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Sterk, wendbaar en stijlvol, de Nissan NAVARA 4x4 is de nieuwste 
Pick-Up telg van Nissan. Pick-ups produceert Nissan al vanaf 1934. 
Wij zijn trots dat er al 14 MILJOEN NISSAN PICK-UP EIGENAREN 
zijn die in 180 LANDEN op begaanbare en onbegaanbare wegen rijden. 
Nieuw in het pick-up segment is de bijzondere ˝5-link achterwielophanging 
met springveer˝. Hierdoor wordt het rijcomfort op de verharde en 
onverharde wegen enorm bevorderd. Zolang er avontuur te bespeuren 
is aan de horizon zal de Nissan NAVARA de weg leiden.
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DE VOLLEDIG NIEUWE 
NISSAN NAVARA.
Nissan heeft altijd sterke en betrouwbare pick-ups gebouwd. Daarnaast verbeteren wij onszelf continu 
om aan de behoefte van onze klanten te voldoen. Met een ladderchassis, 4x4 aandrijving en 
robuuste 2.3l 190pk twin turbo dieselmotor of 160pk turbomotor beschikt de nieuwe 
NAVARA over uitstekende aandrijflijnen die uitvoerig getest zijn. De NAVARA heeft met 
zijn uitstekende prestaties en een laag brandstofverbruik, alles wat u van een Nissan 
pick-up mag verwachten. De standaard 5 jaar of 160.000km garantie, is een 
belofte waar u op kunt vertrouwen. Ervaar zelf het rijden van een nieuwe 
generatie pick-up met eersteklas comfort.
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VOLLEDIG GESLOTEN 
VOLLEDIG 
BETROUWBAAR.
Een trekvermogen van 3,5 ton, vervoer ladingen tot ruim 
1 ton en ervaar uitzonderlijke prestaties in elk terrein. 
Het kokerbalk ladderchassis van de nieuwe Nissan 
NAVARA is gemaakt van hoogwaardig staal met een groot 
draagvermogen, dit geeft een verbeterde structurele 
stijfheid en meer torsiestijfheid.

DE PICK-UP WAAR U 
DOOR EN DOOR OP 
KUNT VERTROUWEN.
De nieuwe Nissan NAVARA 4x4 pick-up heeft een ladderchassis. Standaard op de nieuwe 
NAVARA dubbelcabine is een nieuwe “5-link achterwielophanging met springveer”. Deze 
achteras constructie biedt betere rijeigenschappen en komt de wendbaarheid ten goede, 
zonder in te leveren op laadvermogen.

AFLOOPHOEK

25.6°

232 mm
BODEMVRIJHEID 
(ACHTERAS)AANLOOPHOEK

30.4°
DOORWAADDIEPTE

600 mm

  Uitrusting afhankelijk van de versie.
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Hill Start Assist en Hill Descent Control. Van plan heuvelachtig 
terrein aan te pakken? Doe het nu met meer zelfvertrouwen en meer 
beheersing. Wanneer u vanuit stilstand aan een helling begint, zorgt Hill 
Start Assist ervoor dat u niet terug rolt. En dankzij Hill Descent Control 
handhaaft u een gelijkmatige snelheid en remkracht om veilig steile 
hellingen af te dalen.

Diep in het binnenland of in de betonnen jungle van de stad, de nieuwe Nissan NAVARA is altijd in 
zijn element. Hij heeft drie rijstanden – 4WD Hoog voor licht off-road werk, 4WD Laag voor serieus terreinrijden 
in zand, sneeuw of diepe modder en 2WD voor op het asfalt. Met functies als Hill Start Assist en Hill Descent 
Control, is het een pick-up die overal klaar voor is. En dankzij eLSD is de tractie geweldig, zelfs in de 2WD 
stand en op banden met een normaal loopvlak.

Elektronische 
vergrendeling 

van het 
achterdifferentieel

4-Wheel Active Brake 
Limited Slip

Shift-on-the-fly 
4-Wielaandrijving

Hill Descent Control

Hill Start Assist

 Uitrusting afhankelijk van de versie. 

KLIM, KRUIP EN 
FORCEER JE EEN WEG.
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VERSLIND HET 
ASFALT.
Van buiten is het een 4x4 pick-up. Van binnen 
lijkt de nieuwe Nissan NAVARA meer op een 
luxe personenwagen. Kijk maar eens naar het 
ergonomisch ontworpen dashboard 
en de hoge kwaliteit van de gehele afwerking. 
Ontspan in rugvriendelijke stoelen die 
geïnspireerd zijn op stoelen van astronauten, 
stel de dual-zone Automatische 
Temperatuurregeling in en geniet van het 
comfort van de multi-link springveer 
achterwielophanging. Deze pick-up is meer 
dan een werkpaard, het is een dagelijks 
plezier om in te rijden. 

 Uitrusting afhankelijk van de versie.

CILINDERINHOUD 2298 CC

TYPE BRANDSTOF DIESEL

BRANDSTOFVERBRUIK VANAF 6,4 L/100 KM

CO2-UITSTOOT VANAF 167 G/KM

VERMOGEN 160 PK /120 KW 
190 PK /140 KW

KOPPEL 403 NM @ 1500 TPM 
450 NM @ 1500 TPM

MAXIMALE TREKVERMOGEN 3.500 KG

MAXIMAAL LAADVERMOGEN 1.136 KG

2,3 liter intercooler diesel

De nieuwe, verbeterde 190 PK twin turbo 
dieselmotor met handgeschakelde 6-bak of 7-traps 
automatische versnelling levert meer paardenkrachten 
en koppel en verbruikt 24% minder brandstof. De 
acceleratie en efficiency zijn onovertroffen in zijn klasse.
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U HEBT SERIEUS 
TREKVERMOGEN.
De boot kan mee, dat spreekt vanzelf. Trekkracht is meegenomen in het ontwerp 
van de NAVARA, te beginnen met het kokerbalk ladderchassis. Tel daarbij de 
onderdelen op die speciaal zijn berekend voor het zware werk – zoals het 
remsysteem en de koelsystemen - plus genoeg vermogen en 
koppel bij lage toeren, en u beschikt over een serieus 
trekvermogen. Alle 4WD modellen hebben een 
trekvermogen van 3,5 ton.
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LAAD ONZE MEEST VEELZIJDIGE 
PICK-UP OOIT. 
De nieuwe Nissan NAVARA is ontworpen voor het zware werk, ladingen tot ruim 1T en een 
trekvermogen van 3,5T. De achterklep vereenvoudigt het laden en lossen. De lading in de 
laadruimte is eenvoudig te vergrendelen, dankzij Nissan’s revolutionaire C-channel systeem. 
Met dit flexibele systeem kan elk type lading snel en veilig bevestigd worden.
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De King Cab heeft tegenovergesteld openende achterportieren, 
wat de toegang naar de ruimte achter de voorstoelen vergemakkelijkt. 
(De achterstoelen zoals hier weergegeven op de foto zijn niet beschikbaar in Nederland.)

OPBERGEN. VERBERGEN. 
VERGRENDELEN. FLEXIBEL.
Een interieurontwerp waarover is nagedacht, flexibel met vele slimme opbergruimtes, handig voor het werk of 
vrije tijd. Er is plaats voor uw spullen onder de achterstoelen, in de zijportiervakken, in het ruime 
dashboardkastje en in de ruime middenconsole. Heeft u dorst? Bijna overal waar u kijkt vind u bekerhouders: 
naast de voorstoelen en zelfs in de voor- en achterportieren.

Extra grote vakken in de bestuurders- en passagiersportieren 
bieden u veel toegankelijke opbergruimte.

Het ruim uitgevallen dashboardkastje is ideaal voor 
uw documenten en dossiers, hoe dik ze ook zijn.

De opbergbakken onder de 
achterstoelen zijn perfect om 
gereedschap te verbergen.

De middenconsole bevat ruime bekerhouders 
en een diep, gesloten opbergvak voor dingen die 
u bij de hand wilt hebben maar uit het zicht.
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REIS ELKE DAG EERSTE KLAS.
In de nieuwe Nissan NAVARA vind je onverwacht veel ruimte en comfort, op welke plaats u 
ook zit. Voorin zorgen stoelen die geïnspireerd zijn op nul-zwaartekracht astronautenstoelen 
voor een neutrale lichaamshouding en een goede doorbloeding. Dat maakt lange ritten een 
stuk comfortabeler. Met de dual-zone Climate Control kunnen u en uw passagiers het zo koel 
of warm mogelijk houden als u zelf wenst. De lucht uit de ronde ventilatieopeningen aan de 
zijkanten richt zich precies op waar u hem wilt hebben. Dat geldt ook voor de achterpassagiers, 
die over hun eigen ventilatieopeningen beschikken.
 Uitrusting afhankelijk van de versie.
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HOUD ALLES IN DE HAND.
Alle bedieningselementen zijn binnen handbereik in uw omgeving. Met de 
Nissan Intelligent Key en de startknop, kunt u de portieren ontgrendelen en 
vergrendelen en starten zonder de sleutel uit uw zak te halen. Op het optionele, 
met leer beklede stuur bedient u de cruise control en het audiosysteem zonder 
uw handen weg te halen van waar ze horen. En het beschikbare Bluetooth 
Hands-free telefoonsysteem maakt bellen gemakkelijk en veilig.

 Uitrusting afhankelijk van de versie.
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NISSAN ADVANCED DRIVE-ASSIST DISPLAY

INNOVATIE RECHT VOOR U.
Met zoveel om u heen is het gemakkelijk om het zicht op het allerbelangrijkste te verliezen: het rijden. 
Van brandstofbesparing tot het afspelen van songtracks en navigeren. Het Advanced Drive-Assist 
Display geeft de informatie recht voor uw neus weer. U hoeft hierdoor minder lang weg te kijken, 
zodat u zich kunt concentreren op wat echt belangrijk is.
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UW WERELD OP EEN 
PRESENTEERBLAADJE.
Met Nissan Connect wordt uw nieuwe Nissan NAVARA de beste 
vriend van uw smartphone. Oftewel, u hoeft nooit meer bang te zijn 
dat u van de buitenwereld afgesneden bent. Omdat u nu 
onderweg altijd uw favoriete muziek, Facebook, de laatste tweets, 
TripAdvisor tips en nog veel meer bij u heeft. En dat werkt allemaal 
naadloos samen via uw smartphone en het 7-inch touch-screen 
kleurenscherm op uw dashboard. En om dit allemaal nóg mooier te 
maken: Het basis app-pakket is de eerste drie jaar gratis.

Blijf in verbinding met het Nissan navigatiesysteem, compleet met 
spraakherkenning, hands-free berichten sturen, Bluetooth hands-free 
bellen, audio streaming, digitale radio (DAB+) en een Ipod/USB ingang.

De mobiele apps van NissanConnect zijn integraal afgestemd op het Nissan navigatiesysteem, Bluetooth handsfree bellen en streaming audio, plus een IPod/USB-ingang. 
Beschikbare diensten kunnen verschillen per land en vereisen mogelijk een abonnement om deze te activeren. Diensten worden aangeboden door derden en vallen buiten 
de verantwoordelijkheid van Nissan. Aanbieders van deze diensten kunnen hun services beëindigen of beperken zonder vooraf Nissan en/of haar dealers hierover te 
informeren. Nissan is niet verantwoordelijk voor eventuele kosten die ontstaan door het gebruik van de diensten, noodzakelijke updates, of andere gerelateerde kosten voor 
het gebruik van deze diensten. Sommige diensten vereisen een daarvoor geschikte mobiele telefoon, welke niet wordt geleverd bij het voertuig. Mobiele netwerken worden 
aangeboden door onafhankelijke aanbieders en vallen buiten de verantwoordelijkheid van Nissan. Mobiele netwerken zijn mogelijk niet beschikbaar in alle gebieden. 
Kosten voor het gebruik van mobiele netwerken zijn voor rekening van de gebruiker. 

 Uitrusting afhankelijk van de versie.
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®

7 Airbags standaard. Airbags voor bestuurder en passagier aan de 
voorzijde, twee zij-airbags in de voorstoelen, twee gordijn airbags in het 
dak en een airbag voor de knie van de bestuurder.

Vehicle Dynamic Control (VDC). VDC controleert uw sturen, 
remmen en de stabiliteit van de auto. Indien nodig vermindert VDC 
het motorvermogen of past remdruk toe op bepaalde wielen zodat u 
uw weg altijd kunt vervolgen.

Electronic Limited Slip Differential (eLSD). In slipperige 
omstandigheden (zoals sneeuw, modder, stof, hobbels, 
hellingen enz.) voelt de auto het wanneer een wiel slipt en remt 
dit wiel automatisch af. Hierdoor komt de tractie terug en blijft 
u in beweging. eLSD werkt op alle 4 de wielen.

Anti-lock Braking System (ABS). ABS voorkomt dat 
de wielen blokkeren bij hard remmen. U komt sneller tot 
stilstand en kunt tegelijkertijd om obstakels heen sturen.

Electronic Brake force Distribution (EBD). EDB 
stuurt automatisch extra kracht naar de achterremmen 
wanneer het voelt dat de achterkant zwaar geladen is.

Forward Emergency Braking (FEB). Een radar in de 
voorbumper meet de afstand tot de auto voor u. Wanneer 
dit systeem een risico op een botsing signaleert, geeft het 
een hoorbare en zichtbare waarschuwing. Als de bestuurder 
niet genoeg afremt, remt de auto automatisch om een ongeluk 
te voorkomen. Het werkt bij elke snelheid en garandeert
dat uw auto zonder botsing tot stilstand komt bij snelhede
tot 30 km/u.

Zou het niet slim zijn als u in elk onderdeel van het rijden het volste 
vertrouwen kon hebben? Het Nissan Safety Shield is een technologisch 
veiligheidsconcept dat we hanteren bij de constructie en ontwikkeling 
van onze modellen. Het onderstaande is slechts een greep uit de vele 
veiligheidsvoorzieningen waar uw Nissan mee is uitgerust, allemaal bedoeld 
om u en uw dierbaren te beschermen op drie belangrijke gebieden: 
een waakzaam oog op alle in uw auto ingebouwde systemen en op de 
omgeving, ondersteuning bij het opvangen van onverwachte situaties en 
een welkome bescherming als u onverhoopt toch bij een ongeval 
betrokken mocht raken.

Het Traction Control System (TCS). Helpt u een betere grip op de weg te 
houden. Het voelt wanneer een aangedreven wiel begint te slippen en vermindert 
het motorvermogen of past remdruk toe om de tractie te herstellen.

Zone Body Concept. Het Nissan Zone Body Concept helpt de klap te 
absorberen en beschermt de passagiersruimte in het geval van een botsing. 
Het is opgebouwd uit een hoge-intensiteit cabinestructuur met dwarsbalken en 
versterkingen, kreukelzones aan de voor- en achterzijde en een 
energieabsorberende stuurkolom.

NISSAN SAFETY SHIELD

OMRING UZELF MET 
VERTROUWEN.

Around View Monitor. Vier camera’s geven 
u een virtuele 360° vogelvlucht van uw auto. 
U kunt split screen close-ups van de voorkant, 
achterkant en de stoeprand selecteren voor 
een beter zicht. Het werkt tot 10 km/u, dus 
helpt ook obstakels te vermijden bij langzaam 
manoeuvreren op de weg of in het terrein.

DECELARATIE VERBETERDE DECELARATIE NOODREM

VISUELE/GELUIDS WAARSCHUWING

 

 Uitrusting afhankelijk van de versie

Pagina 1    |    Pagina 2    |    Pagina 3    |    Pagina 4    |    Pagina 5

Introductie    |   Design exterieur    |    Veelzijdigheid    |    Design interieur    |    Technologie en Prestaties    |    Accessoire Afdrukken   |    Uitgang



EEN BETROUWBARE 
HARDE WERKER.
De NAVARA is de pick-up voor professionals, ontworpen om 
jarenlang onvermoeibaar en trouw dienst te leveren. Hoe harder je 
hem laat werken, hoe harder hij eraan trekt - tot wel 3,5 ton onder 
alle omstandigheden. Een geboren krachtpatser en niet stuk te 
krijgen. Zo’n betrouwbare partner vind je niet snel. En met de 
nieuwste Nissan technologie, is het een echte ster in zijn soort.
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WEEG UW OPTIES AF.
De nieuwe Nissan NAVARA komt de behoeften van het bedrijfsleven 
tegemoet met een veelzijdige serie modellen. Kies uit de Chassis 
Cab, die u kunt aanpassen aan de eisen van uw werk - zoals een 
kiepbak - de vervoerscapaciteit van de King Cab, of de Double Cab 
met zitplaatsen voor de hele ploeg.
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1- Tonneau cover, zacht (Alleen beschikbaar voor de King Cab)

2- Roll cover (Alleen beschikbaar voor de King Cab)

3- Tonneau cover, aluminium (Alleen beschikbaar voor de King Cab)

4- Hardtop (Niet beschikbaar in Nederland)

5- Chroom side styling bar, stainless steel

6- Chroom front styling bar, stainless steel

7- Kunststof bedliner (Alleen beschikbaar voor de King Cab)

8- Kunststof achterklepbescherming

9- Aluminium bedliner (Alleen beschikbaar voor de King Cab)

BLIJF IN VORM MET ORIGINELE 
NISSAN ACCESSOIRES.
Geef stijl en bescherm uw pick-up met Originele 
Nissan Accessoires, op maat gemaakt om de NAVARA 
langer stoer en stijlvol te houden.

HARDTOP*

*Niet verkrijgbaar in de standaarduitvoering 

Centrale 
vergrendeling

Remlicht Interieurverlichting* Interieurbekleding* Openslaande 
ramen*
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A

A

B

CB

VISIA / ACENTA - GRAFIETKLEURIGE STOF TEKNA (OPTIE) - GRAFIETKLEURIG LEDEROPTIMA** / N-CONNECTA / TEKNA - 
GRAFIETKLEURIGE STOF

16’’ Stalen velgen VISIA 16’’ Lichtmetalen velgen ACENTA 18’’ Lichtmetalen velgen 
OPTIMA**/N-CONNECTA/TEKNA

GN0 BLACK (M) K51 PRECISION GREY (M)

CAQ EARTH BRONZE (M) EAU SAVANNAH YELLOW (M)

Z10 SOLID RED (S)

QM1 PURE WHITE (S) KL0 SILVER (M)

BW9 BLUE (M)

LAKKLEUREN M: Metallic - S: Solid BEKLEDING

AFMETINGEN
DOUBLE CAB* 
A: Totale hoogte: 1.840 mm (incl. dakdragers)
B: Totale lengte: 5.330 mm
C: Totale breedte: 2.085 mm (met uitgeklapte spiegels)
LAADBAK*
Hoogte: 474 mm (hoogte achterklep)
Lengte: 1.578 mm (vloerhoogte)
Breedte: 1.560 mm (max.)

KING CAB 
A: Totale hoogte: 1.790 mm
B: Totale lengte: 5.225 mm
C: Totale breedte: 2.085 mm 
(met uitgeklapte spiegels)
LAADBAK 
Hoogte: 474 mm (hoogte achterklep)
Lengte: 1.788 mm (vloerhoogte)
Breedte: 1.560 mm (max.)

VELGENOVERZICHT

*Standaarduitvoering uitvoering, geel kenteken. Zie voor grijs kenteken afmetingen de technische gegevens.
** OPTIMA versie niet beschikbaar in België en Luxemburg 

 

** OPTIMA versie niet beschikbaar in België en Luxemburg
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160 000 KM160 000 KM

ISSAN

160 000 KM160 000 KM

5 JAAR NISSAN ASSISTANCE
• Pan-Europese dekking voor pech, ongevallen en gebeurtenissen die niet onder de garantie 
vallen (zoals het hebben van een lekke band, kwijtgeraakte sleutels, verkeerde brandstof...)
• 24/7, 365 dagen
• Call Center voor noodgevallen
• Snelle hulp bij pech onderweg
Als dit niet mogelijk is en uw wagen na een paar uur nog steeds langs de weg staat, regelen 
wij zo snel mogelijk een vervangende wagen. Indien noodzakelijk zorgen we voor een 
overnachtingsplek en vervoer naar uw bestemming of terug naar huis. Ook halen wij uw 
wagen op.

KLANTENSERVICE

GESPECIALISEERD NETWERK
Nissan beschikt over een gespecialiseerd dealernetwerk, om aan alle eisen met betrekking 
tot uw voertuig te voldoen:
• Pan-Europese dekking
• Gespecialiseerde verkoop- en aftersales- medewerkers
• Concurrerende financiering
• Ombouwmogelijkheden op maat
• Concurrerende uitgebreide garantiemogelijkheden die zelfs nog verder gaan dan de 5 Jaar 
Nissan Bedrijfswagen Garantie
• Proefrit naar wens

AFTERSALES SERVICE
Als uw auto pech krijgt is dat lastig. Zelfs de tijd voor het normale onderhoud is verloren tijd, 
waarin uw wagen niet werkt voor de kost. Bij Nissan hebben we begrip voor deze ongemakken. 
Daarom doen we ons best om ervoor te zorgen dat uw wagen blijft waar hij thuishoort – voor 
u aan het werk op de weg.

NISSAN SERVICE CONTRACT
Samen met uw Nissan dealer kunt u een Nissan Service Contract opstellen voor service en 
onderhoud over de periode en het aantal kilometers dat het best bij uw bedrijf past. Dit 
contract geeft u de geruststellende zekerheid dat uw NAVARA wordt onderhouden door 
gespecialiseerde Nissan technici.

• 5 Jaar of 160.000 km bumper-tot-bumper bescherming

• 5 Jaar Lakwerk Garantie op de carrosserielak

• 5 Jaar Garantie op Originele Nissan Onderdelen en Accessoires

• 5 Jaar Nissan Assistance

• 12 Jaar Roestgarantie op de NAVARA

• Volledig overdraagbaar

En met servicebeurten om de 24 maanden of 30.000 km voor dieselmotoren, hebt u niet alleen 
gemoedsrust, maar neemt u lage onderhoudskosten op de koop toe.

5 JAAR NISSAN BEDRIJFSWAGEN FABRIEKSGARANTIE
Nissan biedt nu standaard 5 Jaar Pan-Europese Fabrieksgarantie op zijn hele Bedrijfswagen range*. 
Dat is veel meer dan zomaar een garantie, want hij omvat:

U prikkelt onze verbeelding. U stimuleert onze vernieuwingsdrift. U inspireert ons om de regels te wijzigen en 
te innoveren. En bij Nissan gaat innoveren verder dan wat extra toevoegingen of uitbreidingen. Als we innoveren, 
verleggen we grenzen. Bij Nissan ontwerpen we auto’s, accessoires en diensten die het alledaagse overtreffen, 
zodat het praktische sensationeel wordt, en het sensationele praktisch. Alles om u dagelijks meer te laten 
genieten van het autorijden.

U BRENGT HET BESTE IN ONS NAAR BOVEN.

*5 jaar / 160.000 km (wat het eerst komt) fabrieksgarantie voor de Bedrijfswagen range (met uitzondering van de e-NV200. Hiervoor geldt: 5 jaar / 100.000 km fabrieksgarantie voor de 
EV-systeem onderdelen, 3 jaar / 100.000 km voor de rest van het voertuig).
Onbeperkt aantal kilometers op Lakwerk, Originele Nissan Onderdelen en Accessoires, Nissan Assistance en Roestgaranties. Kijk voor meer informatie in het Nissan Garantieboekje.
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PICK-UP
AWARD

B e z o e k  o n z e  w e b s i t e :  w w w . n i s s a n . n l
              w w w . n i s s a n . b e 

Volg Nissan op:
Dealer stempel:

We hebben alles in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze publicatie op het moment van verschijnen (december 2015) correct zou zijn. 
In het kader van haar voortdurend streven naar betere producten behoudt Nissan Europe zich het recht voor, om specificaties en de voertuigen die in deze publicatie 
worden getoond en beschreven, te allen tijde te wijzigen. Nissan-dealers zullen zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht van dergelijke wijzigingen. Raadpleeg 
uw lokale Nissan-dealer voor de meest recente informatie. Nissan Europe is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van onjuistheden 
of onvolkomenheden aan de inhoud van deze brochure. Door de beperkingen van het drukproces kunnen de kleuren in deze brochure afwijken van de werkelijke 
lakkleuren en interieurmaterialen. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke reproductie van deze brochure zonder schriftelijke toestemming van Nissan 
Europe is verboden. Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleent.

Deze brochure is gedrukt op chloorvrij papier – MY16 NP300 NAVARA FULL BROCHURE LHD 12/2015 - Ref: CATNNAVA1215– Gedrukt in de EU.
 Samengesteld door CLM BBDO, Frankrijk – Tel.: +33 1 41 23 41 23 en geproduceerd door eg+ worldwide, Frankrijk – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

*5 jaar / 160.000 km fabrieksgarantie voor de Bedrijfswagen range (met uitzondering van de e-NV200. Hiervoor geldt: 
5 jaar / 100.000 km fabrieksgarantie voor de EV-systeem onderdelen, 3 jaar / 100.000 km voor de rest van het voertuig).
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UITVOERINGEN

EN TECHNISCHE

GEGEVENS

Visia Acenta Optima N‐Connecta Tekna

King Cab Chassis ✓

King Cab ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

Uitvoering

VISIA

ACENTA

OPTIMA

N‐CONNECTA

TEKNA
N‐Connecta + LED koplampen, koplampsproeiers, NissanConnect radio/cd/mp3 navigatiesysteem met AUX‐ en USB‐aansluiting 

en bluetooth streaming, AVM around view monitor en parkeersensoren (DC)

Optima + Nissan Connect navigatiesysteem incl. achteruitrijcamera (camera in spiegel vervalt)

NISSAN 
NP300 NAVARA

Uitrusting

ABS, EBD, ESP en VDC met eLSD, HSA en HDC, Forward emergency brake systeem, Airbag bestuurder en passagier, zij‐, 

gordijn‐ en knie‐airbags, Elektrische ramen voor, Elektrisch verstelbare spiegels, Centrale portiervergrendeling met 

afstandsbediening, Differentieel blokkering achter, Automatische verlichting, Radio/cd/mp3 met AUX‐ en USB‐aansluiting en 

bluetooth, Boardcomputer, 16" stalenvelgen, Voorbumper, spiegelkappen en portiergrepen zwart, Achterbumper zwarte 

buis, Spatlappen en Tankinhoud 80L

Visia +  Cruise control en speed limiter, Uitgebreide boardcomputer met TFT scherm, C‐channel bevestigingssysteem in 

laadbak, Handmatige airconditioning, Voorbumper en handgrepen in kleur, Achterbumper en spiegels chroom, 16" 

lichtmetalen velgen, I‐key en zonder differentieel blokkering achter

Acenta + automatische dual zone airconditioning, Achteruitrijcamera in achteruitkijkspiegel, Mistlampen voor, elektrisch 

verstelbare, verwarmbare en inklapbare spiegels, 18" lichtmetalen velgen, Treeplanken aan de zijkant, Privacy glass achter, 

Lederen stuurwiel, versnellingspook en handrem. 

Double Cab / 

Double Cab VAN

2.3L 6MT 160pk 4WD

2.3L 6MT 190pk 4WD

2.3L 7AT 190pk 4WD

2.3L 6MT 160pk 4WD

2.3L 6MT 160pk 4WD



NISSAN NP300 NAVARA Euro 5 TECHNISCHE GEGEVENS

Model
NP300 NAVARA Chassis cab

Carrosserie King Cab King Cab

Zitplaatsen 2 2

GVW
Motor PK

DPF (Diesel Partikel Filter)
Emissie Norm
Transmissie (MT = handgeschakeld / 
AT = automaat) MT MT MT MT AT

Motor
Motor type
Cilinder inhoud cm3

Aantal cilinders
Kleppen per cilinder
Boring x slag mm

Maximaal vermogen PK (kW)

Maximaal vermogen bij toerental tr.min¯¹

Maximaal koppel Nm 

Maximaal koppel bij toerental tr.min¯¹

Compressie verhouding
Type turbo 
Luchtinlaatsysteem 
Distributie aandrijving
Brandstoftype
Type inspuiting
CAN generatie
Batterij V(Ah)

Dynamo A

Aandrijving
Aandrijving
Transmissie type HG‐A"

Aantal versnellingen 7

1ste 4,886

2de 3,169

3de 2,027

4de 1,411

5de 1

6de 0,864

7de 0,774

Achteruit 4,041

Final drive Ratio 3,538 3,357

Transfer ratio (in 4Lo mode)
Aangedreven wielen
Chassis
Chassis type
Ophanging voor
Ophanging  achteras
Stuurinrichting

Remsysteem

Remmen Voor
Achter

Remsystemen ABS systeem
Vehicle Dynamic Control

Wielmaat 16 x 6.0J (55)
16 x 6.0J (55)
16 x 7.0J (45)
18 x 7.0J (45)

16 x 7.0J (45)
18 x 7.0J (45)

Bandenmaat 205 R16C
205 R16C

255/70 R16
255/60 R18

255/70 R16
255/60 R18

Load index 110
110
111
112

Snelheidsindex S S / T

Prestaties
Max. snelheid Km/h 184 180

Acceleratie van 0-100 sec 12,0 10,8 10,8

Min. draaicirkel (Tussen stoepranden) m 11,8 11,8 / 12,4

Min. draaicirkel (Tussen muren) m 12,5 12,5 / 13,1

Brandstofverbruik en emmissie
Binnen de bebouwde kom l/100 Km 7,6 6,4 6,4 6,4 7,0

Buiten de bebouwde kom l/100 Km 7,6 6,1 6,1 5,9 6,0

Gecombineerd l/100 Km 7,7 7,0 7,0 7,4 8,7

CO2 emissie gecombineerd gr/Km 201 169 169 169 183

Nox emissie mgr/Km 217,7 169,0 169,0 216,0 219,3

Gewichten
GVW Kg

Massa ledig voertuig* Kg 1807 1956 1948 1963 1958

Max. laadvermogen* Kg 1207 1054 1062 1047 1052

Max. toelaatbaar gewicht vooras Kg

Max. toelaatbaar gewicht achteras Kg

Max. toelaatbaar aanhanger gewicht geremd Kg

Max. toelaatbaar aanhanger gewicht ongeremd Kg

Max. toelaatbaar treingewicht Kg

Max. gewicht op trekhaak Kg

Max. daklast op dakdragers DC Kg

Afmetingen
Lengte mm 5120 5,225 ‐ 5,255

Breedte incl. spiegels mm 2075

Breedte excl. spiegels mm 1790 1.790 ‐ 1,850

Hoogte (ongeladen) mm 1795 1,780 ‐ 1,790 1,805 ‐ 1,840

Wielbasis mm

Overhang voor mm

Overhang achter mm 1100 1,205 - 1,235

Spoorbreedte voor mm 1550 1550 ‐ 1570

Spoorbreedte achter mm 1550 1550 ‐ 1570

Bodemvrijheid (ongeladen) mm 208 208  ‐ 223 219 ‐ 223

Aanloophoek º 29,4 29.4 ‐ 31.0 30,4

Afloophoek º 24,8 24.8 ‐ 24.4 25.5 ‐ 25.6

Overklimhoek º ‐ 21.2 ‐ 22.1 22.1 ‐ 22.2

Laadruimte afmetingen
Max. lengte bovenkant mm ‐ 1750

Max. lengte op de bodem mm ‐ 1788

Max. Breedte mm ‐ 1560

Breedte tussen de wielkasten mm ‐ 1130

Hoogte laadklep mm ‐

Hoogte laadvloer vanaf de grond 
(onbeladen)

mm
‐ 800 ‐ 810 805 ‐ 815

Afmetingen en gewichten Double cab VAN
Lengte mm ‐ ‐ tbc tbc tbc

Hoogte (ongeladen) mm ‐ ‐ tbc tbc tbc

Wielbasis mm ‐ ‐ tbc tbc tbc

Lengte laadbak mm ‐ ‐ tbc tbc tbc

Massa ledig voertuig* kg ‐ ‐ tbc tbc tbc

Max. laadvermogen* kg ‐ ‐ tbc tbc tbc

Brandstoftank
Inhoud brandstoftank liters

Transmissie prestaties 
(overbrengingsverhouding)

Pick up

3,0t

2.3 dCi 160 2.3 dCi 190

Double Cab

5

DPF

Euro5b+

YS23

2298

190 (140)160 (120)

4 in lijn

4 DOHC

85 x 101.3

Turbo VNT intercoolder Turbo intercooler

2WD met inschakelbare 4WD

37503750

403 450

1,500‐2,500  1,500‐2,500

15,4

Single Turbo Twin Turbo

FS6R31A

6

Ketting

Diesel / Biodiesel (B10 max)

Direct injection + Common Rail

CAN 3.0

12 (70)

150

Tandheugel bekrachtigd

Twee diagonaal gescheiden, hydraulische remsystemen met ladingafhankelijke remkrachtregeling en ABS met noodremhulp en 

EBD

296mm geventileerde schijfremmen

295mm Trommelremmen

4,685

2,478

1,623

1,207

1

0,808

‐

4,709
3,692
2,717

Achter (voor inschakelbaar)

Kokerbalk ‐ ladderchassis

Dubbele wihbone met schroefveer over de schokdemper

5‐Multilink met schroefveerBladveren

1,280 - 1,310
870

ABS met EBD

18 x 7.0J (45)

255/60 R18

111
112

T

VDC met HBA,BLSD,HAS,HDC VDC met HBA,BLSD,HAS,HDC, AEB

12,0 ‐ 16" / 12,1 ‐ 18"

2,075 ‐ 2,085

5,300 ‐ 5,330

1850

1,810 ‐ 1,840

3150

172

12,4
13,1

80

* Gewichten zonder bestuurder met volle tank brandstof, Gewichten kunnen afwijken van de aangeven waardes afhankelijk van de op de auto gekozen opties. Wanneer er meer opties gekozen worden zal het massa 

ledig voertuig toenemen en het max. laadvermogen afnemen.

3010

1320 1320

1800 1750

3500

750

6000

140

‐ 58

815

474

1570

1130
1560
1578
1537

1570

223

22,2

30,4

25,6



NISSAN NP300 NAVARA UITRUSTING

Visia Acenta Optima N-Connecta Tekna
EXTERIEUR
Voorbumper zwart kunststof • - - - -
Voorbumper in kleur carrosserie • (alleen DC) • • • •
Achterbumper zwart stalen buis • - - - -
Achterbumper chroom - • • • •
Handgrepen zwart • - - - -
Handgrepen chroom - • • • •
Spiegels en grill zwart • - - - -
Spiegels en grill chroom - • • • •
Wielbouten chroom - • • • •
Treeplanken aan de zijkant - - • • •
Roofrails (niet op KC CC, KC en DC VAN) - - - - •
Achterklepspoiler • • • • •
16" stalen velgen met all-season banden • - - - -
16" Lichtmetalen velgen met all-season banden - • - - -
18" Lichtmetalen velgen met all-season banden - - • • •
Trekhaak vast 7-polig P O O O O
Trekhaak vast 13-polig P O O O O
ACTIEVE EN PASSIEVE VEILGHEID & BESCHERMING
ABS (antiblokkeerremsysteem) • • • • •
EBD (elektronische remkrachtverdeler) • • • • •
ESP (elektronische stabiliteitsregeling) • • • • •
VDC (vehicle differential control) • • • • •
eLSD (electronisch limited slip differentieel) (uitschakelbaar) • • • • •
Forward emergency brake (autonome noodstop) (alleen op DC) • • • • •
Hill descent controle • • • • •
Hill start assist • • • • •
Airbag bestuurder • • • • •
Airbag passagier (uitschakelbaar) • • • • •
Zij-, gordijn- en knie-aribags • • • • •
Isofix (alleen op DC) • • • • •
Differentieel blokkering achter (sperdiff. ) • O O O O
Dagrijverlichting • • • • •
Cabinebescherming op voorzijde laadbak (palenrek met rooster) (niet op KC CC) • - - - -
Parkeersensoren achter (alleen DC) - - - - •
Koplampsproeiers - - - - •
Thuiskomer staal gemonteerd onder voertuig • • • • -
Volwaardig reservewiel lichtmetaal gemonteerd onder voertuig - - - - •
Startonderbreker • • • • •
Spatlappen • • • • •
VERLICHTING EN ZICHT
Lichtsensor met follow me home functie • • • • •
Ruitenwissers met interval • • • • •
Mistachterlicht • • • • •
Mistlampen voor - - • • •
LED remlicht • • • • •
Accu besparende koplampen en cabineverlichting - - • • •
LED koplampen en dagrijverlichting - - - - •
Automatische koplamphoogte regeling - - • • •
Elektrisch verstelbare buitenspiegels • • - - -
Elektrisch verstelbare, verwarmbare en inklapbare buitenspiegels met LED - - • • •
Binnenspiegel • • - - -
Binnenspiegel automatisch dimmend - - • • •
Instapverlichting - • • • •
Donkere balk bovenaan de voorruit - • • • •
COMFORT
Elektrische ramen • • • • •
Privacy glass achter - - • • •
Centrale portiervergrendeling met afstandsbediening • - - - -
I-key; openen en starten zonder sleutel - • • • •
Cruise control en speed limiter • (alleen DC) • • • •
In hoogte verstelbaar stuurwiel • • • • •
Stuurbekrachtiging • • • • •
Lederen stuurwiel, versnellingspook en handrem - - • • •
3 weg verstelbare bestuurderstoel • • • • •
2 weg verstelbare passagiersstoel • • • • •
Verwarmbare voorstoelen (alleen op KC) - - - - •
Hoofdsteunen (3) voor achterpassagiers (alleen op DC) • • • • •
Armsteun voor • • • • •
Zonnekleppen met spiegel en verlichting - - • • •
Binnenverlichting in cabine • • • • •
3 x 12V aansluiting in cabine • • • • •
Multilink (5) achterwielophanging (alleen op DC) • • • • •
Achterwielophanging met bladveren (alleen op KC CC en KC) • • • • •



NISSAN NP300 NAVARA UITRUSTING

Visia Acenta Optima N-Connecta Tekna
OPBERGMOGELIJKHEDEN

Handschoenkastje • • • • •
Opbergvak op het dashboard • • • • •
Opbergvakken in de voordeuren • • • • •
Opbergvak onder de middenarmsteun • • • • •
Zonnebrilhouder in het dak van de cabine - • • • •
Opbergruimte onder de achterbank • • • • •
2 Bekerhouders in middenconsole • • • • •
4 Sjorogen in de laadbal • - - - -
C-channel bevestigingssysteem in de laadbak P • • • •
VERWARMING EN VENTILATIE
Handmatige airconditioning met pollenfilter O • - - -
Automatische  airconditioning dual zone met pollenfilter - - • • •
ventilatie uitstroomopeningen achter • (alleen DC) • • • •
AUDIO, COMMUNICATIE EN TECHNOLOGIE
Boardcomputer in het dashboard • - - - -
Uitgebreide boardcomputer in het dashboard met TFT kleurenscherm - • • • •
4 speakers (alleen op KC) • • • • •
6 speakers (alleen op DC) • • • • •

Achteruitrijcamera in achteruitkijkspiegel (GENTEX) - - • - -
Achteruitrijcamera in navigatiesysteem - - - • •
Around view monitor (AVM) - - - - •
PAKKETTEN
Utility Pack
- C-channel bevestigingssyteem in de laadbak
- Trekhaak vast 7-polig of 13-polig
Premium Pack (alleen op DC en niet op DC VAN)
- Zonnedak
- Lederen interieur
- Verwarmbare voorstoelen
- 4 weg verstelbare bestuurdersstoel

LEGENDA
Niet beschikbaar -

Standaard •
Optioneel O

Beschikbaar in pakket P

-

NissanConnect radio/cd/mp3/navigatiesysteem met 7" kleurenscherm, bluetooth 
streaming en AUX- en USB-aansluiting - -

- -

- -

2 DIN Radio/CD/MP3-speler met stuurwielbediening, met AUX- en USB- 
aansluiting en Buetooth • • • -

O -

-

•

-

-

- •

O



Dit document is samengesteld op basis van eerdere standaarddocumenten of prototypes. De informatie die hierin wordt verstrekt, is informatief. In het kader van het beleid 

dat gericht is op voortdurende verbetering van de producten, behoudt NISSAN zich het recht voor op elk willekeurig moment en zonder voorafgaande mededeling, wijzigingen 

aan te brengen in de specificaties en de beschreven en gepresenteerde voertuigen. Deze wijzigingen worden zo snel mogelijk gecommuniceerd aan de NISSAN‐dealers. Neem 

contact op met uw plaatselijke NISSAN‐dealer voor de meest recente informatie. Alle rechten voorbehouden. Reproductie in ongeacht welke vorm of via ongeacht welk middel 

van een deel of de gehele onderhavige presentatie is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NISSAN WEST EUROPE SAS. 

Model voorgesteld in dit document: Nieuwe NISSAN NP300 2,3 dCi Tekna

NISSAN FINANCE
U heeft uw wagen gekozen! Laten we dan nu uw financiering kiezen. NISSAN Finance 

stelt u een gamma aan kredieten en leasing op maat voor volgens uw noden, de duur 

en de maandelijkse afbetalingen. De "persoonlijke" financiële verzekeringen en de 

financiële "autoverzekeringen" worden eveneens door ons aangeboden en maken 

uw keuze veiliger. NISSAN Finance is een merk verdeeld door Diac S.A. met een 

kapitaal van € 61 000 000 ‐ Siren 702 002 221 Handelsregister Bobigny. 

Maatschappelijke zetel: 14 av. du Pavé Neuf ‐ 93 160 Noisy‐le‐Grand Cedex

• Hotel

NISSAN PAN EUROPE ROADSIDE ASSISTANCE
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De voordelen van NISSAN 5★:

• Een oplossing aangepast aan uw wensen: kies de duur en kilometrage die bij u past

• Kosteloze Service. Alle kosten (indien gedekt) worden rechtstreeks door NISSAN 

behandeld. Vooruit betalen is niet noodzakelijk

• Het betreft een Europees product, waarbij het gehele NISSAN‐dealernetwerk in

Europa voor u klaar staat om eventuele reparaties uit te voeren

• U bent verzekerd van het gebruik van originele NISSAN‐onderdelen

• Overdraagbaar in geval van verkoop van uw voertuig(2)

(2) Aan het overdragen van een Verlengde Garantie contract is een bijdrage in de 

kosten vereist. Voor meer details kunt u het NISSAN 5★ contract raadplegen of u tot

een NISSAN‐dealer richten.

Voor volledige en gedetailleerde informatie betreffende de geboden voorzieningen

evenals de voorwaarden met betrekking tot de NISSAN‐garantie, raden wij u aan 

contact op te nemen met uw NISSAN‐dealer of verwijzen wij u naar het NISSAN‐

Garantieboekje. 

www.nissan.nl

• Terugkeer naar huis / vervolg van de reis.

NISSAN SERVICES

NISSAN 5★ zorgt ervoor dat u in alle rust van uw auto kunt genieten. De verlengde 

garantie dekt de belangrijkste onderdelen van uw voertuig. NISSAN 5★ is daarmee 

de beste investering voor uw NISSAN.

NISSAN wordt in Europa vertegenwoordigd door een netwerk van meer dan 4.000 

dealers die in 26 landen gevestigd zijn. Het gemeenschappelijk doel? U de beste 

service bieden. Zij staan paraat om u ook na de verkoop, service van topkwaliteit te 

bieden zodat u te allen tijde zorgeloos kunt genieten van uw NISSAN. Onze dealers 

zijn uw eerste aanspreekpunt en begeleiden u tijdens uw reis door de wereld van 

NISSAN.    

• GARANTIEVERLENGING NISSAN:

Na afloop van de fabrieksgarantie van 5 jaar (beperkt tot 160 000 km). De 

garantieverlenging NISSAN 5* is een verzekeringsproduct van NISSAN International 

Insurance Ltd, no.2 Portomaso Marina, The Quay, Portomaso STJ 4011, Malta. 

Tussenpersoon: NISSAN WEST EUROPE SAS met een kapitaal van 4 253 835 Euro, 

handelsregister van Versailles n° B 699 809 174 ‐ Z.A Parc de Pissaloup ‐ 8, avenue 

Jean d'Alembert 78194 Trappes Cedex ‐ Registratie ORIAS N° 10053158

• De garantie op de lak is 6 jaar met een onbeperkt aantal kilometers. Meerdere 

lagen exclusieve NISSAN‐lak bieden onze modellen een buitengewone bescherming 

en glans. Daarom neemt NISSAN in het kader van de kwaliteitsgarantie de 

verantwoordelijkheid op zich voor alle lakgebreken die zich aan uw voertuig kunnen

voordoen.

NISSAN: EEN NETWERK TOT UW DIENST

GARANTIE
• De garantie voor een nieuw voertuig is 5 jaar (beperkt tot 160.000 km), wat het 

eerst bereikt is. Aanbod voor elke koper van een nieuwe NISSAN. Dit aanbod dekt 

heel Europa (1) voor alle originele NISSAN‐onderdelen en ‐elementen zonder 

prijstoeslag.

• Carrosseriegarantie op perforatie roesten van binnenuit ‐ 12 jaar, onbeperkt aantal

kilometers. NISSAN besteedt buitengewone zorg aan de kwaliteit van haar 

voertuigen. Zo wordt 12 jaar garantie gegeven op de carrosserie tegen de risico’s van

roest en perforatie van binnenuit.

• Terbeschikkingstelling / kosten van huur van een vervangende auto.

• Reparatie ter plaatse (indien mogelijk).

Voor alle auto's verkocht en gedistribueerd in Europa biedt NISSAN de NISSAN Pan 

Europe Roadside Assistance (NISSAN PERA) aan gedurende de 

fabrieksgarantieperiode van de auto.

Bij een probleem met uw NISSAN staat er een uitgebreid netwerk van NISSAN‐

dealers klaar om u te helpen. Indien nodig kunt u ook terecht bij de NISSAN Pan 

Europe Roadside Assistance (NISSAN PERA). Om gebruik te kunnen maken van de 

logistieke keten van de NISSAN PERA, 24 uur per dag, het hele jaar door, ook op zon‐ 

en feestdagen belt u met het onderstaande telefoonnummer.

Binnen Nederland: 026 ‐ 355 33 77

• Sleepdienst.
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