
NISSAN 

NAVARA

ОРИГІНАЛЬНІ
АКСЕСУАРИ
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1 Ікс лайн.
2 С лайн.

1>  Кунг X-Line1 (48)

2>  Кунг S-Line2 (45)

3>  Дефлектори вікон (25) 
і хромована накладка 
на дзеркало (19)

УСЕ, ЩО ВАМ ПОТРІБНО

X - Line S - Line



4 5 6 7

4>Комплект секреток 
колеса  (10)

5>18-дюймові диски (06)

6>17-дюймові диски (07)

7>16-дюймові диски (08)

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ NISSAN NAVARA
оснащений 18-дюймовими дисками (06), 

передніми кутовими дугами (14), 
боковими молдингами (24), 

боковими дугами з підніжками (18), 
дефлектором капота (26) 

та хромованими накладками на дзеркала (19).

З NISSAN NAVARA Ваш день повний несподіваних пригод. 
Cміливо вирушайте у подорож на надійних колесах з 18-дюймовими дисками.
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ДЛЯ ЛЕГКОГО ЖИТТЯ
АКСЕСУАРИ 

1>   Декоративна дуга у вантажний 
відсік (22).

2>  Знімна підніжка на колесо (88). 
Підніжка виготовлена з алюмінію, 
встановлюється на заднє колесо. 
За її допомогою Ви легко дістанете 
до багажника на даху автомобіля 
або зможете затягнути стропи, до 
яких раніше не могли дотягнутися.

3>  Бокова дуга з підсвічуванням (16)

4>  Боковий молдинг (24) та бокова 
дуга з підніжкою (18).

5>  Передня захисна дуга (13) та 
передня паркувальна система (04).

ТРИМАЄ ТЕМП

Дефлектори вікон (25)



Бокова дуга з підсвічуванням (16)

Дефлектор капота (26)

Хромовані накладки 
на дзеркала (19)

Протитуманні фари (23)

з хромованими 
окантовками (15)

Передня паркувальна система (04)

На шляху до свободи зустрічаються перешкоди, але з Оригінальними аксесуарами Nissan 
Ви подолаєте їх в одну мить — це як стати на підніжку колеса (92) та без перешкод дістати до даху.
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НА ВСІ ВИПАДКИ ЖИТТЯ
АКСЕСУАРИ 

1>  Алюмінієва кришка вантажного 
відсіку (40-43).

2> Пластикова кришка вантажного 
відсіку (37).

3> Гнучка кришка вантажного 
відсіку (36).

4>  Накладки на краї бортів (35) 
кузова та піддон (31).

Задня паркувальна система (03) 
розташована під накладками на краі 
бортів кузова (35).

ВМІННЯ РОЗДІЛЯТИ ТА ЗБЕРІГАТИ



tailgate protection

5 6 7 8

Створений для активної праці та відпочинку, вантажний відсік NISSAN NAVARA 
легко адаптується до ваших потреб із такими корисними аксесуарами як висувний ящик для 

інструментів (27), пересувна розподільна решітка (29) та цілий набір різних кришок (37-43). 

5>  Пересувна 
розділювальна 
решітка (29).

6>  Піддон (31).
7>  Висувний ящик (27).
8>  Пластиковий ящик (30).

Бокова дуга 
з підніжками (18)

Пластиковий ящик 
у вантажний відсік (30)

Накладки на краї 
бортів кузова (35)

Дефлектори вікон (25)

Алюмінієвий багажник на дах (51)
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РАЗОМ ДО ВЕРШИН

1>  Сталевий багажник на дах (50).
2>  Алюмінієвий багажник 

на дах (51).
3>  NISSAN NAVARA зі сталевим 

багажником (50) та тримачем 
для лиж (63).
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Коли буденна робота завершена, настає час не менш активного відпочинку, і Ваш NISSAN NAVARA 
готовий розділити його з Вами. Швидше завантажуйте  в багажник пару гірських велосипедів і 

вирушайте долати вершини. Тягово-зчіпний пристрій (69-71) вантажопідйомністю 
3 тони дозволить Вам взяти в дорогу все, що тільки може знадобитися у подорожі.

4>  Система кріплення 
для велосипедів (57) 
на тягово-зчіпний пристрій.

5>  Незнімний тягово-зчіпний 
пристрій вантажопідйомністю 
3 тони з комплектом 
електропроводки (69).

6>  Фланцевий тягово-зчіпний 
пристрій вантажопідйомністю 
3 тони з комплектом 
електропроводки (70-71).

Представлено  автомобіль зі встановленими аксесуарами: 
піддоном у вантажний відсік (31), незнімним тягово-зчіпним 

пристроєм (69), дугами  безпеки (21) та поперечинами у 
вантажний відсік (52) з тримачем для велосипеда (56), 

18-дюймовими дисками (06).

NISSAN NAVARA
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ВІРНІ ПОМІЧНИКИ У ДОРОЗІ

1>  Попільниця та прикурювач (90).

2>  Накладки на пороги з 
підсвічуванням (89) і бокові дуги 
з підсвічуванням (16).

   При відкриванні дверей 
підсвічування освітлює частину 
простору всередині та зовні — 
логотип NAVARA, що світиться, 
запрошує Вас з комфортом 
сісти в автомобиль (або вийти з 
нього).

3>  Тримач для телефону (91). 
Раціональне рішення для 
зберігання та підзаряджання 
Вашого телефону, iPod або 
MP3-плеєра, а також для ручок 
і  паркувальних талонів.

4>  Контейнер для сміття (92).

1 Май Грін Ніссан.
2 Май Трайб Ніссан. 
3  Май Хевайєн Ніссан. 

4 Май Ніссан 4х4.

Сигналізація (01)

My Green Nissan Sticker1 My Tribe Nissan Sticker2

My Tribe Nissan Sticker2 My Nissan 4X4 Sticker4 My Tribe Nissan Sticker2

My Hawaian Nissan Sticker3

Стікери (81-87)

Килимки: 
велюровий (94),
стандартний (93), 
гумовий (95).



ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

ЗОВНІШНІ АКСЕСУАРИ

СИСТЕМИ СИГНАЛІЗАЦІЇ
(01)    Система сигналізації
(02)    Датчик нахилу а/м (відключає 

сигналізацію під час евакуації)

ПАРКУВАЛЬНІ СИСТЕМИ
(03)   Задня паркувальна система
(04)   Передня паркувальна система

АУДІО
(05)   МР3-плеєр

ЛЕГКОСПЛАВНІ ДИСКИ 
(06)   18-дюймові диски
(07)   17-дюймові диски
(08)   16-дюймові диски

АКСЕСУАРИ 
ДО ЛЕГКОСПЛАВНИХ ДИСКІВ
(09)   Комплект колісних гайок
(10)   Комплект секреток
(11)    Ніпель для 16-і 17-дюймових 

дисків
(12)    Декоративна заглушка 

центрального отвору для 16- і 
17-дюймових дисків

АКСЕСУАРИ 
ЗОВНІШНЬОГО ДИЗАЙНУ 
ПЕРЕДНЬОЇ ЧАСТИНИ 
АВТОМОБІЛЯ
(13)    Передня захисна дуга
(14)    Передні кутові захисні дуги з 

нержавіючої сталі
(15)   

р
 Комплект хромованих окантовок 

протитуманних фар

АКСЕСУАРИ 
ЗОВНІШНЬОГО ДИЗАЙНУ 
БОКОВОЇ ЧАСТИНИ 
АВТОМОБІЛЯ
(16)    Бокові дуги з підсвічуванням, 

нержавіюча сталь
(17)   

р
 Бокові підніжки, алюміній

(18)    Бокові дуги з підніжками
(19)    Хромовані накладки на дзеркала 

з індикаторами повороту
(20)    Хромовані накладки на дзеркала 

без індикаторів повороту

АКСЕСУАРИ КУЗОВА
(21)    Дуги безпеки у вантажний відсік 

без заводської рами, нержавіюча сталь
(22)    Декоративна дуга у вантажний 

відсік

ПРОТИТУМАННІ ФАРИ
(23)    Комплект протитуманних фар

ЗОВНІШНІЙ ЗАХИСТ
(24)   Бокові молдинги
(25)    Дефлектори вікон
(26)    Дефлектор капота

КОРИСНІ АКСЕСУАРИ КУЗОВА
(27)    Висувний ящик для інструментів
(28)   Тент вантажного відсіку
(29)    Пересувна розділювальна 

решітка
(30)   

р
 Пластиковий ящик для 

інструментів
(31)   

р
 Піддон у вантажний відсік

(32)    Накладка на відкидний борт (з 
покриттям борта кузова)

(33)   
р
 Накладка на відкидний борт ( без 

покриття борта кузова)
(34)   Встановлювальний комплект
(35)    Накладки на краї бортів кузова 

(2 шт.)

ЗАХИСНІ ПОКРИТТЯ ДЛЯ 
ВАНТАЖНОГО ВІДСІКУ
(36)    Гнучка кришка вантажного відсіку
(37)    Пластикова кришка вантажного 

відсіку. Колір: Hippo gray К26/М1
(38)    Пластикова кришка вантажного 

відсіку. Колір: Black GNO/М2
(39)    Пластикова кришка вантажного 

відсіку. Колір: Silver KL0/М3
(40)    Алюмінієва кришка із захисною 

рамою, без кріплення C-Channel4
(41)   

ррр
 Алюмінієва кришка без захисної 

рами, без кріплення C-Channel4
(42)   

р
 Алюмінієва кришка із захисною 

рамою, із системою кріплень 
C-Channel4

(43)    Алюмінієва кришка без 
захисної рами, із системою кріплень 
C-Channel4

(44)   Kyнг, колір White 3Z6/S5
(45)   

y
 Кунг, колір Black GN0/M2 

(46)   Кунг, колір Нцро grey K26/M1
(47)   Кунг, колір Silver KLO/M3
(48)   

у
 Кунг, колір Dark blue BW9/M6

(49)    Кунг, колір Black pepper NAF/M7

БАГАЖНІ СИСТЕМИ
(50)    Сталевий багажник на дах
(51)    Алюмінієвий багажник на дах
(52)    Поперечини у вантажний відсік 

(для кріплень C-Channel4)
(53)   Хомути для поперечок

АКСЕСУАРИ ДЛЯ БАГАЖНИХ 
СИСТЕМ
(54)    Багажник-платформа, алюміній, 

79х128
(55)    Еластична сітка для багажника-

платформи
(56)    Тримач ря велосипеда
(57)    Тримач для велосипеда (Thule8 

91)

(58)   Багажні стропи
(59)   Багажні обмежувачі
(60)    Багажник-платформа, алюміній, 

80х100
(61)    Тримач для сноубордів/ 3-х пар 

лиж
(62)    Тримач для сноубордів/ 4-х пар 

лиж
(63)    Тримач для сноубордів/ 8-ти пар 

лиж, що ковзається
(64)   

,
 Адаптер для тримача лиж (до 

багажника T-track9)

БАГАЖНІ СИСТЕМИ (л/мм/кг)
(65)    Багажний ящик Ranger10 90 

(340 /1100x800x400/50)
(66)   

(
 Багажний ящик маленький 

(380/1600x800x400/75)
(67)   

(
 Багажний ящик середній 

(480/1900x800x400/75)
(68)   

(
 Багажний ящик великий 

(530/2250x800x400/75)

ТЯГ0ВО-ЗЧІПНІ ПРИСТРОЇ 
(69)    Незнімний тягово-зчіпний 

пристрій
(70)   

рррррррр
 Тягово-зчіпний пристрій 

фланцевого типу для бампера з 
підніжкою

(71)    Тягово-зчіпний пристрій 
фланцевого типу для бампера без 
підніжки

(72)    Тримач для велосипеда на 
тягово-зчіпний пристрій 7-штирковий

(73)    Тримач для велосипеда на 
тягово-зчіпний пристрій 7-штирковий

БУКСИРУВАЛЬНА ЕЛЕКТРИКА
(74)    Комплект електричної проводки 

13-штирковий 11
(75)    Комплект електричної проводки 

7-штирковий 11
(76)    ТЕК адаптер (13-штирковий, 

7-штирковий)
(77)   Запобіжний затискач

БУКСИРУВАЛЬНІ АКСЕСУАРИ
(78)    Буксирувальне вушко тягово-

зчіпного пристрою
(79)    Буксирувальний пристрій 

фланцевого типу кріплення (з 
кронштейном і фіксуючим штифтом)

(80)   
рррррррррр

 Буксирувальний пристрій 
фланцевого типу кріплення (з 
кронштейном, фіксуючим штифтом і 
кульовим наконечником)

СТІКЕРИ
(81)   стікер NAVARA
(82)   стікер My Mythic Nissan12
(83)   стікер My Green Nissan13
(84)   стікер My Hawaiian Nissan14
(85)   стікер My Tribe Nissan15

(86)   стікер My Lovely Nissan16
(87)   стікер My Nissan 4x417

КОРИСНІ АКСЕСУАРИ 
ЗОВНІШНЬОГО ДИЗАЙНУ
(88)    Знімна підніжка на заднє колесо

ВНУТРІШНІ АКСЕСУАРИ

(89)    Накладки на пороги дверей з 
підсвічуванням

КОРИСНІ АКСЕСУАРИ 
ВНУТРІШНЬОГО ДИЗАЙНУ
(90)    Попільниця й прикурювач
(91)    Тримач для телефону
(92)    Контейнер для сміття (два 

відділення)

ТЕКСТИЛЬНІ КИЛИМКИ
(93)    Комплект стандартних килимків 

(4 шт.)
(94)   

(
 Комплект чорних велюрових 

килимків (4 шт.)

ГУМОВІ КИЛИМКИ
(95)    Комплект гумових килимків 

(4 шт.)

1 Сіро-блакитний K26/M.
2 Чорний GN0/M.
3 Срібний KLO/M.
4 Сі-ченел.
5 Білий 326/S.
6 Темно-синій BW9/M.
7 Сіро-бузковий NAF/M.
8 Туле.
9 Ті трек.
10 Ренджер.
11  Для автомобілів NISSAN NAVARA, 
випущених після 2010 р.

12 Май Міфік Ніссан.
13 Май Грін Ніссан.
14 Май Хевайен Ніссан.
15 Май Трайб Ніссан.
16 Май Лавлі Ніссан.
17 Май Ніссан 4х4.



Для нас SHIFТ_ — це заклик. Заклик кинути 
виклик повсякденності. Відкритися чомусь 
новому.Самим ставити перед собою цілі. І йти до 
них своєю власною дорогою. Цим пронизане все, 
що ми робимо. Результат нашої роботи — 
автомобілі, кожний з яких персоніфікує прагнення 
вирватися за рамки буденності.

Відвідайте наш сайт: www.nissan.uа

Штамп дилера:

Зміст даної брошури призначений тільки для рекламних цілей. Фото в брошурі 
зроблені із прототипів автомобілів, представлених на виставках. Відповідно до 
політики компанії й через постійні покращення конструкції автомобілів компанія 
Nissan залишає за собою право без попереднього повідомлення змінювати 
специфікації, описані в даній брошурі. Деяке встаткування й комплектації можуть 
відрізнятися залежно від ринку збуту. У випадку будь-яких змін дилери компанії 
Nissan будуть додатково проінформовані в мінімальний термін. Відтінки кольорів, 
які використовуються в даній брошурі, через особливості поліграфії можуть трохи 
відрізнятися від реальних відтінків кольорів. Усі права захищено. Відтворення 
частини або цілої брошури без письмового дозволу компанії ТОВ «Ніcсан Мотор 
Україна» заборонено. Товар сертифікований.

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ Й АКСЕСУАРИ NISSAN

Якість, безпека й експлуатаційні якості: Оригінальні Запасні частини Nissan гарантують Вам відмінний 

досвід керування незалежно від часу й відстані. Екологічно безпечне, ультрасучасне встаткування, 

спеціально створене для Вашого автомобіля Nissan, доступне в будь-якого офіційного дилера Nissan. Ви 

завжди можете довірити нам турботу про Ваш автомобіль Nissan.


