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BRAKE

BRAKE

Zestaw w pełni zintegrowanych akcesoriów do modelu 
Nissan NP300 Navara do pracy i wypoczynku.
Zacznij z inteligentną, niezwykle wytrzymałą zbudową, 
zaprojektowaną i doskonale dopasowaną do Nissana 
NP300 Navara. W wersji standardowej jest 
wyposażona w centralny zamek z otwieraniem tylnych 
drzwi oraz zintegrowaną lampą stop.
Wersja Premium posiada także otwierane okna boczne 
(z opcją wentylacji), oświetlenie wnętrza oraz tapicerkę 
z tkaniny.
Zainstaluj oryginalną zabudowę, niezbędne akcesorium 
do codziennych przygód. 

Na Okładce: NP300 Navara w kolorze żółtym Savannah z akcesoryjną zabudową w kolorze żółtym 
Savannah (43), przednią chromowaną rurą stylizującą ze stali nierdzewnej (76) oraz bocznymi chromowanymi  
rurami ozdobnymi ze stali nierdzewnej (71).

* dostępne tylko w wersji premium

HARDTOP, KORZYSTAJ Z ŻYCIA I CIESZ 
SIĘ ORYGINALNĄ STYLIZACJĄ NISSANA.

centralny zamek otwierane okna*oświetlenie wnętrza* tapicerka wnętrza*światło stop

Drukuj   |   Zamknij



1

2

53

4

Możesz poprawić efektywność swojej pracy: wybierz
plastikową lub aluminiową wykładzinę skrzyni ładunkowej,
chroniącą podłogę, tylną klapę i krawędzie burt skrzyni.
Zamontuj zaczepy w nakładkach na krawędzie burt i w
trosce o własny kręgosłup zamontuj system wspomagający 
otwieranie tylnej klapy.

WYKŁADZINY SKRZYNI ŁADUNKOWEJ  
ZADBAJ O SWOJĄ WŁASNOŚĆ

1- Nakładki na krawędzie burt (60)

2- Wspomaganie otwierania tylnej klapy  
(dostępne w 2016 r.) (66)

3- Plastikowa wyściółka skrzyni (56)

4- Plastikowa nakładka ochronna tylnej klapy (61)

5- Aluminiowa wyściółka skrzyni (57)
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AKCESORIA  
DO SKRZYNI 
ŁADUNKOWEJ ŁAD  
I PORZĄDEK
Praktyczne i funkcjonalne akcesoria Nissana ułatwią 
utrzymanie porządku w przestrzeni ładunkowej. 
Wysuwana szuflada, przegroda przestrzeni ładunkowej, 
skrzynka narzędziowa, metalizowany stopień... wybierz 
coś dla siebie. 

1- Skrzynka narzędziowa z  
tworzywa sztucznego (63)

2- Wysuwana szuflada (59)

3- Wysuwany tylny stopień (67)

4- Stopnie boczne (73)

5- Przegroda przestrzeni ładunkowej (65)
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OSŁONY ŁADUNKU  
PRZYGOTUJ SIĘ DO 

PRZYGODY
Tylko praca i żadnej zabawy? Nie z Nissanem 

NP300 NAVARA! Wybierz osłonę, która najlepiej 
zabezpieczy Twój ładunek: aluminiową, rolowaną 

lub miękką. Następnie zamontuj bagażnik na 
rowery i wybierz się na wycieczkę. Pamiętaj o 

zabraniu rowerów...

1- Osłona ładunku, miękka (50)

2- Osłona rolowana (48)

3- Osłona ładunku, aluminiowa (46)

4- Bagażniki montowane na skrzyni ładunkowej  
z uchwytami wyższej klasy na 2 rowery (148)

 

Drukuj   |   Zamknij



1

2

3 4

1- Uchwyt rowerowy mocowany do haka hol.,  
na 3 rowery, dostępny z 7 lub z 13 stykami  
(dostępny także w wersji na 2 rowery) (125)

2- Uchwyt do nart/snowboardu, na 6 par, przesuwany 
(dostępny także w wersjach na 4 i na 3 pary) (145)

3- Hak holowniczy, z kołnierzem (118)

4- Poprzeczki dachowe do relingów (141)

BAGAŻNIKI 
PRZEDŁUŻ  

SOBIE URLOP

Jeżeli chcesz naprawdę wypocząć, potrzebujesz  
haka holowniczego. Nissan ma coś dla Ciebie:  
hak mocowany na stałe lub przystosowany do 

zamontowania uchwytu na rowery lub narty. Jeżeli 
zdecydujesz się też na relingi dachowe i inne dodatki, 

nie będziesz się nudził na przedłużonych wakacjach.
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1- Rury stylizacyjne skrzyni ładunkowej z  
podświetleniem (opcja), chromowane (74) (80)

2- Tylne narożne rury stylizujące, chromowane (75)

3- Boczne rury stylizujące, chromowane (71)

4- Przednia rura stylizująca, chromowana (76)

Spersonalizuj swojego pickupa imponującymi 
rurami stylizującymi. Solidny i niepowtarzalny styl 
Nissana NP300 NAVARA to sposób, aby 
pokazać, że wiesz, co liczy się w biznesie. 
Ujawnij swoją ciemną stronę, montując czarne 
orurowanie na tle białego nadwozia lub podkreśl 
czerń lakieru kontrastującymi dodatkami w 
kolorze błyszczącego chromu. Doskonały pomysł.

CO WOLISZ: 
CIEMNĄ CZY JASNĄ STRONĘ?

1- Rury stylizacyjne skrzyni ładunkowej z  
podświetleniem (opcja), czarne (77) (80)

2- Tylne narożne rury stylizujące, czarne (78)

3- Boczne rury stylizujące, czarne (72)

4- Przednia rura stylizująca, czarna (79)
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AKTYWNY I SPORTOWY STYL 
PODKREŚLONY DODATKAMI

Uzupełnij estetykę pojazdu stylowymi sportowymi dodatkami, 
takimi jak błyszczące chromowane lub czarne elementy 
wykończeniowe, aluminiowe osłony progów czy odlotowa  
antena w kształcie płetwy rekina.

1- Antena „płetwa rekina”, biała (dostępna także  
w kolorze czarnym, szarym i czerwonym) (87)

2- Aluminiowe nakładki na progi (85)

3- Końcówka rury wydechowej, chromowana (84)

4- Tylne narożne rury stylizujące ze stali nierdzewnej, chromowane (75)

5- Tylne narożne rury stylizujące ze stali nierdzewnej, czarne (78)

6- Elementy wykończeniowe świateł tylnych, chromowane (82)
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1- Nalepki (2 pasy na pokrywie silnika i tylnej klapie) – czarne (90)

2- Nalepki (2 pasy po obu stronach na drzwiach) – czarne (92)

JESTEŚ Z MIASTA – 
RUSZAJ W MIASTO
Tak, NP300 NAVARA ma swój styl: podkreśl go 
naklejkami na maskę silnika, tylną klapę i drzwi. 
Wielkomiejski szyk.
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BĄDŹ CZUJNY ZADBAJ 
O BEZPIECZEŃSTWO

Oprócz niezbędnego wyposażenia stylizującego, zadbaj o 
bezpieczeństwo montując nakrętki zabezpieczające do kół 
oraz czujniki parkowania z przodu i z tyłu.

1- Komplet nakrętek zabezpieczających do kół (08)

2- Dywaniki, welurowe lub gumowe z kołnierzem (102-104)

3- Pakiet bezpieczeństwa (159)

4- System parkowania przodem i tyłem (153-154)

5- 18" felgi ze stopów metali lekkich SOLAR, 
szlif diamentowy, kolor ciemnoszary (05)

6- 18" felgi ze stopów metali lekkich SOLAR, kolor czarny (06)
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OBRĘCZE KÓŁ
(01) 16" felgi stalowe 40300-4KJ2A

(02) 16" felgi stalowe 40300-4KJ3D

(03) 16" standardowe felgi ze stopów metali lekkich 40300-4KJ5A

(04) 18" standardowe felgi ze stopów metali lekkich 40300-4KJ6B

(05)  18" felgi ze stopów metali lekkich Solar, szlif diamentowy, kolor 
ciemnoszary (z zaślepką) KE409-4K300GR

(06)  18" felgi ze stopów metali lekkich Solar, kolor czarny (z zaślepką) KE409-4K300BT

(07) Zestaw zabezpieczający do koła zapasowego KE409-89980ND

(08)  Nakrętki zabezpieczające do felg KE409-89951

ZABUDOWA PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ –  
WERSJA KING CAB

(09) Hardtop, wersja standardowa Metallic black (GN0) KE850-4K31N

(10) Hardtop, wersja standardowa Solid White (QM1) KE850-4K31T

(11) Hardtop, wersja standardowa Metallic Silver (KL0) KE850-4K31K

(12) Hardtop, wersja standardowa Earth bronze (CAQ) KE850-4K31M

(13) Hardtop, wersja standardowa Blue (BW9) KE850-4K31P

(14) Hardtop, wersja standardowa Savannah yellow (EAU) KE850-4K31U

(15) Hardtop, wersja standardowa Solid red (Z10) KE850-4K31Z

(16) Hardtop, wersja standardowa Grey (K51) KE850-4K31R

(17) Hardtop, wersja premium Metallic black (GN0) KE850-4K21N

(18) Hardtop, wersja premium Solid White (QM1) KE850-4K21T

(19) Hardtop, wersja premium Metallic Silver (KL0) KE850-4K21K

(20) Hardtop, wersja premium Earth bronze (CAQ) KE850-4K21M

(21) Hardtop, wersja premium Blue (BW9) KE850-4K21P

(22) Hardtop, wersja premium Savannah yellow (EAU) KE850-4K21U

(23) Hardtop, wersja premium Solid red (Z10) KE850-4K21Z

(24) Hardtop, wersja premium Grey (K51) KE850-4K21R

(25) Aluminiowa pokrywa przestrzeni ładunkowej KE849-4K300

(26) Aluminiowa pokrywa przestrzeni ładunkowej z relingiem ochronnym KE849-4K310

(27) Osłona rolowana KE853-4K300

(28) Osłona rolowana kompatybilna z relingiem ochronnym KE853-4K310

(29) Miękka plandeka KE853-4K320

ZABUDOWA PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ –  
WERSJA DOUBLE CAB

(30) Hardtop, wersja standardowa Metallic black (GN0) KE850-4K41N

(31) Hardtop, wersja standardowa Solid White (QM1) KE850-4K41T

(32) Hardtop, wersja standardowa Metallic Silver (KL0) KE850-4K41K

(33) Hardtop, wersja standardowa Earth bronze (CAQ) KE850-4K41M

(34) Hardtop, wersja standardowa Blue (BW9) KE850-4K41P

(35) Hardtop, wersja standardowa Savannah yellow (EAU) KE850-4K41U

(36) Hardtop, wersja standardowa Solid red (Z10) KE850-4K41Z

(37) Hardtop, wersja standardowa Grey (K51) KE850-4K41R

(38) Hardtop, wersja premium Metallic black (GN0) KE850-4K11N

(39) Hardtop, wersja premium Solid White (QM1) KE850-4K11T

(40) Hardtop, wersja premium Metallic Silver (KL0) KE850-4K11K

(41) Hardtop, wersja premium Earth bronze (CAQ) KE850-4K11M

(42) Hardtop, wersja premium Blue (BW9) KE850-4K11P

(43)  Hardtop, wersja premium Savannah yellow (EAU) KE850-4K11U

(44) Hardtop, wersja premium Solid red (Z10) KE850-4K11Z

(45) Hardtop, wersja premium Grey (K51) KE850-4K11R

(46)  Aluminiowa pokrywa przestrzeni ładunkowej KE849-4K400

(47) Aluminiowa pokrywa przestrzeni ładunkowej z relingiem ochronnym KE849-4K410

(48)  Osłona rolowana KE853-4K400

(49) Osłona rolowana kompatybilna z relingiem ochronnym KE853-4K410

(50)  Miękka plandeka KE853-4K420

WYPOSAŻENIE PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ –  
WERSJA KING CAB

(51) Plastikowa wyściółka skrzyni KE931-4K00A

(52) Aluminiowa wyściółka skrzyni KE931-4K00E

(53) Aluminiowa wyściółka skrzyni kompatybilna z systemem korytkowym KE931-4K00C

(54) Wysuwana szuflada KE855-4K300

(55) Nakładki burt przestrzeni ładunkowej KE935-4K31A

WYPOSAŻENIE PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ –  
WERSJA DOUBLE CAB

(56)  Plastikowa wyściółka skrzyni KE931-4K00B

(57)  Aluminiowa wyściółka skrzyni KE931-4K00F

(58) Aluminiowa wyściółka skrzyni kompatybilna z systemem 
korytkowym KE931-4K00D

(59)  Wysuwana szuflada KE855-4K400

(60)  Nakładki burt przestrzeni ładunkowej KE935-4K41A

WYPOSAŻENIE PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ – 
WSZYSTKIE WERSJE

(61)  Plastikowa nakładka ochronna tylnej klapy (zamawiana z 
plastikową wyściółką skrzyni) KE930-4K00B

(62)  Zestaw montażowy plastikowej wyściółki skrzyni (zamawiany z 
plastikową wyściółką skrzyni) KE931-4K09A

(63)  Skrzynka narzędziowa KE851-4K01A

(64) Rama ochronna KE543-4KJ0A

(65)  Przesuwna przegroda przestrzeni ładunkowej KE854-4K000

(66)  Wspomaganie otwierania tylnej klapy (dostępność w 2016 r.) KE971-4K000

(67)  Wysuwany tylny stopień KE543-4K04B

STYLIZACJA NADWOZIA – WERSJA KING CAB
(68) Boczne rury ozdobne ze stali nierdzewnej, chromowane KE543-4K31A

(69) Boczne rury ozdobne ze stali nierdzewnej, czarne KE543-4K30A

(70) Stopnie boczne KE543 4KF0A

STYLIZACJA NADWOZIA – WERSJA DOUBLE CAB
(71)  Boczne rury ozdobne ze stali nierdzewnej, chromowane KE543-4K41A

(72)  Boczne rury ozdobne ze stali nierdzewnej, czarne KE543-4K40A

(73)  Stopnie boczne KE543-4KJ0A

STYLIZACJA NADWOZIA – WSZYSTKIE WERSJE
(74)  Rura stylizująca przestrzeni ładunkowej ze stali nierdzewnej, 

chromowana KE546-4K10B

(75)  Tylne narożne rury stylizujące ze stali nierdzewnej, chromowane KE545-4K01A

(76)  Przednia rura stylizująca ze stali nierdzewnej, chromowana KE540-4K03A

(77)  Rura stylizująca przestrzeni ładunkowej ze stali nierdzewnej, czarna KE546-4K10A

(78)  Tylne narożne rury stylizujące ze stali nierdzewnej, czarne KE545-4K00A

(79)  Przednia rura stylizująca ze stali nierdzewnej, czarna KE540-4K02A

(80)  Reflektory dalekosiężne (kompatybilne z KE546-4K10A/B) KE541-4K01A

(81) Osłona przestrzeni ładunkowej kompatybilna z rurą stylizującą KE546-4K10C

(82)  Elementy wykończeniowe świateł tylnych B6551-4JA0A 

(83) Lampy przeciwmgłowe z chromowanym wykończeniem KE622-4J005

(84)  Chromowana końcówka układu wydechowego B0091-4JA0A

(85)  Zestaw nakładek przednich progów drzwiowych KE967-4K400

(86) Antena „płetwa rekina” - Solid red (Z10) KE280-4J400

(87)  Antena „płetwa rekina” - Solid White (QM1) KE280-4J300

(88) Antena „płetwa rekina” - Grey (K51) KE280-4J200

(89) Antena „płetwa rekina” - Metallic black (GN0) KE280-4J100

(90)  Nalepki (2 pasy na pokrywie silnika i tylnej klapie) – czarne KE537-4K001

(91) Nalepki (2 pasy po obu stronach na drzwiach), do wersji  
King cab – czarne KE537-4K322

(92)  Nalepki (2 pasy po obu stronach na drzwiach), do wersji  
Double cab – czarne KE537-4K022

(93) Nalepki (2 pasy na pokrywie silnika i tylnej klapie) – ciemnoszare KE537-4K002

(94) Nalepki (2 pasy po obu stronach na drzwiach), do wersji  
King cab – ciemnoszare KE537-4K321

(95) Nalepki (2 pasy po obu stronach na drzwiach), do wersji  
Double cab – ciemnoszare KE537-4K021

AKCESORIA UŻYTKOWE NADWOZIA
(96) Zestaw owiewek drzwi, przód i tył, do wersji Double cab KE800-4K010

(97) Zestaw owiewek drzwi, przód i tył, do wersji King cab KE800-4K020

(98) Owiewka na maskę KE610-4K000

(99) Listwy boczne z podkładem lakierniczym, do wersji Double cab KE760-4K420PR

(100) Zestaw chroniący przed wodą na tylną klapę KE857-4K00A

(101) Stopień na koło KE930-00130

DYWANIKI – WERSJA KING CAB
(102) Dywaniki tekstylne, standardowe, zestaw przedni KE746-4K021 

(103)  Dywaniki tekstylne, welurowe z przeszyciami, zestaw przedni KE746-4K001 

(104)  Dywaniki gumowe z kołnierzem, zestaw przedni KE741-4K089 

DYWANIKI – WERSJA DOUBLE CAB
(105) Dywaniki tekstylne, standardowe, zestaw przedni i tylny KE745-4K021 

(106)  Dywaniki tekstylne, welurowe z przeszyciami, zestaw przedni i tylny KE745-4K001 

(107)  Dywaniki gumowe z kołnierzem, zestaw przedni i tylny KE748-4K089 

AKCESORIA UŻYTKOWE WNĘTRZA 
(108) Antena DAB KS291-10000 

(109) Popielniczka standardowa 96536-00Q0A

(110) Popielniczka podświetlana F8800-89926

(111) Uchwyt na smartfon „Grip”, biały KS289-360WH 

(112) Uchwyt na smartfon „Flex”, czarny KS289-360FL 

(113) Uchwyt na smartfon „Push air”, czarny KS289-PA0BL 

(114) Uchwyt na telefon wkładany do uchwytu na kubek KE930-00300

(115) Uniwersalny uchwyt na tablet, czarny KS289-TH0BL 

(116) Chłodziarka (20 litrów) KS930-00080 

INFORMACJE
DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ
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HOLOWANIE
(117) Hak holowniczy, kulowy (wersja krótka) KE500-4KJ0A

(118)  Hak holowniczy, kulowy (wersja długa, do Double cab ze 
zderzakiem ze stopniem) KE500-4KJ1A

(119) Wiązka elektryczna haka hol. 7 styków  KE505-4K01A

(120) Składany bagażnik na 2 rowery montowany na haku holowniczym z 
gniazdem 7-stykowym (Euroride) KE738-70207

(121) Składany bagażnik na 3 rowery montowany na haku holowniczym z 
gniazdem 7-stykowym (Euroride) KE738-70307

(122) Adapter z 7 na 13 styków KE505-89941

(123) Wiązka elektryczna haka hol. 13 styków KE505-4K01B

(124) Składany bagażnik na 2 rowery montowany na haku holowniczym z 
gniazdem 13-stykowym (Euroride) KE738-70213

(125)  Składany bagażnik na 3 rowery montowany na haku 
holowniczym z gniazdem 13-stykowym (Euroway G2) KS738-71313 

(126) Adapter z 13 na 7 styków KE505-89951

(127) Adapter z 13 na 7 styków i 12 S, wersja krótka KE505-89961

(128) Dodatkowe zasilanie KE505-4K999

(129) Bagażniki Hangon na 2 rowery na hak holowniczy (Xpress 970) KS738-75200 

(130) Składane bagażniki Hangon na 3 rowery na hak holowniczy 
(Hangon 972) KS738-75300 

(131) Opcja Hangon do bagażnika na rowery: Uchwyt na tablicę 
rejestracyjną kompatybilny z gniazdem 7-stykowym KS738-75001 

(132) Opcja Hangon do bagażnika na rowery: Adapter ramy KS738-75002 

(133) Opcja Hangon do bagażnika na rowery: Zamek 
przeciwkradzieżowy Thule 957 KS738-75003 

(134) Standardowy zacisk zabezpieczający KE500-99935

(135) Zaczep Rockinger KE500-99901

(136) Zaczep szczękowo-ryglowy KE500-99903

(137) Zaczep szczękowo-ryglowy z kulą KE500-99904

BAGAŻNIKI
(138)  Bagażnik na skrzynię ładunkową kompatybilny z osłoną 

rolowaną (maks. 75 kg) KE730-4K010

(139) Bagażnik na skrzynię ładunkową kompatybilny z osłoną 
aluminiową (maks. 75 kg) KE730-4K011

(140) Aluminiowy bagażnik dachowy (maks. 80 kg) KE730-4K410

(141)  Poprzeczki do relingów dachowych (maks. 100 kg) KE732-3K010

(142) Uchwyt na 3 pary nart KE738-50001

(143) Uchwyt na 4 pary nart KE738-50002

(144) Aluminiowy łącznik T-track do uchwytu na 3 i 4 pary nart KE737-99932

(145)  Uchwyt przesuwany na 6 par nart KE738-99996

(146) Standardowy uchwyt na 1 rower KE738-80100

(147) Łącznik T-track do standardowego uchwytu na rower KE737-99933

(148)  Uchwyt na rower wyższej klasy (Thule 591) KE738-80010

POJEMNIKI DACHOWE
POJEMNOŚĆ / DŁUGOŚĆ / SZEROKOŚĆ / WYSOKOŚĆ / MASA / 
MAKS. OBCIĄŻENIE

(149) Mały pojemnik dachowy, czarny, szybko montowany, otwierany 
dwustronnie (380 l/1600-800-400 mm/13 kg/75 kg) KE734-380BK

(150) Średni pojemnik dachowy, czarny, szybko montowany, otwierany 
dwustronnie (480 l/1900-800-400 mm/15 kg/75 kg) KE734-480BK

(151) Duży pojemnik dachowy, czarny, szybko montowany, otwierany 
dwustronnie (530 l/2250-800-420 mm/17 kg/75 kg) KE734-630BK

(152) Pojemnik dachowy Ranger 90, tekstylny (280 l/1100-800-
400 mm/50 kg) KE734-RAN90

SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE PARKOWANIE
(153)  System parkowania przodem KE512-99906

(154)  System parkowania tyłem KE513-4K07B

BEZPIECZEŃSTWO
(155) Trójkąt ostrzegawczy KE930-00017

(156) Trójkąt ostrzegawczy (zestaw 2 szt.) KE930-00018

(157) Apteczka (pudełko z twardego tworzywa) KE930-00021

(158) Apteczka (miękka torba) KE930-00026

(159)  Zestaw bezpieczeństwa (apteczka, kamizelka i 1 trójkąt) KE930-00028

(160) Zestaw bezpieczeństwa (apteczka, kamizelka i 2 trójkąty) KE930-00029

(161) Kamizelka odblaskowa Nissan KE930-00111

INFORMACJE
DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ

Zapytaj przedstawiciela handlowego o możliwość uwzględnienia akcesoriów w kwocie kredytu na 
samochód i skorzystaj z dogodnego planu fi nansowania Nissana.

Oryginalne akcesoria Nissan
5 lat lub 160 000 km pod warunkiem montażu w trakcie przeglądu przedsprzedażnego u dealera 
Nissana (części i robocizna) 
12 miesięcy w przypadku montażu przez fi rmę zewnętrzną lub klienta (tylko części, bez limitu przebiegu)

 Zatwierdzone akcesoria Nissan
2 lata lub 100 000 km pod warunkiem montażu w trakcie przeglądu przedsprzedażnego u dealera 
Nissana (części i robocizna)
12 miesięcy w przypadku montażu przez fi rmę zewnętrzną lub klienta (tylko części, bez limitu przebiegu)

 Akcesoria Nissan
3 lata lub 100 000 km pod warunkiem montażu w trakcie przeglądu przedsprzedażnego u dealera 
Nissana (części i robocizna)
12 miesięcy w przypadku montażu przez fi rmę zewnętrzną lub klienta (tylko części, bez limitu przebiegu)

ROZSZERZONA
GWARANCJA

Rozszerzona Gwarancja Nissan zapewni NOWEMU 
NISSANOWI NP300 NAVARA ochronę na dłuższy 
czas lub przebieg. Spośród pakietów przeglądów 
okresowych możesz wybrać wariant, który najlepiej 
pasuje do Twoich potrzeb.

W przypadku naprawy elementu objętego gwarancją 
stosowane są wyłącznie oryginalne części Nissana, 
montowane przez wykwalifikowanych mechaników. 

Rozszerzona Gwarancja NISSAN zapewnia spokój Tobie i 
każdemu kolejnemu właścicielowi pojazdu, ponieważ 
obowiązuje ona nadal, jeżeli nabywcą jest osoba prywatna.

Rozszerzona Gwarancja Nissan obejmuje także bezpłatną 
pomoc drogową Assistance w okresie obowiązywania 
polisy, działającą w całej Europie, całodobowo, we wszystkie 
dni roku. 

PAKIETY PRZEGLĄDÓW 
OKRESOWYCH

Zapewnij swojemu Nissanowi NAVARA opiekę na 
jaką zasługuje. Pakiet przeglądów okresowych Nissan 
to oszczędność pieniędzy w długim okresie.

Nasze pakiety przeglądów okresowych obejmują wszystkie 
standardowe czynności obsługi wymagane w przypadku 
modelu NAVARA.

Dzięki nim możesz serwisować pojazd nawet przez 5 lat, 
wnosząc opłatę w niezmiennej wysokości.

Pakiet przeglądów okresowych obejmuje wszystkie 
kontrole i wymiany części wynikające z indywidualnego 
planu przeglądów danego modelu Nissana.

Wykwalifikowani mechanicy montują wyłącznie oryginalne 
części Nissan.

Prawidłowo serwisowany pojazd ma większą wartość 
przy odsprzedaży.

W przypadku sprzedaży pojazdu jego nowy właściciel 
może nadal korzystać z wykupionego pakietu przeglądów 
okresowych do czasu wygaśnięcia umowy.
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zapraszamy na naszą stronę internetową: www.nissan.pl

 *5 lat / 160 000 km (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej) gwarancji producenta na samochody użytkowe (oprócz e-NV200: 
5 lat / 100 000 km gwarancji producenta na elementy układów samochodu elektrycznego, 3 lata / 100 000 km na pozostałe elementy pojazdu)

Dołożono wszelkich starań, aby zapewnić poprawność treści niniejszej publikacji w momencie oddania do druku (październik 2015 r.). 
Zaprezentowane w niej pojazdy są modelami prototypowymi, wystawianymi na targach motoryzacyjnych. Zgodnie z polityką nieustannego 
doskonalenia produktów Nissan Europe zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji i wyglądu pojazdów opisanych lub przedstawionych w 
niniejszej publikacji w dowolnym czasie. Dealerzy Nissana będą informowani o zmianach tak szybko, jak to będzie możliwe. Prosimy o kontakt z 
najbliższym dealerem Nissana w celu uzyskania aktualnych informacji. Ze względu na ograniczenia technik drukarskich kolory przedstawione w 
broszurze mogą się różnić od rzeczywistych kolorów nadwozia i wykończenia wnętrza. Wszystkie prawa zastrzeżone. Powielanie niniejszej 
broszury, w części lub całości, bez pisemnej zgody Nissan Europe jest zabronione.

Nowy Nissan NP300 NAVARA na:

Niniejsza broszura została wydrukowana na papierze bezchlorowym – MY16 NEW NP300 NAVARA P&A FULL Brochure 10/2015 – Wydrukowano w UE.
Opracowanie: CLM BBDO, Francja – Tel.: +33 1 41 23 41 23 druk: eg+ worldwide, Francja – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

Pieczęć dealera:
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