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Svarta 
takrails

Svarta stötfångare

Svarta sidofotsteg

Svarta 
dörrhandtag

MOTOREFFEKT
190HK

VRIDMOMENT
450NM

TRE KÖRLÄGEN
4X4DRAGKAPACITET

3500KG

TUFFA JOBB  
KRÄVER BRA REDSKAP 
Ta på dig de tuffaste jobben med nya Nissan Navara N-GUARD.  
En arbetsdag med denna pickup kommer att börja lika bra som 
den kommer att sluta. Inga jobb är omöjliga med Navara N-GUARD 
- ett slitstarkt kraftpaket med sin egna, personliga stil. 
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VALMÖJLIGHETER
Satsa på det allra häftigaste - OFF-ROADER AT32. 
Den ultimata N-GUARD!

TILLBEHÖR ATT LEVA MED
Lägg till Nissan Original tillbehör - slitstarka, 
tuffa och skräddarsydda för perfekt passform.

ac eta cBlack Metallic  ea te QPearl White - QAB

FLAKINDELARE TAILGATE ASSIST

TILLGÄNGLIGA KAROSSFÄRGER

G 0- GN0 a G ey 5Dark Grey - K51

FLAKHÅLLARE 
MED 2 CYKELHÅLLARE

FLAKKÅPA

DET ÄR DETALJERNA  
SOM SÄTTER STILEN
Kolla in detaljerna, skapade för ett fräckare utseende och 
en häftigare känsla. Förvånad över att se en så snygg 
interiör i en pickup? Bara i Navara N-GUARD. 
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Glastak, elektriskt öppningsbart

Double Cab – komfort och utrymme

Golvmattor med unik design

JOBBA, LEV, ÄLSKA.
Med Nissan Navara N-GUARD kan du leva livet fullt ut. 
När arbetspasset är slut börjar det roliga. Ge dig ut på äventyr: 
N-GUARD visar vägen. 

Svarta, 18” 
lättmetall-
fälgar

Karossdekal, 
Nissan design Svart kylargrill

LED-strålkastare och 
varselljus med svart 
botten

Svart 
dimljusdekor
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Intelligent mobilitet är utgångspunkten när vi utvecklar våra produkter. 
Vi använder nya tekniska lösningar som förvandlar bilen från bara ett 
transportmedel till din partner på vägen. Det gör resan tryggare, mer uppkopplad 
och framförallt mer spännande. Det kan handla om självkörande bilar, 
eller motorvägar som laddar din elbil under färden – allt inom en nära framtid. 
Det här är en framtid som redan tar sin form i den Nissan du kör i dag.

Följ Nissan Navara på:

ÅF-stämpel:

Besök oss på: www.nissan.se

Tillverkargaranti Nissan transportbilar 5 år/160 000 km (beroende på vilket som kommer först). Med undantag för e-NV200: 3 år/100 000 km 
nybilsgaranti + 2 år/100.000 km förlängd garanti, 5 år/100.000 km garanti på drivlina och övriga komponenter relaterade till eldrift.

Vi har gjort allt för att informationen i denna broschyr ska vara rätt vid trycktillfället (OKTOBER 2018). Denna broschyr innehåller bilder på 
prototypbilar som förevisats på motormässor. I enlighet med företagets policy att ständigt förbättra sina produkter, förbehåller sig Nissan 
Europe rätten att när som helst förändra specifikationerna och de bilar som beskrivs och avbildas i denna broschyr. Nissans återförsäljare 
kommer att informeras om alla sådana förändringar snarast möjligt. För den senaste informationen, tala med din lokala Nissan-återförsäljare. 
Av trycktekniska skäl kan de färger som visas på lacker och material i denna broschyr avvika något från de faktiska. Samtliga rättigheter 
förbehålles. Mångfaldigande av hela eller delar av denna broschyr är förbjudet utan föregående skriftligt tillstånd från Nissan Europe.

Denna broschyr är tryckt på klorfritt papper – MY18 NAVARA N-GUARD broschyr RHD 10/2018 – Tryckt i EU.
Skapad av DESIGNORY, Frankrike, och tryckt av eg+ Worldwide – Tel.: +33 1 49 09 25 35
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https://www.nissan.se/fordon/fordon-utbud/navara.html
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