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Robustna, okretna in elegantna nova Nissan NP300 NAVARA s 
štirikolesnim pogonom je najnovejši pick-up v dolgi vrsti Nissanovih 
poltovornjakov, katerih začetki segajo v leto 1935. Prelomno je bilo leto 
1997, ko je bil lansiran srednje velik poltovornjak s podaljšano kabino 
King Cab. Druga prelomnica pa je bila leta 2005, ko smo kupcem 
ponudili inovativni sistem C-vodil za pritrjevanje tovora, danes pa prvi 
uporabljamo večvodilne zadnje obese z vijačnimi vzmetmi na enotonskem 
pick-upu. Svojo bogato dediščino, ki jo delimo s 14 MILIJONI 
LASTNIKOV POLTOVORNJAKOV v 180 DRŽAVAH, danes ponosno 
gradimo naprej. Nissan bo namreč na čelu vsake nove pustolovščine.
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ČISTO NOVA NISSAN NP300 
NAVARA SE PREDSTAVI.
Že od nekdaj izdelujemo trpežne in zanesljive pick-upe ter nenehno izumljamo nove rešitve, da bi ustregli 
vašim željam. Nova Nissan NP300 NAVARA, ki jo odlikujejo votli nosilni okvir s pravokotnim prerezom, 
štirikolesni pogon ter robustna 2,3-litrska dizelska motorja s 140 kW (190 KM) in dvojnim 
turbopolnilnikom oziroma s 120 kW (160 KM) in enojnim turbopolnilnikom, katerih vzdržljivost 
je dokazana z več milijoni prevoženih kilometrov, zagotavlja brezkompromisno delovanje in 
najnižjo porabo goriva v tem razredu vozil, ki ju pričakujete od Nissanovega pick-upa. 
Poleg tega, da porabi le 6,3 litra goriva na 100 prevoženih kilometrov* in vas brez 
obotavljanja popelje tako po cesti kot po neutrjenem terenu, ponuja tudi tovarniško 
garancijo, ki velja 5 let oziroma do 160.000 prevoženih kilometrov, zato lahko 
verjamete njenim obljubam. Doživite vznemirljivost nepopustljive in samozavestne 
vožnje v prvorazrednem udobju pick-upa naslednje generacije.

* Podatki o porabi goriva se nanašajo na laboratorijsko 
testiranje, v skladu z 2004/3 / ES in so namenjeni za 
primerjavo med vozili. Navedena poraba goriva se 
lahko razlikuje od porabe pri vsakodnevni vožnji saj je 
le-ta odvisna od dodatne opreme, vzdrževanja, načina 
vožnje, ceste in vremenskih razmer.
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POPOLNA
ZMOGLJIVOST
Nova Nissan NP300 NAVARA lahko vleče prikolico s težo 
do 3,5 tone, prevaža več kot tono obremenitve in vam 
zagotavlja izboljšano zmogljivost na vseh vrstah podlage. 
Za izboljšano strukturno trdnost in večjo torzijsko togost je 
nosilni okvir v celoti izdelan iz nosilcev votlega pravokotnega 
prereza iz trpežnega jekla z veliko natezno trdnostjo.

PICK-UP, KI MU LAHKO 
POVSEM ZAUPATE.
Novi pick-up Nissan NP300 NAVARA s štirikolesnim pogonom ima šasijo v obliki lestve, ki je v 
celoti izdelana iz nosilcev z votlim pravokotnim prerezom, in ne nosilnega okvirja z nosilci 
C-profila, ki ga je mogoče najti pri nekaterih drugih pick-upih. Vozilo ima tudi nove večvodilne 
zadnje obese z vijačnimi vzmetmi, ki so novost v evropskem segmentu enotonskih pick-upov. 
Pripomorejo k boljšim voznim lastnostim in boljši vodljivosti vozila pri enaki nakladalni zmogljivosti.

IZSTOPNI KOT

25,6°

232 mm
ODDALJENOST 
OD TAL 
(ZADNJA OS)VSTOPNI KOT

30,4°
GLOBINA BREDENJA

600 mm
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Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec (HSA) in sistem za 
nadzor spusta po klancu (HDC). Se pogosto vozite po hribovitem 
terenu? Zdaj lahko to počnete bolj samozavestno in nadzorovano. 
Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec prepreči lezenje vozila nazaj, 
ko speljujete z mesta na strmini. Sistem za nadzor spusta po klancu pa 
vam pomaga ohraniti enakomerno hitrost in zaviranje, da boste varneje 
peljali po klancu navzdol.

Nova Nissan NP300 NAVARA je vedno v svojem elementu, ne glede na to, ali se vozite po podeželju ali 
po betonski džungli. Na razpolago so trije načini pogona: štirikolesni pogon 4WD High za vožnjo po slabše 
utrjenem terenu, štirikolesni pogon 4WD Low za zahtevnejšo terensko vožnjo po pesku, snegu ali globokem 
blatu in dvokolesni pogon 2WD za vožnjo po utrjenem cestišču. Ta pick-up je z opremo, kot sta sistem za 
pomoč pri speljevanju v klanec (HSA) in sistem za nadzor spusta po klancu (HDC), pripravljen na vse, 
zahvaljujoč elektronsko krmiljenemu diferencialu z omejenim zdrsom (eLSD) pa zagotavlja tudi odličen 
oprijem pnevmatik s podlago, tudi pri dvokolesnem pogonu in pnevmatikah z ne preveč agresivnim profilom.

Elektronska 
zapora 

zadnjega 
diferenciala

Omejitev 
spodrsavanja 

vseh 4 koles z 
aktivno zavoro

Preprost vklop 
štirikolesnega pogona

Sistem za nadzor 
spusta po klancu

Sistem za pomoč pri 
speljevanju v klanec

  

VOZITE NARAVNOST ALI 
NAVKREBER, NAVARA NUDI 
POGONE ZA VSAK TEREN
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UŽIVA NA CESTI
Medtem ko ima nova Nissan NP300 NAVARA 
od zunaj videz pick-upa s štirikolesnim 
pogonom, znotraj bolj spominja na prvorazredni 
mestni terenec. Občudujte ergonomsko zasnovo 
armaturne plošče in visokokakovostne materiale. 
Sprostite se v sedežih, ki so jih navdihnili 
astronavti in dajejo oporo vaši hrbtenici, 
nastavite dvopodročno avtomatsko klimatsko 
napravo in uživajte v udobju, h kateremu 
pripomorejo večvodilne zadnje obese z vijačnimi 
vzmetmi. Ta pick-up ni le delovno vozilo, ampak 
zagotavlja tudi vsakodnevni užitek v vožnji.

2,3-litrski dizelski motor s hladilnikom 
polnilnega zraka

Novi izpopolnjeni dizelski motor s 140 kW (190 KM) 
in dvojnim turbopolnilnikom razvije več moči in doseže 
višji navor, hkrati pa porabi do 24 % manj goriva. 
V kombinaciji s šeststopenjskim ročnim ali 
sedemstopenjskim samodejnim menjalnikom zagotavlja 
najboljše pospeške v tem razredu vozil in hkrati 
najučinkovitejšo porabo goriva.

 

2298 ccm PROSTORNINA MOTORJA

DIZEL TIP GORIVA

OD 6,3 l/100 km KOMBINIRANA PORABA GORIVA

OD 167 g/km EMISIJE CO2

160 KM /120 kW
190 KM /140 kW

MOČ

403 Nm pri 1500 min-1
450 Nm pri 1500 min-1

NAVOR

3.500 kg MAKSIMALNA MASA PRIKLOPA

1.136 kg MAKSIMALNA NOSILNOST

Stran 1    |    Stran 2   |    Stran 3   |    Stran 4

Uvod    |    Zunanjost    |    Raznolikost    |    Notranjost    |     Tehnologija in Zmogljivosti    |     Dodatna oprema  Natisni   |    Zapri



OGROMNA VLEČNA 
ZMOGLJIVOST.
Ni vam več treba razmišljati, ali lahko svoj čoln vzamete s seboj, saj je vlečna 
zmogljivost ključni del zasnove vozila NP300 NAVARA. Ta se začne z nosilnim 
okvirjem v obliki lestve, ki je izdelan izključno iz nosilcev z votlim pravokotnim 
prerezom in poteka čez celotno dolžino vozila. Temu so dodani 
vzdržljivi sestavni deli za težje obremenitve, kot so sistemi za 
prenos zavorne moči in hlajenje, poleg tega pa še velika 
moč motorja in visok navor pri nizkih vrtljajih, kar 
pomeni, da lahko vlečete precejšnjo težo. Modeli s 
štirikolesnim pogonom omogočajo vleko prikolice 
s težo do 3,5 tone.
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NATOVORITE NAJBOLJ 
VSESTRANSKO UPORABEN 
KESON DOSLEJ.
Nova Nissan NP300 NAVARA je zasnovana za opravljanje zahtevnih nalog, prevoz bremen do 
1 tone in vleko prikolice do 3,5 tone teže. Lažja zadnja vrata kesona poenostavijo natovarjanje in 
raztovarjanje. Preprosto je tudi zagotavljanje varne pritrditve tovora, k čemur pripomore Nissanov 
revolucionarni sistem C-vodil. S premičnimi zagozdami, ki jih je mogoče učvrstiti v katerem koli 
položaju v posebnih vodilih na dnu kesona in treh njegovih stranicah, lahko pritrdite tovor vseh 
oblik in velikosti.

 

Uvod    |    Zunanjost    |    Raznolikost    |    Notranjost    |     Tehnologija in Zmogljivosti    |     Dodatna oprema Natisni   |    Zapri



Podaljšana kabina King Cab ima zadnja vrata s tečaji, kar potnikom omogoča 
preprost vstop v potniški prostor, olajša pa tudi natovarjanje večjih predmetov, 
ki jih ni mogoče spraviti skozi običajno odprtino vrat. Zadnja dva sedeža sta 
obrnjena v smeri vožnje, lahko pa ju tudi preklopite navzgor, s čimer pridobite 
veliko prostora za hiter dostop do spravljenih predmetov.

SPRAVITE, SKRIJTE, ZAKLENITE, OBČUDUJTE.
Premišljeno zasnovana in prilagodljiva notranjost s številnimi domiselnimi odlagalnimi mesti je priročna za delo 
in prosti čas. Svoje predmete lahko spravite pod zadnja sedeža, v predale stranskih vrat in prostoren predal 
v armaturni plošči pred sovoznikom, pa tudi v veliko osrednjo konzolo. Ste žejni? Držala za pijačo so skoraj 
povsod, kamor pogledate: ob prednjih sedežih ter celo na prednjih in zadnjih vratih.

Velikodušna odlagalna mesta v voznikovih in sovoznikovih vratih 
ponujajo obilico lahko dostopnega prostora za shranjevanje.

Prostoren predal v armaturni plošči pred sovoznikom je idealen 
za odlaganje dokumentov in map, tudi večjih in debelejših.

Odlagalna zaboja, ki sta praktično nameščena pod 
zadnjima sedežema, sta zelo primerna za shranjevanje 
orodja, ki tako ostane skrito.

Osrednja konzola vključuje velika držala za pijačo in globok 
odlagalni prostor s pokrovom, kamor lahko odložite predmete, ki jih 
želite imeti na dosegu roke, a hkrati skriti pred radovednimi pogledi.
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VOZITE SE V PRVEM RAZREDU 
VSAK DAN.
V novi Nissan NP300 NAVARI boste na vseh sedežih deležni nepričakovanega udobja in 
prostornosti. Prednja sedeža, za katera so oblikovalci navdih poiskali pri astronavtih in položaju 
telesa v breztežnostnem prostoru, pripomoreta k nevtralni drži telesa in njegovi boljši 
prekrvavitvi, s tem pa k veliko udobnejšim dolgim vožnjam. Z dvopodročno avtomatsko 
klimatsko napravo lahko vsi potniki nastavite želeno gretje ali hlajenje, saj bodo okrogli stranski 
zračniki zrak dovajali natančno tja, kamor boste želeli. Tako boste vsi uživali v izbrani 
temperaturi, tudi potniki na zadnjih sedežih, ki razpolagajo s svojimi zračniki.
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IMEJTE VSE POD 
KONTROLO.
Vsi upravljalni elementi so točno na pravem mestu, da se lahko hitro odzivate 
na dogajanje v svoji okolici. Nissanov inteligentni ključ in gumb za zagon 
motorja vam omogočata, da odklenete ali zaklenete vrata vozila in zaženete 
motor, ne da bi vam bilo treba vzeti ključ iz žepa. V usnje oblečen športni 
volan s stikali za upravljanje avdio sistema vam omogoča upravljanje 
regulatorja hitrosti in avdio sistema, pri čemer vaše dlani ostanejo tam, 
kjer morajo biti - na volanu. Na voljo je tudi sistem za prostoročno telefoniranje 
Bluetooth, s katerim lahko preprosto kličete in sprejemate klice.
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NISSANOV NAPREDNI ZASLON ZA POMOČ PRI VOŽNJI

INOVACIJA NEPOSREDNO PRED 
VAŠIMI OČMI.
Toliko se dogaja okrog vas, da hitro postanete manj pozorni na tisto, kar je najbolj pomembno: 
na vožnjo. Napredni prikazovalnik za pomoč pri vožnji vam posreduje vse potrebne informacije, 
od podatkov o porabi goriva in naslovov skladb do natančnih navodil za pot, s čimer se čas, 
ko ne gledate na cesto, zmanjša na minimum. Tako se lahko osredotočite na tisto, kar je 
res pomembno.
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SVET NA 
VAŠI DLANI.
S sistemom NissanConnect postane vaša nova Nissan NP300 NAVARA 
najboljša prijateljica vašega pametnega telefona, kar pomeni, da se vam 
ne bo več treba ločiti od njega. Sedaj namreč tudi med vožnjo 
razpolagate z glasbo, ki ste jo sami izbrali, z novicami na Facebooku, 
najnovejšimi tviti, nasveti TripAdvisorja in še veliko drugimi aplikacijami, ki 
nevidno delujejo prek vašega pametnega telefona in 18 cm (7 ") barvnega 
zaslona na dotik na armaturni plošči vozila. To pa še ni vse: osnovni paket 
aplikacij je prva tri leta na voljo brezplačno.

Za vašo informiranost bo poskrbel tudi Nissanov navigacijski sistem, 
ki vam ponuja glasovno prepoznavanje, prostoročno pisanje besedilnih 
sporočil, prostoročno telefoniranje prek povezave Bluetooth, poslušanje 
glasbe iz telefona, digitalni radio (DAB+) in iPod/USB vhod.
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7 serijsko vgrajenih varnostnih blazin: čelni varnostni blazini za 
voznika in sovoznika, dve bočni varnostni blazini, vgrajeni v prednja 
sedeža, dve bočni varnostni zavesi, vgrajeni v streho, in varnostna blazina 
za zaščito voznikovih kolen.

Sistem za nadzor stabilnosti vozila (VDC): ta sistem nadzira 
vaše krmiljenje, zaviranje in stabilnost vozila ter po potrebi zmanjša moč 
motorja in zavira posamezna kolesa, da ohranite želeno smer vožnje.

Elektronsko krmiljeni diferencial z omejenim zdrsom 
(eLSD): če vozilo v razmerah, ko je oprijem koles slab (sneg, 
blato, zemlja, izbokline, klanec itd.), zazna, da eno od koles 
spodrsava, samodejno upočasni to kolo z zavorami, da se to 
ponovno oprime podlage in se vozilo premakne. Sistem deluje 
na vsa 4 kolesa.

Sistem proti blokiranju koles (ABS): sistem ABS 
preprečuje blokiranje koles pri močnem zaviranju za hitrejšo 
zaustavitev in izogib oviri.

Elektronska porazdelitev zavorne sile (EBD): sistem 
EBD samodejno posreduje dodatno moč zadnjim zavoram, 
če zazna dodatno težo na zadnjem delu vozila.

Zaviranje v sili s predvidevanjem (FEB): radar v 
prednjem odbijaču meri razdaljo do avtomobila, ki vozi pred 
vami. Če zazna nevarnost trka, sproži zvočno in vizualno 
opozorilo. Če voznik ne zavira dovolj močno, vozilo 
samodejno deluje na zavore, da prepreči nezgodo. Sistem 
deluje pri vseh hitrostih vožnje, ustavitev brez trka pa je 
zagotovljena do hitrosti vožnje 30 km/h.

Ali ne bi bilo čudovito, če bi lahko med vožnjo vselej povsem zaupali 
svojemu vozilu? Nissanov Safety Shield je celovit pristop k varnosti, 
ki vodi projektiranje in razvoj vseh vozil, ki jih izdelujemo. V nadaljevanju 
so opisani le nekateri od številnih elementov vaše nove Nissan NP300 
NAVARE, ki pomagajo ščititi vas in vaše najdražje. Ti elementi se 
osredotočajo na tri ključna področja: pomagajo vam, da ostanete 
pozorni na sisteme v vozilu in njegovo okolico, pomagajo pri odzivanju 
na nepredvidene situacije in se vam pomagajo izogniti morebitnim 
nevšečnostim na poti.

Sistem za krmiljenje spodrsavanja pogonskih koles (TCS): s tem 
sistemom vozilo lahko ohrani boljši oprijem s cestiščem. Ko zazna, da začne eno 
od pogonskih koles spodrsavati, zmanjša moč motorja ali sproži delovanje zavore, 
da se kolo ponovno oprime podlage.

Sistem Zone Body Concept: ta Nissanov sistem absorbira silo udarca in 
ščiti potniški prostor ob trku. Sestavljajo ga dodatno ojačana zgradba potniškega 
prostora s prečnimi nosilci in ojačitvami, zmečkljiva območja na prednjem in 
zadnjem delu vozila ter varnostni volanski drog, ki absorbira energijo.

NISSAN SAFETY SHIELD

OBDAJTE SE Z ZAUPANJEM.

Sistem Around View Monitor: njegove štiri 
kamere vam dajejo 360° pogled na vaše vozilo 
s ptičje perspektive, pri čemer se vam na 
zaslonu lahko istočasno ločeno prikažejo 
izbrani približani deli vozila, na primer prednji ali 
zadnji del in vogali, da imate še boljši pregled 
nad vozilom. Deluje do hitrosti vožnje 10 km/h, 
da se lahko izognete oviram pri počasnih 
manevrih na cesti ali neutrjeni podlagi.

UPOČASNJEVANJE IZBOLJŠANO UPOČASNJEVANJE ZAVIRANJE V SILI

VIZUALNO/ZVOČNO OPOZORILO
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DELA BOLJE, ZDRŽI DLJE 
NP300 NAVARA je zasnovana za dolgoletno zanesljivo opravljanje 
najzahtevnejših del, zato je namenjena profesionalnim uporabnikom. 
Več kot boste od nje zahtevali, več bo zmogla: prikolico s težo do 
3,5 tone lahko vleče v vseh razmerah. Ker je v celoti predvidena za 
velike obremenitve in izdelana za dolgotrajno uporabo, boste težko 
našli zanesljivejšega partnerja. Je delovno vozilo z dolgoletno 
tradicijo, saj vključuje vso Nissanovo najnovejšo tehnologijo.
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PRETEHTAJTE VSE 
MOŽNOSTI.
Nova Nissan NP300 NAVARA je s svojim pestrim izborom modelov 
primerna za različne dejavnosti. Na voljo so vam šasija s kabino, 
ki jo lahko glede na potrebe svojega poklica predelate na primer 
v prekucnik, pick-up s podaljšano kabino King Cab in veliko tovorno 
zmogljivostjo ter pick-up z dvojno kabino, ki ima več prostora za 
delovno ekipo.
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1- Mehko prekrivalo kesona

2- Rolo prekrivalo kesona

3- Aluminijasto prekrivalo kesona

4- Nadgradnja kesona

5- Kromiran stranski prag iz nerjavečega jekla

6- Kromirana prednja letev iz nerjavečega jekla

7- Plastična obloga kesona

8- Plastična zaščita zadnjih vrat kesona

9- Aluminijasta obloga kesona

POSKRBITE ZA LEP VIDEZ IN 
ZAŠČITO VOZILA Z NISSANOVO 
ORIGINALNO DODATNO OPREMO
Oplemenitite in zaščitite svoj pick-up z Nissanovo 
originalno dodatno opremo, ki je narejena po meri za 
NP300 NAVARO, da čim dlje ohranite njegovo 
robustnost in eleganco.

NADGRADNJA 
KESONA

* Ni na voljo pri standardni izvedenki.

Centralno zaklepanje Zavorna luč Notranja osvetlitev* Notranje obloge* Pomična stekla*
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B
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VISIA -GRAFITNO ČRNA TKANINA ACENTA -GRAFITNO ČRNA TKANINA TEKNA -GRAFITNO ČRNA TKANINA

TEKNA OPCIJSKO -GRAFITNO 
ČRNO USNJE

N-CONNECTA -GRAFITNO 
ČRNA TKANINA

41 cm (16 ") okrasni pokrovi 41 cm (16 ") alu platišča 46 cm (18 ")  al u platišča

GN0 ČRNA (K) K51 SIVA (K)

CAQ ZEMLJSKO BRONASTA (K) EAU SAVANSKO RUMENA (K)

Z10 RDEČA (N)

QM1 BELA (N) KL0 SREBRNA (K)

BW9 MODRA (K)

BARVE K: Kovinska - N: Navadna OBLAZINJENJA

DIMENZIJE
DVOJNA KABINA
A: Celotna višina vozila: 1840 mm 
(s strešnimi nosilci)
B: Celotna dolžina vozila: 5330 mm
C: Celotna širina vozila: 2085 mm 
(z razprtima ogledaloma)
KESON
Višina: 474 mm (višina zadnje stranice)
Dolžina: 1578 mm (na podu)
Širina: 1560 mm (maks.)

KING CAB 
A: Celotna višina vozila: 1790 mm
B: Celotna dolžina vozila: 5225 mm
C: Celotna širina vozila: 2085 mm 
(z razprtima ogledaloma)
KESON
Višina: 474 mm (višina zadnje stranice)
Dolžina: 1788 mm (na podu)
Širina: 1560 mm (maks.)

PLATIŠČA
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GARANCIJE5
160 000 KM160 000 KM

GARANC
160 000 KM160 000 KM

5-LETNA ASISTENCA NA CESTI
• Vseevropsko kritje za okvare, nezgode in dogodke, ki niso zajeti v garanciji
(kot so izpraznjene pnevmatike, izgubljeni ključi, dolivanje napačnega goriva …)
• 24 ur na dan, vse dni v tednu in 365 dni v letu
• Center za klic v sili
• Takojšnja pomoč na cesti
Če pomoč na cesti ni mogoča in je vaš pick-up po nekaj urah še vedno nevozen, vam bomo
čim prej zagotovili nadomestno vozilo ali, po potrebi, prenočišče in prevoz do vašega cilja
oziroma nazaj na vaš sedež. Poskrbeli bomo tudi za prevoz vašega nevoznega pick-upa.

STORITVE ZA KUPCE

SPECIALIZIRANA MREŽA
Nissan zagotavlja specializirano mrežo pooblaščenih zastopnikov, ki ustrezajo vašim potrebam:
• Pokritost povsod po Evropi
• Usposobljeno prodajno in poprodajno osebje
• Konkurenčno financiranje
• Ponudba predelav po meri
• Testna vožnja vozil po vaši izbiri

POPRODAJNE STORITVE
Okvara avtomobila je že sama po sebi neprijeten dogodek. Če pa se pokvari pick-up, to lahko 
resno ogrozi tudi vaše posle. Tudi servisiranje pomeni izpad prihodka, saj je vaše vozilo v tem 
času nedosegljivo in ne morete opravljati svojega dela. Pri Nissanu se vsega tega zavedamo. 
Zato storimo vse, da vaše vozilo ostane tam, kjer mora biti - na cesti, in da brezhibno opravlja 
svojo nalogo.

NISSANOVE POGODBE O VZDRŽEVANJU
Pri pooblaščenem Nissanovem zastopniku lahko sklenete pogodbo o vzdrževanju, ki zajema 
servisiranje in vzdrževanje vašega vozila za obdobje in število prevoženih kilometrov, ki najbolj 
ustrezata potrebam vašega podjetja. S to pogodbo si boste zagotovili brezskrbnost, saj bodo 
za vašo NP300 NAVARO skrbeli usposobljeni Nissanovi strokovnjaki.

• 5-letno garancijo na celo vozilo (ali do 160.000 km)
• 5-letno garancijo na barvo, ki pokriva barvane dele karoserije
• 5-letno garancijo na originalne Nissanove dele in dodatno
opremo**
• 5-letno pomoč na cesti
• 12-letno garancijo na prerjavenje za NP300 NAVARO
• Garancija je v celoti prenosljiva

Pri vozilih z dizelskim motorjem je potrebno redne servisne preglede opraviti na 24 mesecev oziroma 
30.000 prevoženih kilometrov, zato boste poleg petih let brezskrbnosti deležni tudi nižjih stroškov 
uporabe vozila.

NISSANOVA 5-LETNA GARANCIJA PROIZVAJALCA ZA LAHKA 
GOSPODARSKA VOZILA
Nissan zdaj serijsko ponuja 5-letno vseevropsko garancijo za vsa svoja lahka gospodarska vozila*. 
To je veliko več kot garancija, saj vključuje:

Razvnemate našo domišljijo. Spodbujate našo iznajdljivost. Navdihujete nas, da spremenimo pravila in ustvarjamo 
novosti. Pri Nissanu inovacije niso le dodatki in izboljšave, ampak predvsem preseganje omejitev in ponovno 
vzpostavljanje ravnovesja. Razvijamo nepričakovane rešitve, da potešimo vaše najbolj divje in tudi praktične želje. 
Pri Nissanu razvijamo vozila, dodatno opremo in storitve, ki presegajo običajne - iz praktičnega naredimo razburljivo 
in obratno. S tem vam dan za dnem ponujamo nepozabno doživetje vožnje.

ZARADI VAS SE NISSAN POKAŽE V NAJBOLJŠI LUČI.

* Garancija proizvajalca za lahka gospodarska vozila, ki velja 5 let oziroma do prevoženih 160.000 km (glede na prvi doseženi pogoj), z izjemo vozila eNV200: 5-letna garancija proizvajalca 
(oziroma do prevoženih 100.000 km) za dele sistema električnega pogona vozila in 3-letna garancija (oziroma do prevoženih 100.000 km) za ostale dele vozila.** Velja v primeru vgradnje v 
novo vozilo ob nakupu.
Omejitev kilometrov ne velja pri garanciji na barvo in prerjavenje.
Za več informacij glejte Nissanovo garancijsko knjižico.
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PICK-UP
AWARD

O b i š č i t e  n a š o  s p l e t n o  s t r a n :  w w w . n i s s a n . s i

Spremljajte Nissan NP300 NAVARO:
Žig pooblaščenega prodajalca:

Prizadevamo si, da je vsebina publikacije v času tiskanja točna (oktober 2015). V katalogu so prikazana prototipna vozila, ki jih prikazujemo na avtomobilskih sejmih. 
Nissan Europe si v skladu s politiko nenehnega izpopolnjevanja proizvodov pridržuje pravico, da kadar koli spremeni specifikacije in vozila, predstavljena v tem katalogu. 
O teh spremembah bomo pooblaščene zastopnike Nissan obvestili v najkrajšem možnem času. Za aktualne informacije se obrnite na najbližjega pooblaščenega 
zastopnika Nissan. Zaradi tehničnih omejitev pri tiskanju lahko barve v tem dokumentu rahlo odstopajo od resničnih barv karoserije ali materialov notranjih oblog. Vse 
pravice so pridržane. Reproduciranje tega kataloga v celoti ali delno brez predhodnega pisnega soglasja podjetja Nissan Europe ni dovoljeno.

Katalog je tiskan na papirju, beljenem brez klora – MY16 NP300 NAVARA Z VOLANOM NA LEVI, POPOLN KATALOG, 10/2015 – Natisnjeno v EU.
Zasnova: CLM BBDO, Francija – Tel.: +33 1 41 23 41 23, izdelava: eg+ worldwide, Francija – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

*Garancija proizvajalca za lahka gospodarska vozila, ki velja 5 let oziroma do prevoženih 160.000 km (glede na prvi doseženi 
pogoj), z izjemo vozila e-NV200: 5-letna garancija proizvajalca (oziroma do prevoženih 100.000 km) za dele sistema električnega 
pogona vozila in 3-letna garancija (oziroma do prevoženih 100.000 km) za ostale dele vozila.
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