zadné rohové 
prvky, čierne
KE545-4K00A

Zadné rohové 
prvky, chróm
KE545-4K01A

Predný rám, 
čierny
KE540-4K02A

OCHRANA

Spojka typu Rockinger
KE500-99901
Spojka typu „čeľusť - kolík”
KE500-99903
Spojka typu „čeľusť - kolík - 
guľa”
KE500-99904
Dodatočná elektrická 
zásuvka
KE505-4K999

deflektor kapoty
KE610-4K000

NÁLEPKY

Rám nákladného 
priestoru, chróm
KE546-4K10B

Bočné ochranné 
lišty
KE760-4K420PR

Lišty zadných 
svetlometov, 
chróm
B6551-4JA0A

Koncovka výfuku 
- chróm
B0091-4JA0A

Vonkajšia anténa 
Shark*
Červená
KE280-4J400
Čierna
KE280-4J100
Sivá
KE280-4J200
Biela
KE280-4J300

Vnútorné prahy 
dverí - predné
KE967-4K400

2 pásy na prednú 
kapotu a zadné 
výklopné dvere
čierna
KE537-4K001
Sivá
KE537-4K002

2 pásy na bočné 
dvere
čierna
KE537-4K021
Sivá
 KE537-4K022

Deflektory okien
 predné a zadné
KE800-4K010

Ochranná sada 
proti vode (zadná 
kapota)
KE857-4K00A

držiak na 
smartfón  
"Grip", čierny

 KS289-360BL

DRŽIAKY MULTIMEDIÁLNYCH ZARIADENÍ

NÁKLADNÝ PRIESTOR

STREŠNÉ NOSIČE

držiak na 
smartfón do 
vetracích otvorov

 KS289-AVMBL

držiak na telefón 
v držiaku na nápoje
KE930-00300

Strešné nosníky
KE730-4K410
Strešné nosiče, hliník
 KE732-3K010
Nosič nákladu nad 
nákladný priestor - 
kompatibilný so 
zaťahovacím krytom
KE730-4K011
Kompatibilný so 
zaťahovacím krytom
KE7304-K010

Strešný box
malý
KE734-380BK
stredný
KE734-480BK
veľký
KE734-630BK
Ranger
KE734-RAN90

Posuvný nosič na lyže
6 párov
KE738-99996
4 páry 

 KS738-50002
2 páry

 KS738-50001
T-track adaptér pre 
nosič na lyže
KE737-99932

 

ŤAŽNÉ ZARIADENIA A PRÍSLUŠENSTVO

Hliníkový kryt 
nákladného 
priestoru
 Pre výbavu Visia - 
kompatibilný s 
ochranným rámom
KE849-4K410
Pre vozidlá bez 
ochranného rámu
KE849-4K400

Zaťahovací kryt 
nákladného 
priestoru
 Pre vozidlá bez 
ochranného rámu
KE853-4K40B
Pre výbavu Visia - 
kompatibilný s 
ochranným rámom
KE853- 4K41B

Krycia plachta 
nákladného 
priestoru
KE853-4K420

Zaťahovací kryt 
nákladného 
priestoru, čierny
Pre výbavu Visia - 
kompatibilný s 
ochranným rámom
KE853-4K415
Pre vozidlá bez 
ochranného rámu
KE853-4K405

Nosič na bicykel
závesný, 2 bicykle 
(Xpress 970)

 KS738-75200
závesný, 3 bicykle 
(Hangon 972)

 KS738-75300

Nosič na bicykel
nosič na 2 bicykle na 
ťažné zariadenie, 13 pin 
(Euroride)
KE738-70213
Nosič na 2 bicykle na 
ťažné zariadenie, 7 pin 
KE738-70207

Nosič na 3 bicykle na 
ťažné zariadenie, 7 pin
KE738-70307
Nosič na 3 bicykle na 
ťažné zariadenie, 13 pin 
(Euroway G2)

 KS738-71313

Držiak 
evidenčného čísla

 KS738-75001

Adaptér pre 
neštandardné 
rámy bicyklov

 KS738-75002

Ochrana pred 
odcudzením

 KS738-75003

Elektrická sada k ťažnému 
zariadeniu TEK 7pin - KE505-4K01C
Elektrická sada k ťažnému 
zariadeniu TEK 13pin - KE505-4K01D
Adaptér pre elektrickú sadu k 
ťažnému zariadeniu zo 7 na 13 pin 
KE505-89941
Adaptér pre elektrickú sadu k 
ťažnému zariadeniu z 13 na 7pin
KE505-89951
Adaptér pre elektrickú sadu k 
ťažnému zariadeniu z 13 na 7pin + 12S
KE505-89961

Predný rám, 
chróm
KE540-4K03A

Rám nákladného 
priestoru, čierny
KE546-4K10A

Nosič na bicykel
oceľový
KE738-80100
hliníkový
KE738-80010
T-track adaptér pre 
nosič na bicykel
KE737-99933

ROHOŽE

BEZPEČNOSTNÁ VÝBAVA / LEKÁRNIČKA

Textilné rohože  
- štandard - sada 
predné a zadné
KE745-4K021

Gumové rohože 
so zvýšeným 
okrajom, sada 
predné a zadné
KE748-4K089

Textilné rohože 
- velúrové - 
sada predné  
a zadné
KE745-4K001

Lekárnička (tvrdý obal)
KE930-00008
Lekárnička (mäkký obal)
KE930-00007
Reflexná vesta - KE930-00061
Výstražný trojuholník
KE930-00011
Výstražný trojuholník (sada 2 ks)
KE930-00012

Príslušenstvo namontované na vozidle môže ovplyvniť CO2 emisie 
a spotrebu paliva vozidla. 
Originálne príslušenstvo Nissan – 3 roky alebo 100 000 km, ak je 
osadené dílerom Nissan pri kontrole pred dodaním (materiál a 
práca) – 12 mesiacov, ak ho inštaluje tretia strana alebo zákazník 
(iba materiál / neobmedzený počet najazdených kilometrov)

 Schválené príslušenstvo Nissan – 2 roky alebo 100 000 km, ak je 
osadené dílerom Nissan pri kontrole pred dodaním (materiál a 
práca) – 12 mesiacov, ak ho inštaluje tretia strana alebo zákazník 
(iba materiál / neobmedzený počet najazdených kilometrov)

 

Bezpečnostný 
balík 1 (lekárnička, 
vesta a  
1 trojuholník)
KE930-00022
Bezpečnostný 
balík 2 (lekárnička, 
vesta a 2 
trojuholníky)
KE930-00023

*Príjem iba FM a AM rádia
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Pečiatka dílera:

Navštívte naše webové stránky: www.nissan.sk

 

Sledujte Nissan NAVARA:

* Záruka výrobcu 5 rokov, alebo 160 000 km na ľahké úžitkové vozidlá (s výnimkou e-NV200: záruka výrobcu 5 rokov / 
100 000 km na elektrické komponenty, 3 roky / 100 000 km na zvyšné komponenty vozidla).

Vynaložili sme najvyššie možné úsilie na zabezpečenie správnosti obsahu tejto publikácie v čase tlače (NOVEMBER 2018). 
V tejto brožúre sú použité obrázky prototypových vozidiel vystavovaných na autosalónoch. V súlade so zásadami 
neustáleho zlepšovania výrobkov si spoločnosť Nissan Europe vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť špecifikácie a vozidlá 
opísané a zobrazené v tejto publikácii. Díleri spoločnosti Nissan budú informovaní o akýchkoľvek takých zmenách v 
najkratšom možnom čase. Najaktuálnejšie informácie si môžete vyžiadať u miestneho dílera vozidiel Nissan. Vzhľadom 
na obmedzenia použitého tlačového procesu sa môžu farby zobrazené v tejto brožúre mierne líšiť od skutočných farieb 
použitých lakov a materiálov interiérového čalúnenia. Všetky práva vyhradené. Reprodukcia celej brožúry alebo akejkoľvek 
jej časti je bez písomného súhlasu spoločnosti Nissan Europe zakázaná.

Táto brožúra je vytlačená na papier vyrobený bez použitia chlóru – Brožúra pre MY18 NAVARA P&A FULL Brochure 
11/2018 – Vytlačené v EÚ.

Grafická úprava: DESIGNORY, Francúzsko, výroba: eg+ worldwide Francúzsko, – tel.: +33 1 49 09 25 35

PREDĹŽENÁ ZÁRUKA
Plán predĺženej záruky Nissan umožňuje využívať záruku 
vozidla NAVARA dlhšie alebo najazdiť viac kilometrov.

K dispozícii je niekoľko rôznych typov zmlúv, z ktorých si 
iste vyberiete tú, ktorá bude najlepšie zodpovedať vašim 
potrebám.

V prípade nutnosti opravy budú použité výhradne 
originálne diely Nissan a opravu urobia mechanici 
vyškolení spoločnosťou Nissan.

Predĺžená záruka NISSAN vás i všetkých nasledujúcich 
majiteľov vozidla zbavuje starostí, pretože je ju  
možné preniesť na nového majiteľa, ak sa rozhodnete 
vozidlo predať. 

SERVISNÉ ZMLUVY
Poskytnite svojmu vozidlu NAVARA starostlivosť, ktorú si 
zasluhuje, prostredníctvom servisného plánu Nissan a z 
dlhodobého hľadiska ušetríte.

Naše servisné plány sa vzťahujú na všetky štandardné 
servisné požiadavky vozidla NAVARA.

Naše servisné plány vám ponúkajú možnosť pevne 
stanoviť servisné náklady až na 5 rokov.

Váš servisný plán pokrýva všetky kontroly a výmeny dielov 
vyžadované podľa individuálneho plánu údržby Nissan.

Čerpajte výhody z používania originálnych dielov Nissan, 
ktoré vám namontujú naši školení mechanici.

Dobre udržiavané vozidlo má vyššiu hodnotu pri  
ďalšom predaji.

A ak vozidlo Nissan predáte ešte pred skončením 
platnosti zmluvy, zmluvu bude môcť počas zvyšnej 
lehoty platnosti využívať aj nový vlastník.

Tlačiť   |   Zatvoriť

https://www.nissan.sk/vozidla/nove-vozidla/navara.html
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