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GAMA COMERCIAIS
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História | Introdução | Prestações | NAVARA N- Guard | Interior | Nissan Intelligent Mobility | Trabalhador incansável | Opções | Estilo | Serviços e garantías

Imprimir | Salir

Robusta e elegante, a Nissan NAVARA 4x4 é a mais recente
de uma longa linha de pick-ups, a primeira das quais foi produzida
em 1935. Durante este percurso fomos pioneiros na King Cab em
1977, no inovador sistema de carga C-channel em 2005, e somos
agora os primeiros a introduzir a suspensão Multi-link numa King
Cab, em 2019. O nosso legado, do qual nos orgulhamos e que
partilhamos com MILHÕES DE PROPRIETÁRIOS DE PICK-UPS
que percorrem os trilhos de 180 PAÍSES, continua. Sempre que
existir espírito de aventura, a NAVARA irá abrir o caminho.

80
ANOS
DE ROBUSTEZ
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APRESENTAMOS-LHE A NISSAN NAVARA.
A Nissan sempre construiu pick-ups robustas, fiáveis e sempre inovou para ir de encontro ao que
procura. Com longarinas inteiramente fechadas, tração 4x4 e um robusto motor diesel biturbo
de 2.3 L a debitar 190 ou 160 CV), cuja fiabilidade foi comprovada ao longo de milhões
de quilómetros, a Nissan Navara caracteriza-se por uma performance irrepreensível,
exigida pelos clientes de uma pick-up Nissan.
A NAVARA é tão eficiente fora de estrada como em estrada -e com 5 anos de
garantia ou 160 000 km, é uma promessa na qual pode confiar.
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UMA PICK-UP NA QUAL PODE
CONFIAR PLENAMENTE.

A pick-up Nissan NAVARA 4x4 possui um chassis autoportante com
longarinas fechadas em lugar da carroçaria de três secções que caracteriza
outras pick-ups. Também está equipada com um sistema de suspensão
traseira multilink, único no segmento europeu das pick-ups, proporcionando
um melhor comportamento dinâmico e uma condução mais ágil,
sem comprometer a capacidade de carga.

ÂNGULO
DE SAÍDA

29°

223 mm
ÂNGULO
DE APROXIMAÇÃO

31°

PROFUNDIDADE
DE PASSAGEM A VAU

600 mm
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ALTURA
LIVRE AO SOLO
(EIXO TRASEIRO)

TOTALMENTE FECHADO.
CAPACIDADE TOTAL.
A NAVARA oferece uma capacidade de reboque
até 3,5 toneladas, mais de 1 tonelada de carga útil
e excelentes performances em todas as superfícies.
O seu chassis é fabricado em aço de elevada resistência,
tendo em vista uma maior rigidez estrutural e de torção.
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Assistência ao Arranque
em Subida
Mudança Instantânea
para Modo de Tração
Integral
Anti bloqueio
dos travões nas 4 rodas

Diferencial
com Limitação eletrónica
da derrapagem

CHEGUE AO TOPO
COM ADERÊNCIA, POTÊNCIA E AGILIDADE

Assistência de travagem
em descida

Quer numa íngreme trilha florestal, quer na cidade, a NAVARA sente-se sempre bem integrada.
Com os seus três modos de condução: 4x4-alta para uma condução todo-o-terreno normal;
4x4 curta para uma condução todo-o-terreno extrema sobre areia, neve ou lama; ou 4x2 para uma
condução normal sobre o asfalto. As tecnologias como a Assistência ao arranque em subida
e Assistência de travagem em descida, junto com o Diferencial com limitação eletrónica
da derrapagem, fazem da NAVARA uma pick-up pronta para tudo, com uma enorme aderência
até na tração a 2 rodas..
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Assistência ao arranque em subida e Assistência
de travagem em descida. Enfrenta terrenos
agressivos? Agora, poderá conduzir com mais
segurança e controlo. A Assistência ao arranque em
subida evitará que o veículo descaia ao arrancar numa
subida. A Assistência de travagem em descida ajuda-o
a manter uma velocidade e travagem constantes nas
descidas mais acentuadas.
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CONFORTO PREMIUM.

Por fora, é uma pick-up 4x4. Por dentro,
a nova Nissan NAVARA é um SUV Premium.
Regule a climatização automática “dual-zone”
e descubra o conforto da suspensão traseira
multi-link. Mantenha-se conectado enquanto viaja,
com o Novo NissanConnect e a nossa gama de serviços
conectados. Para além de ser um veículo de trabalho,
esta pick-up proporciona-lhe deslocações diárias
com o estilo de um SUV.
MOTORIZAÇÃO DIESEL DE 2,3 L COM INTERCOOLER (EURO 6 D TEMP)
CILINDRADA

2298 CC

TIPO DE COMBÚSTIVEL

DIESEL

CONSUMO*

5,9 - 8,7 L/100 km

EMISSÕES (CO2)*

167 - 183 g/km

POTÊNCIA

120 kW (160 CV)
140 kW (190 CV)

BINÁRIO

403 NM @ 1500 RPM
450 NM @ 1500 RPM

PESO MÁX. REBOCÁVEL

3500 KG

CARGA ÚTIL MÁXIMA

MÁS DE 1100 KG

*Consumo homologado de
acordo com os regulamentos
europeus aplicáveis. Como
resultado da introdução do novo
procedimento de teste
harmonizado mundial para
veículos ligeiros (WLTP), os dados
técnicos mostrados podem ser
atualizados antes do registro do
veículo e influenciar as taxas de
imposto que sejam aplicáveis. O
equipamento opcional e
acessórios, juntamente com
outros fatores não técnicos,
podem afetar o consumo e as
emissões. Para mais informações
sobre os valores oficiais de
consumo e emissão, consulte
https://www.nissan.pt/wltp.htm.

MAIOR ECONOMIA
DE COMBUSTÍVEL A PARTIR DE:

6,3 L

/100 KM
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POTÊNCIA A SÉRIO.

A NAVARA nasceu para rebocar. Com o seu robusto
chassis autoportante e os seus sólidos componentes,
incluindo os sistemas de travagem, transmissão, refrigeração
e a potência e o binário abundantes a baixa rotação,
poderá rebocar grandes cargas, por exemplo de 3,5 T
em todos os modelos 4x4.

3,5 T

PESO REBOCÁVEL DE
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CARREGUE-O.

A Nissan NAVARA foi concebida para suportar trabalhos árduos e cargas
pesadas de 1 T, para além de cargas rebocáveis de 3,5 T. Uma porta traseira
mais leve simplifica as operações de carga e descarga e assegura igualmente
a proteção da carga, graças ao revolucionário sistema de carga C-channel. As
fixações móveis podem ser instaladas em qualquer lugar, tanto no piso de
carga como nos painéis laterais, permitindo-lhe transportar qualquer objeto,
independentemente do seu tamanho ou forma.

CARGA ÚTIL
MAIS DE

1T
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Atraia as atenções
dentro e fora de
estrada, com um estilo
exterior e interior
assertivo e exclusivo.
O conforto nunca foi
tão ousado.

NAVARA N-GUARD

SEJA MAIS OUSADO.
A N-Guard consiste num novo patamar da NAVARA: caracterizada por um estilo confiante
e uma atitude temerária, em preto, cinzento ou branco pérola, jantes em liga leve de 18”,
grelha frontal e barras de tejadilho pretas a marcar a sua personalidade, tapetes
especiais, etiquetas e bancos com assinatura e costuras amarelas no interior.
Mais ousada, mais corajosa, mais bonita.

A NAVARA N-Guard está disponível
exclusivamente em Branco (S - QM1),
Preto (M - GN0) e Cinzento (M - K51).

História | Introdução | Prestações | NAVARA N- Guard | Interior | Nissan Intelligent Mobility | Trabalhador incansável | Opções | Estilo | Serviços e garantías

Imprimir | Salir

As bolsas de grandes dimensões, nas portas dianteiras,
proporcionam uma grande arrumação de fácil acesso.

O porta-luvas é ideal para os seus documentos e pertences
até mesmo os mais volumosos.

GUARDE. OCULTE. TRANQUE. APRECIE.
Um interior cuidadosamente pensado, flexível, com inúmeros espaços de arrumação inteligentes, muito
prático tanto para o trabalho como para o lazer. Dispõe de espaço por baixo dos bancos dos passageiros
traseiros, bolsas laterais das portas, um generoso porta-luvas e uma ampla consola central. Está com
sede? Encontrará porta-copos em quase todo o lugar: junto dos bancos da frente e, inclusive, integrados
nas bolsas laterais das portas dianteiras e traseiras.

A consola central inclui porta-copos e uma arrumação funda com
tampa, para objetos que pretende ter à mão, mas não visíveis.

Os espaços de arrumação convenientemente situados
por baixo dos bancos traseiros são perfeitos para guardar
ferramentas que pretenda manter escondidas.

A King Cab* possui portas traseiras com dobradiças que
proporcionam um acesso fácil dos passageiros ao habitáculo e
a entrada de objetos de maiores dimensões que não cabem
numa porta típica. Os dois bancos traseiros dobram e rebatem,
dando acesso a um espaço amplo de arrumação, permitindo
um acesso rápido aos objetos que ali são guardados
*CARROÇARIA KING CAB APENAS DISPONÍVEL NA VERSÃO DE 3 LUGARES.
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VIAJE EM PRIMEIRA CLASSE
TODOS OS DIAS.

A NAVARA oferece conforto e espaço em todos os lugares. À frente, os confortáveis
bancos proporcionam-lhe apoio nas suas viagens longas. Além disso, com o ar condicionado
“dual-zone”, tanto o condutor como o passageiro podem desfrutar de uma temperatura
personalizada e, com as saídas ventilação laterais, todos os passageiros podem direcionar
a ventilação exatamente para onde desejam. O novo sistema líder NissanConnect acrescenta
a conectividade e os serviços conectados, para tornar cada momento a bordo um prazer.
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DOMINE O SEU AMBIENTE.

Todos os comandos estão exatamente no local ideal, para que
tenha total controlo. A Chave Inteligente com o Botão de Ignição,
permitem-lhe trancar e destrancar as portas, bem como ligar a
ignição sem tirar a chave do bolso. O volante desportivo em pele,
com comandos de áudio, permite-lhe utilizar o Cruise Control e o
sistema de áudio sem tirar as mãos do volante. E com a opção do
sistema mãos-livres via Bluetooth, pode realizar e atender
chamadas facilmente. O novo sistema líder NissanConnect
acrescenta um acesso e uma conectividade de última geração ao
seu smartphone iPhone ou Android.
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ECRÃ AVANÇADO NISSAN DRIVE-ASSIST

A INOVAÇÃO AO SEU SERVIÇO.
Com tanta coisa a acontecer à sua volta, é fácil desviar as atenções
do que é mesmo importante: conduzir. O Ecrã Advanced Drive-Assist
apresenta-lhe a informação certa, mesmo à sua frente, para minimizar
o tempo em que desvia os olhos da estrada. Assim, pode concentrar-se
no que importa.
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CONECTIVIDADE TRANSPARENTE
AO SEU MUNDO.

O novo e mais dinâmico ecrã táctil de 8” da Nissan NAVARA é o seu portal de acesso
ao NissanConnect: navegação intuitiva, tecnologia avançada, entre outros. Além disso,
o seu smartphone proporciona uma gama crescente de serviços, incluindo o envio de
planos de viagem para o seu Nissan. Do que está à espera? Coloque o cinto: está
pronto para partir.

NAVEGAÇÃO E CONDUÇÃO

CONECTIVIDADE

COMODIDADE E CONFORTO

A navegação passo a passo,
incluindo o envio do percurso para o
veículo e pontos de interesse, vai
levá-lo até ao destino pretendido.
As informações como o consumo
de combustível e a velocidade média
podem ajudá-lo a conduzir ainda
melhor.

Ligue o seu dispositivo Android
ou iOS, para usufruir de uma
conectividade transparente,
incluindo o controlo por voz. Aceda à
sua música favorita, mensagens e
outras aplicações para se manter
informado e entretido enquanto
conduz.

Aceda a serviços remotos como
planeamento de viagens através da
aplicação NissanConnect. E, se
alguma vez necessitar de ajuda, a
Assistência Nissan encontra-se à
distância de um simples clique.

Leia o código para
transferir a
aplicação
NissanConnect
Services e ligá-la ao
seu novo Nissan.

NissanConnect
Services
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APPLE CARPLAY® E ANDROID
AUTO® O meio mais seguro e
inteligente de acesso a aplicações
selecionadas do seu smartphone
enquanto conduz. Basta ligá-lo e
arrancar, com um acesso simples
a mensagens, música, navegação,
podcasts, etc. Usufrua da
navegação comandada por voz,
de informações de trânsito em
tempo real e do tempo estimado
de chegada ao destino com o
Google Maps.

A SUA MÚSICA, À SUA MANEIRA.
Aceda à sua música utilizando
uma ligação Bluetooth®, USB,
Apple CarPlay ® ou Android Auto®.

LIVE TRAFFIC traz até si
informações em tempo real sobre
as condições do trânsito ao longo
do seu percurso, diretamente no
seu sistema de navegação.
Ajuda-o a planear trajetos mais
inteligentes, contornando
congestionamentos, acidentes e
outros atrasos ao longo do seu
percurso, permitindo-lhe fazer um
melhor planeamento de cada
viagem.

A BUZINA E A ILUMINAÇÃO
REMOTAS ajudam-no a encontrar
a sua NAVARA num parque de
estacionamento escuro ou lotado.
Prima o botão na Aplicação e as
luzes piscarão. Necessita de um
sinal adicional, selecione
igualmente a buzina!

O MUNDO, À SUA MANEIRA.

A aplicação NissanConnect Services torna a sua NAVARA mais inteligente,
mais segura e mais sintonizada com o seu estilo de condução. Ligue o seu smartphone
Apple ou Android para usufruir de mais opções e entretenimento ainda mais conectado
em cada viagem.
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DESACELERAÇÃO

RODEIE-SE
DE SEGURANÇA.

TRAVÃO
DE EMERGENCIA

AVISO
VISUAL/SONORO

Sistema Inteligente Anticolisão. O sensor montado
no para-choques dianteiro mede a distância até ao veículo
da frente. Se detetar um risco de colisão, emite um sinal
audível e visual. Se o condutor não travar o suficiente, o
veículo trava automaticamente para evitar um acidente.

Não seria fantástico se tivesse sempre a tranquilidade
que necessita enquanto conduz? A Intelligent Mobility
da Nissan constitui uma abordagem completa à
segurança pela qual se pautam a engenharia e o
desenvolvimento de cada veículo que fabricamos. As
funções que aqui se descrevem são apenas algumas
das muitas funções da Nissan NAVARA que ajudam a
protegê-lo, a si e aos seus, concentrando-se em três
áreas principais: na atenção redobrada dos sistemas do
veículo e a área circundante, ajudá-lo em situações
adversas e zelar pela sua segurança em caso de
acidente.

Distribuição Eletrónica da Força de Travagem (EBD).
O EBD envia automaticamente uma maior força de
travagem dos travões traseiros quando deteta mais
peso atrás.

Sistema de Travagem Anti-bloqueio (ABS). O ABS
evita que as rodas se bloqueiem em travagens
bruscas, permitindo-lhe parar rapidamente e, ao
mesmo tempo, manter o controlo da direção durante
a travagem.

Câmara inteligente de visão 360o.
Quatro câmaras que proporcionam uma vista aérea virtual de
360o, possibilitando-lhe ver melhor o espaço à sua volta. Além
disso, poderá selecionar o ponto de vista que preferir (dianteiro,
traseiro ou lateral) e ainda utilizar o zoom para uma vista mais
precisa. Funciona a uma velocidade até 10 km/h, para ajudar a
manobrar o veículo a baixa velocidade, a evitar obstáculos na
estrada e fora dela.

7 airbags de série. Dois airbags para o condutor e passageiro
da frente, dois airbags dianteiros para impactos laterais, dois
airbags de cortina no teto para impactos laterais e um airbag
na zona dos joelhos do condutor.

DESACELERAÇÃO
MELHORADA

Sistema de Controlo de Tração (TCS). O TCS
contribui para uma melhor aderência à estrada.
Deteta quando uma roda motriz começa a derrapar
e reduz a potência do motor ou aciona o travão para
o ajudar a repor a tração. Além disso, a NAVARA está
equipada com a assistência à oscilação do reboque,
para manter o seu reboque alinhado com o veículo.
Diferencial com Limitação Eletrónica da Derrapagem (eLSD).
Em condições de tração reduzida (neve, lama, terra, lombas,
descidas, etc.), o veículo deteta se uma roda está a patinar e
diminui automaticamente a velocidade dessa roda acionando os
travões para recuperar a tração e mantê-lo em andamento.
Funciona nas 4 rodas.
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Zone Body Concept. O Zone Body Concept ajuda a
absorver o impacto e a proteger o habitáculo em
caso de colisão. Consiste numa cabine com estrutura
de alta intensidade com travessas e reforços, zonas
dianteiras e traseiras deformáveis e uma coluna de
direção que absorve a energia de uma colisão.
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TRABALHADOR
INCANSÁVEL.
Concebida para proporcionar muitos anos de trabalho
árduo e fiável, quanto mais exigir dela, mais ela responderá
-até 3,5 toneladas, em todas as condições. Resistente até
ao mais ínfimo pormenor e construída para durar, é de
longe o parceiro de maior confiança que vai encontrar.
Totalmente equipada com a mais recente tecnologia da
Nissan, está sempre pronta para o trabalho e para a
diversão.
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PONDERE AS SUAS OPÇÕES.
A Nissan NAVARA vai ao encontro de todas as suas necessidades
de negócio, com uma gama diversificada de versões.
Escolha entre a versão Chassis Cabine, King Cab ou Cabine Dupla.
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ACESSÓRIOS GENUÍNOS NISSAN

TORNE A SUA NISSAN NAVARA MAIS BONITA,
ROBUSTA E OUSADA, EQUIPANDO-A.
1

2

3

4

Dê forma ao seu estilo e proteja
a sua Nissan NAVARA com
Acessórios Genuínos Nissan:
beleza e praticabilidade para o
trabalho e para a diversão.
9

5

6

1. Forro da plataforma em alumínio

7

8

2. Forro e divisória
da plataforma em plástico
3. Porta da mala assistida
4. Barra de estilo da plataforma, preta
5. Cobertura da caixa de carga em flexível
6. Tabuleiro deslizante
7. Gancho de reboque
8. Cobertura da caixa de carga em alumínio
9. Capota rígida
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CORES

M: Metalizado - S: Sólido

ESTOFOS

DIMENSÕES

CABINE DUPLA

A: Altura total: 1.840 mm
(com barras de tejadilho)
B: Comprimento total: 5.330 mm
C: Largura total: 2.085 mm
(com retrovisores desdobrados)

A
B
CAQ EARTH BRONZE (M)

EAU SAVANNAH YELLOW (M)

QAB PEARL WHITE (M)
(apenas Tekna e N-Connecta)

QM1 WHITE (S)

VISIA e ACENTA - TECIDO GRAFITE

PLATAFORMA

Altura: 474 mm (altura da porta traseira
fechada)
Comprimento: 1.578 mm (no piso)
Largura: 1.560 mm (máx.)

KING CAB

A: Altura total: 1.790 mm
B: Comprimento total: 5.225 mm
C: Largura total: 2.085 mm
(com retrovisores desdobrados)

A
B

KL0 SILVER (M)

GN0 BLACK (M)

K51 GREY (M)

PLATAFORMA

Altura: 474 mm (altura da porta
traseira fechada)
Comprimento: 1.788 mm (no piso)
Largura: 1.560 mm (máx)

Z10 Red (S)
N-CONNECTA - TECIDO GRAFITE

BW9 BLUE (M)

C

JANTES

Em aço de 17"

TEKNA - PELE GRAFITE

Em liga leve de 17"

Em liga leve de 18"
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APOIO AO CLIENTE
GARANTIA DO FABRICANTE DE 5 ANOS PARA VEÍCULOS COMERCIAIS LIGEIROS NISSAN
A Nissan oferece agora uma garantia pan-europeia standard de 5 anos em toda a sua gama de veículos
comerciais ligeiros*. Trata-se de muito mais do que uma simples garantia, incluindo:

• 5 anos ou 160 000 km de garantia total
• 5 anos de garantia para a pintura – que cobre a
pintura da carroçaria
• 5 anos de garantia para Peças e Acessórios
Genuínos da Nissan
EMTODA
EN
TODALA
A
GAMA COMERCIAIS
DE VEHÍCULOS
COMERCIALES NISSAN
NISSAN

• 5 anos de assistência em viagem
• 12 anos anti-corrosão na NAVARA
• Totalmente transmissível

E, com intervalos de manutenções de 24 meses ou 30 000 km para os motores diesel, não só
usufrui de 5 anos de tranquilidade, mas também de um baixo custo de manutenção.

REDE ESPECIALIZADA
A Nissan disponibiliza de uma rede especializada de concessionários para apoiar os requisitos
específicos do seu veículo:
• Cobertura pan-europeia
• Equipas especializadas de vendas e após-Venda
• Soluções de financiamento competitivas
• Oferta de conversões por medida
• Ofertas de garantia alargada competitiva para além da garantia de 5 Anos para veículos ligeiros
de passageiros.
• Test drive de veículos

SERVIÇOS APÓS-VENDA
Uma avaria no seu automóvel é um contratempo. Uma avaria na sua pick-up constitui um
problema grave para a sua atividade profissional. Até mesmo o tempo necessário para as
revisões constitui tempo de inatividade, porque o seu furgão não está a produzir. Na Nissan,
sabemos que estas situações são prejudiciais. Por isso, fazemos o nosso melhor para assegurar
que o seu furgão se encontra onde é suposto – a trabalhar para si, na estrada.

CONTRATOS DE ASSISTÊNCIA NISSAN
Pode celebrar um Contrato de Serviço Nissan com o seu concessionário, que proporciona uma
cobertura de Serviço e Manutenção para a quilometragem ou para o período que mais se ajusta
ao seu negócio. Garante de uma verdadeira paz de espírito, este Contrato assegurará que a sua
NAVARA é bem cuidada por técnicos dedicados da Nissan.

SERVIÇOS ADICIONAIS

NA NISSAN, VOCÊ É A NOSSA FONTE DE INSPIRAÇÃO.
Você desperta a nossa imaginação, provoca o nosso engenho, inspira-nos a mudar as regras e a inovar.
E para nós, inovação não é apenas adicionar coisas e suplementos, é derrubar barreiras para reinventar
o status quo. É desenvolver soluções inéditas para satisfazer os seus desejos mais excêntricos e mais
pragmáticos. Na Nissan, concebemos automóveis, acessórios e serviços que quebram os moldes tradicionais
para lhe oferecer uma experiência de condução mais aliciante, todos os dias.

* Garantia do fabricante de 5 anos / 160 000 km (o que ocorrer primeiro) para a gama de veículos comerciais ligeiros (à exceção da e-NV200:
Garantia do fabricante de 5 anos / 100 000 km garantia para componentes do sistema de EV, 3 anos / 100 000 km para as restantes partes do veículo).
Garantia com quilometragem ilimitada para a pintura, Peças e Acessórios Genuínos da Nissan e Assistência em Viagem. Para mais informações, consulte o manual de garantia Nissan

O nosso compromisso vai ainda mais longe. Se não for possível reparar o seu veículo em 4
horas, o nosso serviço de assistência Nissan Assistance irá proporcionar-lhe outro meio de
transporte para o ajudar a continuar a viagem ou alojamento durante um período máximo de
3 dias, no caso de optar por esperar pela conclusão da reparação.
1. Continuação de viagem ou regresso ao domicílio habitual: A Nissan Assistance assegura a
recolha do seu veículo e o transporte até ao concessionário, para que possa continuar a sua
viagem ou regressar a casa em segurança.
2. Veículo de substituição: A Nissan Assistance põe à sua disposição um veículo de substituição
durante um máximo de 3 dias úteis, enquanto a sua viatura estiver na oficina.
3. Alojamento: se o incidente tiver lugar a mais de 100 km de sua casa e decidir esperar que
seja reparado, a Nissan Assistance organiza o seu alojamento e suporta as respetivas despesas,
até um máximo de 3 noites num hotel de 3 estrelas ou equivalente.
4. Repatriação: não precisa de se preocupar se algo correr mal a distâncias maiores de 500 km
de sua casa e se a reparação durar mais de 3 dias. A Nissan Assistance encarregar-se-á do
regresso dos passageiros e da bagagem.
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visite-nos em: www.nissan.pt

Síguenos en:
/NissanPortugal

@NissanPortugal

/NissanPortugal

CONCESIONARIO:

*Garantia do fabricante de 5 anos / 160 000 km (o que ocorrer primeiro) para a gama de veículos comerciais ligeiros (à exceção do e-NV200:
Garantia do fabricante de 5 anos / 100 000 km garantia para componentes do sistema de EV, 3 anos / 100 000 km para as restantes partes
do veículo).
Foram desenvolvidos todos os esforços para assegurar que os conteúdos presentes nesta publicação estejam corretos no momento da
impressão (Setembro de 2019). Este catálogo foi produzido utilizando protótipos exibidos em salões-automóvel. De acordo com a política
da empresa de introdução de melhorias de forma contínua, reservamo-nos o direito de proceder a alterações de especificações técnicas
e de equipamento sem aviso prévio. Os Concessionários Nissan serão informados de quaisquer modificações o mais rapidamente
possível. Para informações mais atualizadas sobre as especificações em vigor, consulte o seu Concessionário Nissan. Dadas as limitações
dos processos de impressão utilizados, as cores apresentadas nesta publicação podem divergir ligeiramente das cores reais da carroçaria
e dos materiais utilizados no habitáculo. Direitos reservados. Proibida a reprodução total ou parcial desta publicação sem a autorização
expressa da Nissan Internacional.
Este catálogo foi impresso em papel ecológico – PT – MY19 NAVARA – 09/19 – impresso na U.E.
Criado por DESIGNORY, France – Tel.: +33 1 41 23 41 23 e produzido por eg+ worldwide, França – Tel.: +33 1 49 09 25 35
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