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BRAKE

B R A K E

Rust uw NAVARA uit voor werk en ontspanning 
met de volledig geïntegreerde accessoires.  
Begin met een perfect uitgekiende, ultrasterke 
hardtop, die werd ontworpen om naadloos  
aan te sluiten op het design van de Navara.  
De standaardversie beschikt over een centrale 
vergrendeling op het achterportier en een 
geïntegreerd remlicht. De premiumversie voegt er 
nog opengaande zijruiten (voor ventilatie tijdens 
het rijden) aan toe, evenals interieurverlichting en 
een specifieke interieurbekleding in stof. Bevestig 
uw hardtop, de must voor uw dagelijkse avonturen.

* Enkel beschikbaar op premiumversie

Op de cover: Savannah Yellow met de volgende accessoires: hardtop in 
Savannah Yellow, verchroomde styling bar in roestvrij staal vooraan, 
verchroomde styling bar in roestvrij staal opzij.

HARDTOP. GEBRUIKSGEMAK MET EEN  
VOLLEDIG GEÏNTEGREERD DESIGN

Opengaande ruiten*Interieurverlichting* Interieurbekledingen*RemlichtCentrale 
vergrendeling

Getoonde functies kunnen verschillen op de versie 
Navara Tekna Euro 6D Temp. Raadpleeg de prijslijst 
of neem contact op met uw erkende Nissan-verdeler 
of -hersteller voor meer informatie over de exacte 
specificaties en beschikbaarheid.

Getoonde functies kunnen verschillen op de versie Navara Tekna Euro 
6D Temp. Raadpleeg de prijslijst of neem contact op met uw erkende 
Nissan-verdeler of -hersteller voor meer informatie over de exacte 
specificaties en beschikbaarheid.
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EAU SAVANNAH YELLOW (M)

CAQ EARTH BRONZE (M) QM1 WHITE (S)

BW9 BLUE (M) GN0 BLACK (M)

Z10 RED (S) KL0 SILVER (M)

K51 GREY (M)

HARDTOP. 
STANDAARDVERSIE
Het ultieme werkinstrument: de standaard  
hardtop is gebouwd om zelfs de zwaarste 
opdrachten te overleven. Ontworpen voor een 
perfecte pasvorm en maximale laadcapaciteit. 
Geen enkele King Cab is compleet zonder.

KIES UW KLEUR 

HARDTOP. 
PREMIUMVERSIE
Hebt u een dubbele cabine voor het hele gezin? 
Houd dan hun uitrusting droog met de premium 
hardtop Deze volledig waterdichte hard top met 
interieurverlichting, centrale vergrendeling en 
knappe bekleding vormt veruit de beste keuze.
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EEN BEDLINER 
BESCHERMT UW ZAAK
Werk efficiënter: kies een laadbak in plastic of aluminium 
naargelang het werk, bescherm de laadbak, de achterklep 
en de bovenranden en creëer bevestigingspunten op  
de laadbakrails.

1 - Bevestigingspunten op 
laadbakrails

2- Plastic bedliner met haken
3- Achterklepbescherming in 

plastic
4- Aluminium bedliner met  

plastic zijwandbescherming  
en laadbakhaken

Getoonde functies kunnen verschillen op de versie 
Navara Tekna Euro 6D Temp. Raadpleeg de prijslijst 
of neem contact op met uw erkende Nissan-verdeler 
of -hersteller voor meer informatie over de exacte 
specificaties en beschikbaarheid.

Getoonde functies 
kunnen verschillen op 
de versie Navara Tekna 
Euro 6D Temp. 
Raadpleeg de prijslijst 
of neem contact op 
met uw erkende 
Nissan-verdeler of 
-hersteller voor meer 
informatie over de 
exacte specificaties en 
beschikbaarheid.

Afdrukken   |    Uitgang



1

2 3

4

4

LAADBAKACCESSOIRES 
VOOR EEN INTELLIGENT 
BEHEER
Organiseer uw werk met de praktische 
accessoires van Nissan, ontworpen met het  
oog op een maximale functionaliteit. Met een 
volledig geïntegreerde uitschuifbare vloer, een 
laadbakindeling, een gereedschapskoffer en een 
robuuste metalen trap voor een vlotte toegang, 
hebt u al het nodige.  

1 - Plastic gereedschapskoffer
2- Uitschuifbare vloer
3- Uitschuifbare trede achteraan
4- Laadbakverdeling 

Getoonde functies kunnen verschillen op de 
Navara Tekna Euro 6D Temp. Raadpleeg de 
prijslijst of neem contact op met uw erkende 
Nissan-verdeler of -hersteller voor meer 
informatie over de exacte specificaties en 
beschikbaarheid.
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LAADBAKAFDEKKINGEN  
BEREID U VOOR OP HET 

AVONTUUR
Altijd maar werken? Niet met de NAVARA. Kies de 

beste laadbakafdekking om uw vracht te beschermen 
(aluminium, rolafdekking of zachte versie) en monteer 
vervolgens een bagagedrager op de bovenkant, gooi 

de fietsen erop en trek eropuit!

1 - Zachte bagageafdekking
2- Rolafdekking in chroom, bestaat ook in het zwart
3- Bagageafdekking, aluminium, bestaat ook in plastic
4- Laadbakdragers met 2 hoogwaardige bagagedragers

Getoonde functies kunnen verschillen op de versie Navara 
Tekna Euro 6D Temp. Raadpleeg de prijslijst of neem contact 
op met uw erkende Nissan-verdeler of -hersteller voor meer 
informatie over de exacte specificaties en beschikbaarheid.

Getoonde functies kunnen verschillen op de versie Navara Tekna Euro 
6D Temp. Raadpleeg de prijslijst of neem contact op met uw erkende 
Nissan-verdeler of -hersteller voor meer informatie over de exacte 
specificaties en beschikbaarheid.
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1 - Op de trekhaak gemonteerde fietsdrager voor drie 
fietsen, verkrijgbaar met 7- en 13-polige in stead of 
(ook verkrijgbaar voor twee fietsen)

2- Ski-/snowboarddrager voor maximaal zes paar ski’s 
(ook verkrijgbaar voor vier en drie paar) 

3- Trekhaak met flens
4- Dwarsstangen voor dakrails

BAGAGEDRAGERS 
HAAL HET 

MAXIMUM UIT  
UW TIJD

Voor een ernstige vrijetijdsbesteding, hebt u 
een trekhaak nodig en Nissan heeft precies 

wat u zoekt: vast of speciaal ontworpen om 
fietsen of ski’s te vervoeren. Voeg er nog een 

set stijlvolle dakstangen aan toe en neem 
wat extra’s mee ... Misschien wilt u wat 

langer blijven.

Getoonde functies kunnen verschillen op de versie Navara Tekna Euro 
6D Temp. Raadpleeg de prijslijst of neem contact op met uw erkende 
Nissan-verdeler of -hersteller voor meer informatie over de exacte 
specificaties en beschikbaarheid.

Getoonde functies kunnen verschillen op de versie 
Navara Tekna Euro 6D Temp. Raadpleeg de prijslijst 
of neem contact op met uw erkende Nissan-verdeler 
of -hersteller voor meer informatie over de exacte 
specificaties en beschikbaarheid.
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KIES TUSSEN UW DUISTERE 
OF HELDERE KANT

1 - Styling bars voor de laadbak met licht (optie), 
zwart

2- Hoeken voor styling bars, zwart
3- Zijdelingse styling bars, zwart
4- Styling bar vooraan, zwart

1 - Styling bars voor de laadbak met licht (optie), 
chroom

2- Hoeken voor styling bars, chroom
3- Zijdelingse styling bars, chroom 
4- Styling bar vooraan, chroom

Personaliseer uw pick-up met de indrukwekkende 
styling bars. Ze zijn robuust en veerkrachtig in 
ware NAVARA-stijl en laten geen twijfel bestaan 
over hun intenties. Onthul uw duistere kant met 
zwarte stangen op een wit koetswerk of ga voor 
contrast met de helder glanzende chroomstangen 
op een zwart koetswerk. Schitterend.
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ACTIESPORTEN  
MET ALLES EROP EN ERAAN
Vervolledig uw look met een gamma sportieve stijlaccessoires,  
zoals sierelementen in glanzend chroom of donker zwart, aluminium 
dorpellijsten en een hippe haaienvinantenne.

1 - Haaienvinantenne, wit (ook verkrijgbaar in het zwart, grijs en rood) 
2- Dorpellijsten, aluminium
3- Uitlaateindpijp, chroom
4- Hoek voor styling bars in roestvrij staal achteraan, chroom
5- Hoek voor styling bars in roestvrij staal achteraan, zwart
6- Sierafwerking achterlichten, chroom

Getoonde functies kunnen verschillen op de versie 
Navara Tekna Euro 6D Temp. Raadpleeg de prijslijst 
of neem contact op met uw erkende Nissan-verdeler 
of -hersteller voor meer informatie over de exacte 
specificaties en beschikbaarheid.
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1 - Zwarte stickers, 2 strepen op motorkap en achterklep
2- Zwarte stickers, 2 strepen op elke zijdeur

STADSVIBE  
TREK NAAR DE STAD
Ja, de NAVARA oogt ook goed in de stad: geef 
hem nog meer uitstraling met de zelfklevende 
streepstickers voor de motorkap, de achterklep 
en de deuren. Coole stadslook.
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WAARSCHUWING  
BEVEILIGINGSNORMEN
Beperk u niet tot de essentie, maar breid  
uw bescherming uit met antidiefstalmoeren  
voor de velgen en een parkeerhulpsysteem  
voor- en achteraan. 

BLIJF IN CONTACT
Kies een specifieke smartphonehouder uit 
ons nieuwe gamma: ze werden nog handiger 
en gebruiksvriendelijker.

1 - Veiligheidspakketten
2- Parkeerhulpsysteem voor- en achteraan
3- Antidiefstalmoeren
4- Fluwelen of rubberen matten
5- Magicmount (bevestiging op dashboard/ruit)*
6- Magicmount (bevestiging op ventilatierooster)*
7 - Magicmount met dubbele functie (bevestiging op dashboard/ruit)*
8- Magicmount (bevestiging op dashboard)*
9- Dashmount universal (bevestiging op ruit/dashboard)*

* Deze accessoires zijn zorgvuldig geselecteerde accessoires van derden 
zonder Nissan-garantie. Uw erkende Nissan-verdeler of -hersteller geeft u 
graag meer informatie.  
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Kinderzitje*
 KS530-99990

Babyzitje Safe 
Plus**

 KS530-99010
* Capaciteit: 9-18 kg en 
vanaf 9 maanden tot 
max. 4-5 jaar.
** Capaciteit: tot max. 
13 kg en max. 15 
maanden.

VOEG NISSAN NAVARA ACCESSOIRES TOE

LICHTMETALEN VELGEN

Antidiefstalmoeren 
(reservewiel)
KE409- 89981
Antidiefstalmoeren
KE409-89951

18" lichtmetalen 
velg
40300-5JU3A

17" stalen velg
40300-5JU0A

17" lichtmetalen 
velg
40300-5JU1A

STANDAARD HARD TOP

Savannah Yellow
King cab
KE850-4K81U
Dubbele cabine 
KE850-4K61U

Metallic Black
King cab
KE850-4K81N
Dubbele cabine 
KE850-4K61N

Solid White
King cab
KE850-4K81T
Dubbele cabine 
KE850-4K61T

Metallic Silver
King cab
KE850-4K81K
Dubbele cabine 
KE850-4K61K

Metallic Black
King cab
KE850-4K71N
Dubbele cabine
KE850-4K51N

Solid White
King cab
KE850-4K71T
Dubbele cabine
KE850-4K51T

Metallic Silver
King cab
KE850-4K71K
Dubbele cabine
KE850-4K51K

Savannah Yellow
King cab
KE850-4K71U
Dubbele cabine
KE850-4K51U

PREMIUM HARD TOP

Asbak
96536-00Q0A
Verlicht
F8800-89926

Koelbox – 20 l
 KS930-00080

Plastic 
laadbakbekleding
King cab
KE931-4K05A 
Dubbele cabine
KE931-4K05B

FUNCTIONALITEIT EXTERIEURFUNCTIONALITEIT IN HET INTERIEUR

Laadbakrails
King cab
KE935-4K31A
Dubbele cabine
KE935-4K41A

Laadbakverdeling
KE854-4K000

Plastic 
gereedschapsbak

 KS851-4K000

bandenopstap
KE930-00130
Trap achteraan, 
intrekbaar
KE543-4K04B

Earth Bronze
King cab
KE850-4K81M
Dubbele cabine
KE850-4K61M

Blue
King cab
KE850-4K81P
Dubbele cabine
KE850-4K61P

Grey
King cab
KE850-4K81R
Dubbele cabine
KE850-4K61R

Solid Red
King cab
KE850-4K81Z
Dubbele cabine
KE850-4K61Z

Solid Red
King cab
KE850-4K71Z
Dubbele cabine
KE850-4K51Z

Earth Bronze
King cab
KE850-4K71M
Dubbele cabine
KE850-4K51M

Blue
King cab
KE850-4K71P
Dubbele cabine
KE850-4K51P

Grey
King cab
KE850-4K71R
Dubbele cabine
KE850-4K51R

Kit voor styling 
bar
KE541-4K01A

Mistlamp
KE622-4J005

VERLICHTING

Aluminium 
laadbakbekleding & 
plastic onderdelen
King cab
KE931-4K05G
Zonder kanalen
KE931-4K05J
Dubbele cabine
KE931-4K05H
Zonder kanalen
KE931-4K05K

Aluminium plaat
King cab
KE931-4K05CS1
Dubbele cabine
KE931-4K05DS1

Montagekit
King cab
KE931-4K06M
Dubbele cabine
KE931-4K05M

Uitschuifbare 
laadvloer*
King cab
KE855-4K300
Dubbele cabine
KE855-4K400
*Maximumgewicht in 
gebruik: 500 kg

Achterklep-
ondersteuning 
KE971-4K000

Achterklep-
bescherming 
KE930-4K00B

Vooraan
KE512-99906
Achteraan
KE513-4K07B
Basisversies 
achteraan
KE513-4K07C

Korte versie 
KE500-4KJ0F
Lange versie 
KE500-4KJ1F
Dubbele cabine met  
enkel trapbumper
Voor uw 
voertuigcompatibiliteit 
raadpleeg uw verdeler.

2 strepen: 
motorkap & 
achterklep
Zwart
KE537-4K001
Donkergrijs
KE537-4K002

2 strepen: 
zijdeuren, Zwart
Zwart 
King cab,
KE537-4K021
Dubbele cabine
KE537-4K321
Donkergrijs
King cab
KE537-4K022
Dubbele cabine
KE537-4K322

TREKHAKEN

Getoonde functies kunnen verschillen op de versie Navara Tekna Euro 6D Temp. Raadpleeg de prijslijst of neem contact op met uw erkende Nissan-verdeler of 
-hersteller voor meer informatie over de exacte specificaties en beschikbaarheid.

PARKEERSYSTEEM

STICKERS
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VOEG NISSAN NAVARA ACCESSOIRES TOE
STIJLELEMENTEN EXTERIEUR

Zijdelingse 
stangen, Staal
King cab
KE543-4K31A
Dubbele cabine
KE543-4K41A

Hoek achteraan, 
Staal 
KE545-4K01A

BESCHERMING

Motorkapwindscherm
KE610-4K000

Haaienvinantenne*
Solid red 
KE280-4J400
Metallic Black
KE280-4J100
Grey 
KE280-4J200
Solid white 
KE280-4J300

Drempelplaten
KE967-4K400

Windschermen
King cab, 
enkel vooraan
KE800-4K020
Dubbele cabine 
voor- en 
achteraan 
KE800-4K010

Waterbescherming 
(achterklep) 
KE857-4K00A

Voor 
smartphone 
(360°-greep) 

 KS289-360BL

MULTIMEDIAHOUDERS

BAGAGERUIMTE

EN ACCESSOIRES

BAGAGEDRAGERS

Voor smartphone 
(magnetisch) 

 KS289-AVMBL

Smartphone-
houder
KE930-00300

Smartphone-
houder  
DashMount 
Universal 
(bevestiging op 
ruit/dashboard)

 KB289-00001

Smartphone-
houder 
MagicMOUNT 
(bevestiging op 
ventilatierooster) 

 KB289-00002

Smartphone-
houder 
MagicMOUNT 
(bevestiging op 
dashboard) 

 KB289-00003

Smartphone-
houder 
MagicMOUNT 
met dubbele 
functie 
(bevestiging op 
dashboard/
ventilatierooster)

 KB289-00004

Smartphone-
houder 
MagicMOUNT 
(bevestiging op 
dashboard/ruit)

 KB289-00005

Smartphone-
houder draadloze 
lader/
Magicmount 
Procharge 
(dashboard/ruit)

 KB289-00010

Aluminium*
KE730-4K410
Dwarsleggers voor 
dakrails**
KE732-3K010
Compatibele 
bagageafdekking*** 
KE730-4K011
Compatibele 
rolafdekking*** 
KE7304-K010

Dakbox
klein 
KE734-380BK
medium 
KE734-480BK
groot 
KE734-630BK
ranger 
KE734-RAN90

Skihouder
6 paar 
KE738-99996
4 paar 

 KS738-50002
2 paar 

 KS738-50001
T-track-adapter 
KE737-99932

Bagageafdekking, 
aluminium  
King cab
KE849-4K310
Dubbele cabine 
KE849-4K410
Zonder 
beschermframe  
King cab
KE849-4K300
Dubbele cabine 
KE849-4K400

Rolafdekking, chroom  
King cab
KE853-4K30B
Dubbele cabine 
KE853-4K40B
Zonder 
beschermframe
King cab
KE853-4K31B
Dubbele cabine 
KE853- 4K41B

Zachte 
laadbakafdekking 
King cab
KE853- 4K320
Dubbele cabine 
KE853-4K420

Rolafdekking zwart
King Cab
KE853-4K315
Dubbele cabine 
KE853-4K415
Zonder 
beschermframe 
King Cab
KE853-4K305
Dubbele cabine 
KE853-4K405

Rockinger-koppeling 
KE500-99901
Klauw- en penkoppeling
KE500-99903
Klauw-, pen- en 
kogelkoppeling 
KE500-99904
Bijkomende stroomtoevoer 
KE505-4K999

Fietsdrager*
Hangsysteem, 
2 fietsen  
(13 pennen)

 KS738-75200
Hangsysteem, 
3 fietsen 

 KS738-75300
* Max. belasting 15 kg/fiets.

Fietsdrager*
Opvouwbaar, 2 fietsen  
(13-polig) 
KE738-70213
Opvouwbaar, 2 fietsen 
(7-polig) 
KE738-70207
*Max. belasting, te bevestigen 
door verdeler

Opvouwbaar, 3 fietsen 
(7-pins) 
KE738-70307

kentekenplaathouder
 KS738-75001

Antidiefstal-
systeem 

 KS738-75003

Trekhaakkabelset 7-polig 
KE505-4K01C 
Trekhaakkabelset 13-polig 
KE505-4K01D
Trekhaakkabelsetadapter 7-polig 
naar 13-polig 
KE505-89941
Trekhaakkabelsetadapter 13-polig 
naar 7-polig 
KE505-89951
Trekhaakkabelsetadapter 13-polig 
naar 7-polig +12S korte versie
KE505-89961

Laadbakstangen, 
Zwart 
KE546-4K10A

Fietsdrager
staal 
KE738-80100
Voor dakmontage 

 KB738-80010
Adapter voor stalen 
bagagedrager 

 KB738-88950

MATTEN

Rubber
King cab
KE741-4K089
Dubbele cabine 
voor- en 
achteraan 
KE748-4K089

Standaard
King cab
KE746-4K021
Dubbele cabine 
voor- en 
achteraan 
KE745-4K021

Fluweel
King cab
KE746-4K001
Dubbele cabine 
voor- en 
achteraan 
KE745-4K001

VEILIGHEIDSPAKKETTEN/EHBO-SETS

Pakket 1 driehoek, 
1 hesje 
KE930-00022
Pakket 
2 driehoeken, 
1 hesje 
KE930-00023

Harde box KE930-00008
Zachte box  
KE930-00007
Veiligheidshesje 
KE930-00061
Waarschuwingsdriehoek
KE930-00011
Dubbele waarschuwingsdriehoek 
KE930-00012

Accessoires en extra uitrusting die klanten achteraf monteren, kunnen een invloed hebben op de CO2-uitstoot en het brandstofverbruik van de auto.
Originele Nissan-Accessoires worden gedekt door een garantie van 3 jaar of 100.000 km indien gemonteerd bij PDI of door een officiële Nissan-verdeler of -hersteller 
(onderdelen en werkuren) en worden gedekt door een garantie van 12 maanden indien geplaatst door een derde partij of door de klant.

 De garantiedekking van Accessory Select-producten hangt af van de leverancier van het product. Neem voor meer informatie contact op met uw officiële Nissan-
verdeler of - hersteller.

*Enkel FM en AM radio

* Max. 80 kg ** Max. 100 kg *** Max. 75 kg

Plastic 
beschermkap
Dubbele cabine - 
zwart 
KE849-4K4CN
Dubbele cabine - 
wit 
KE849-4K4CQ

Laadbakstangen, 
Chroom 
KE546-4K10B

Zijdelingse 
koetswerksierlijsten 
KE760-4K420PR

verschillen op de versie Navara Tekna Euro 6D Temp. Raadpleeg de prijslijst of 
neem contact op met uw erkende Nissan-verdeler of -hersteller voor meer 
informatie over de exacte specificaties en beschikbaarheid.

Frame-adapter 
 KS738-75002

Sierafwerking 
achterlichten
B6551-4JA0A

Uitlaateindstuk, 
chroom
B0091-4JA0B*
*Niet compatibel met 
trekhaak

Laadbakstangen 
voor rolafdekking, 
chroom
KE546-4K10C
Laadbakstangen 
voor rolafdekking, 
zwart
KE546-4K105

Zijdelingse 
stangen, Zwart
King cab
KE543-4K30A
Dubbele cabine
KE543-4K40A

Hoek achteraan, 
Zwart
KE545-4K00A

Stang vooraan, 
Zwart 
KE540-4K02A

Stang vooraan, 
Staal 
KE540-4K03A
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Stempel dealer:

Bezoek onze website: www.nissan-NAVARA.com

Volg de Nissan NAVARA op:

*5 jaar/160.000 kilometer (wat het eerst wordt bereikt) constructeursgarantie voor het gamma lichte bedrijfsvoertuigen 
(met uitzondering van de e-NV200: 5 jaar/100.000 kilometer constructeursgarantie voor het elektrische systeem en 
5 jaar/100.000 kilometer voor de rest van het voertuig).

Alles werd in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze publicatie correct was op het moment 
van druk (AUGUSTUS 2019). In deze brochure zijn foto’s opgenomen van prototypes die op autosalons werden getoond. 
Gezien het beleid van voortdurende productverbetering behoudt Nissan Europe zich het recht voor om de specificaties 
en de voertuigen beschreven en getoond in deze publicatie op elk moment te wijzigen. De verdelers van Nissan worden 
zo snel mogelijk van dergelijke wijzigingen op de hoogte gebracht. Bij uw plaatselijke Nissan-verdeler kunt u terecht 
voor de recentste informatie. Als gevolg van de beperkingen van de gebruikte drukprocedés kunnen de kleuren in deze 
brochure licht verschillen van de werkelijke kleuren van lak en interieurbekleding. Alle rechten voorbehouden. De volledige 
of gedeeltelijke reproductie van deze brochure zonder schriftelijke toestemming van Nissan Europe is verboden.

Deze brochure is gedrukt op chloorvrij papier – MY19 NAVARA P&A Volledige brochure 08/2019 – Gedrukt in de EU.
Ontworpen door DESIGNORY, Frankrijk en geproduceerd door eg+ worldwide, Frankrijk – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

VERLENGDE GARANTIE
Nissan Verlengde Garantie biedt garantiedekking voor een 
langere periode, meer kilometers of beide voor uw NAVARA. 
We bieden een brede waaier aan contracten zodat iedereen 
een ideale formule vindt.

Bij herstellingen worden enkel Nissan-onderdelen gebruikt, 
die door hoogopgeleide Nissan-technici worden gemonteerd.

De verlengde NISSAN-garantie brengt u en eventuele latere 
eigenaars van uw wagen extra gemoedsrust, omdat de 
garantie overgedragen kan worden als u de wagen privé 
verkoopt.

De verlengde NISSAN-garantie omvat gratis pechverhelping 
in de landen die vermeld worden in de Voorwaarden en 
gedurende de looptijd van het contract. Zo bent u 24 uur 
op 24 en 365 dagen per jaar gedekt in heel Europa.

SERVICECONTRACTEN
Geef uw NAVARA de verzorging die hij verdient met een 
Nissan-onderhoudscontract en bespaar geld op de lange 
termijn.

Het Nissan Maintenance Contract dekt alle geplande 
onderhoudsbeurten zoals voorgeschreven door Nissan en 
vermeld in de officiële servicehandleiding.

Als u een Onderhoudscontract afsluit, weet u van bij het 
begin hoeveel het onderhoud zal kosten en bent u 
beschermd tegen prijsinflatie.

Bovenop de geplande onderhoudsbeurten dekt dit 
complete onderhoudscontract ook de vervanging van 
slijtageonderdelen zoals ruitenwisserbladen, remblokken en 
ophangingsonderdelen.

Kies de duur die aansluit bij uw behoeften en profiteer van 
lagere prijzen voor Originele Nissan-Onderdelen, die 
gemonteerd worden door onze geschoolde technici.

Een goed onderhouden auto heeft een hogere 
herverkoopwaarde.En als u uw Nissan verkoopt voor de 
dekking verloopt, neemt de nieuwe eigenaar uw contract 
gewoon over.
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