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Odolný, všestranný a štýlový – nový Nissan NAVARA s pohonom 4x4 je
najnovším vozidlom v dlhom rade pick-upov značky Nissan, s ktorých
výrobou sme začali v roku 1935. Odvtedy sme dokázali prísť s
priekopníckym pick-upom King Cab strednej veľkosti v roku 1977, či s
inovatívnym variabilným systémom upevnenia nákladu tvaru C v roku
2005. Teraz sme ako prví použili na pick-upe s užitočnou hmotnosťou
vyše 1 tony 5-prvkovú zadnú nápravu s vinutými pružinami. Náš hrdý
odkaz rozširuje 14 MILIÓNOV MAJITEĽOV PICK-UPOV brázdiacich
cesty 180 KRAJÍN.Len čo sa na obzore objaví dobrodružstvo, je
spoločnosť Nissan pripravená raziť cestu.
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PREDSTAVUJEME ÚPLNE
NOVÉ VOZIDLO NISSAN
NAVARA.
Vždy sme vytvárali odolné a spoľahlivé pick-upy, pričom sa vždy snažíme napredovať a
ponúknuť vám presne to, čo žiadate. Vďaka rebrinovému rámu z uzavretých profilov,
pohonu všetkých 4 kolies, naftovému motoru 2,3 l s výkonom 190 koní (120kW)
a dvomi turbodúchadlami alebo s výkonom 160 koní (140 kW) a jedným
turbodúchadlom ponúka vozidlo Nissan NAVARA energický výkon a najnižšiu
spotrebu, akú medzi skutočnými pick-upmi nájdete. Motor si vystačí už so
6,4 l na 100 km* a beží bez najmenšieho zakolísania, či už idete po ceste
alebo mimo nej. Vďaka štandardnej 5-ročnej/160 000 km záruke ide
skutočne o záväzok, ktorému možno veriť. Vychutnajte si
vzrušenie z novej generácie pick-upov – z robustnej a
sebavedomej jazdy v prvotriednom pohodlí.

*Uvedené údaje platia pre model NAVARA vo verzii
Double Cab a King Cab s motorizáciou dCi 160 6M/T
a dCi 190 6M/T.
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PICK-UP, KTORÝ VÁS V NIČOM
NESKLAME.
Kým niektoré iné pick-upy majú rám z U-profilov, model Nissan NAVARA s pohonom 4x4 ponúka
rebrinový rám z uzavretých profilov. Obsahuje tiež novú 5-prvkovú zadnú nápravu s vinutými
pružinami, ktorá je v európskom segmente pick-upov s užitočnou hmotnosťou 1 tona jedinečná.
Vďaka tomu sú vylepšené jazdné vlastnosti a riadenie je svižnejšie bez kompromisov v nosnosti.

ZADNÝ NÁJAZDOVÝ UHOL

25.6°
232 mm
SVETLÁ VÝŠKA
(POD ZADNOU
NÁPRAVOU)

PREDNÝ NÁJAZDOVÝ
UHOL

30.4°

REBRINOVÝ RÁM.
NEOBMEDZENÉ
MOŽNOSTI.
Ťahať môžete až 3,5 tony. Užitočné zaťaženie predstavuje
vyše 1 tonu, pričom si výkon užijete v každom teréne.
Rebrinový rám s uzavretým profilom novej Navary je vyrobený
z odolnej a mimoriadne silnej ocele, vďaka ktorej má rám
vyššiu pevnosť a torznú tuhosť.

BRODIVOSŤ

600 mm
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Asistent rozjazdu do kopca

Výkon pohonu 4 kolies

STÚPAJTE, ŤAHAJTE A
NECHAJTE SA VÝKONOM
UNÁŠAŤ VPRED.

Aktívne brzdenie 4 kolies

Elektronicky
uzamykateľný
zadný diferenciál

Vozidlo Nissan NAVARA sa bude ako doma cítiť všade, či už vás povezie cez hrboľatú krajinu alebo betónovú
džungľu. Môžete si zvoliť z troch režimov jazdy – 4WD High na jazdu v miernejšom teréne, 4WD Low na jazdu
v náročnejšom teréne, ako je piesok, sneh alebo hlboké bahno alebo 2WD na jazdu na asfalte. Vďaka funkciám,
akými sú asistent rozjazdu do kopca alebo asistent zjazdu z kopca, ide o pick-up, ktorý je pripravený na čokoľvek.
Elektronický diferenciál s obmedzenou svornosťou ovládaní systémom ESP (eLSD) poskytuje výbornú trakciu a
to aj s bežnými cestnými pneumatikami.
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Asistent zjazdu
z kopca

Príslušenstvo

Asistent rozjazdu do kopca a Asistent zjazdu z kopca. Súperíte
s kopcovitým terénom? Teraz si to môžete vychutnať s väčšou istotou a
ovládateľnosťou. Pri stúpaní sa asistent rozjazdu do kopca postará, aby
vás pri akcelerácii po zastavení nezošmyklo späť. Asistent zjazdu z
kopca sa zase postará o stabilnú rýchlosť a brzdenie, vďaka čomu
zídete zo svahu bezpečnejšie.
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PÔŽITOK Z JAZDY.
Zvonka je to pick-up s pohonom 4x4. Vnútri však
nový Nissan NAVARA vyzerá skôr ako prémiový
crossover. Prezrite si ergonomický dizajn palubnej
dosky a vysokokvalitné materiály. Odpočiňte si v
sedadlách s podporou chrbtice, ktoré boli
inšpirované tými pre astronautov. Nastavte si
dvojzónovú automatickú klimatizáciu a vychutnajte
si komfort vďaka 5-prvkovej zadnej náprave s
vinutými pružinami. Pick-up je vhodný aj na bežné
jazdenie pre zábavu – nie je to len ťažný kôň.

2,3-litrový diesel s medzichladičom
Nový dieselový motor s dvomi turbodúchadlami a
výkonom 190 koní (140 kW), 6-stupňovou manuálnou
alebo 7-stupňovou automatickou prevodovkou ponúka
to najlepšie zrýchlenie a efektivitu vo svojej triede.
Oproti predchádzajúcej generácii, je spotreba paliva
až o 24 % nižšia, pričom nový motor ponúka viac
koní aj vyšší krútiaci moment.
2298 CC

ZDVIHOVÝ OBJEM

DIESEL

TYP PALIVA

OD 6.4 L/100 KM

SPOTREBA PALIVA

OD 169 G/KM

EMISIE (CO2)

160 K /120 KW
190 K /140 KW

VÝKON

403 NM @ 1500 RPM
450 NM @ 1500 RPM

KRÚTIACI MOMENT

3,500 KG

ŤAŽNÁ KAPACITA

1,062 KG

MAXIMÁLNA UŽITOČNÁ
HMOTNOSŤ (DOUBLE CAB)
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MÁTE DOČINENIA SO
SKUTOČNÝM ŤAHAČOM.
Áno, je možné potiahnuť aj loď. Vďaka ťažnému zariadeniu modelu NAVARA, ktoré
je zabudované priamo v rebrinovom ráme z uzavretých profilov. Pridajte k tomu
odolné komponenty vrátane brzdových a chladiacich systémov, veľký výkon a
vysoký krútiaci moment od nízkych otáčok, a budete pripravení na
odtiahnutie niečoho skutočne veľkého. Na všetkých verziách
s pohonom všetkých 4 kolies je ťažná kapacita na
úrovni až 3,5 tony.
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NALOŽTE NAŠU DOTERAZ
NAJUNIVERZÁLNEJŠIU PLOŠINU
PICK-UPU.
Nové vozidlo Nissan NAVARA je konštruované tak, aby zvládlo aj tú najťažšiu drinu a veľké
náklady. Disponuje užitočným zaťažením vyše 1 tony a ťažnou kapacitou až do 3,5 tony.
Nakladanie i vykladanie uľahčujú ľahšie zadné výklopné dvere. Revolučný systém variabilného
upevnenia nákladu tvaru C zaistí, že sa vášmu nákladu nič nestane. Posuvné háky možno
uzamknúť na ktoromkoľvek mieste v špeciálnych koľajniciach, na podlahe a na bokoch
nákladnej plošiny, vďaka čomu môžete upevniť náklad akéhokoľvek tvaru či veľkosti.
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Vo dverách vodiča a spolujazdca sa nachádzajú priehradky
nadrozmernej veľkosti ponúkajúce praktický a jednoducho
dostupný úložný priestor.

Veľká palubná schránka je ideálna na
dokumenty a písomnosti, a to dokonca aj
vtedy, ak sú hrubšie.

USKLADNITE TO. UKRYTE TO. UZAMKNITE
TO. MILUJTE TO.
Starostlivo navrhnutý flexibilný interiér obsahuje mnohé šikovné úložné priestory, ktoré využijete pri práci aj
zábave. Odkladací priestor nájdete pod zadnými sedadlami, v priehradkách dverí, v palubnej schránke so
štedrým priestorom a dokonca aj vo veľkej stredovej konzole. Máte smäd? Takmer všade nájdete držiaky na
poháre – vedľa predných sedadiel a dokonca sú zabudované aj do priehradiek v predných a zadných dverách.

Stredová konzola obsahuje veľké držiaky nápojov a hlboký
krytý ukladací priestor na predmety, ktoré chcete mať po
ruke, no nie na očiach.

Ukladacie priestory pod zadnými
sedadlami sú ideálne na uskladnenie
nástrojov, ktoré práve nepotrebujete.

Verzia King Cab má zadné dvere zavesené spôsobom, ktorý pasažierom
umožňuje jednoduchšie nastupovanie, či napomáha pri vkladaní
väčších predmetov, ktoré by ste pri bežnom otváraní dverí nenaložili.
Dve zadné sedadlá sa dajú posunúť vpred alebo vyklopiť, čím sa
odkryje veľký priestor pre rýchly prístup k odloženým predmetom.
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KAŽDODENNÁ JAZDA
PRVOU TRIEDOU.
V novom Nissane NAVARA nájdete na každom sedadle neočakávaný komfort a priestrannosť.
V prvom rade sú tu sedadlá inšpirované nulovou gravitáciou, ktoré zabezpečujú prirodzený
posed a zlepšujú prietok krvi, vďaka čomu sa dlhšie jazdy stávajú pohodlnejšími. Okrem toho
tu nájdete aj dvojzónovú automatickú klimatizáciu, vďaka ktorej si vy aj vaši pasažieri môžete
nastaviť ohrievanie či chladenie podľa seba, zatiaľ čo sa bočné výduchy postarajú o to, aby
vzduch prúdil tam, kam chcete.
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STAŇTE SA ŠPIČKOU.
Všetky ovládacie prvky sa nachádzajú na tom správnom mieste, umožňujúcom
si ich rýchle osvojenie. Inteligentný kľúč Nissan v kombinácii s tlačidlom na
štartovanie motora umožňuje odomykanie či zamykanie dverí a štartovanie bez
toho, aby ste museli kľúč vyberať z vrecka. Dostupný multifunkčný volant
potiahnutý kožou vám umožní ovládať riadenie aj zvukový systém a zároveň
mať ruky tam, kde majú byť. Bluetooth systém s technológiou na hands-free
telefonovanie vám umožní telefonovať bez ťažkostí.
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TFT DISPLEJ PALUBNÉHO POČÍTAČA

INOVÁCIA, KTORÚ MÁTE PRIAMO
PRED OČAMI.
Keď sa okolo vás toho toľko deje, prestanete dávať pozor na to, čo je najdôležitejšie: na jazdu.
Okrem zobrazovania spotreby paliva, prehrávania skladieb a detailných pokynov navigácie si displej
palubného počítača plní svoje úlohy a pomáha minimalizovať čas, kedy sa pozeráte mimo cesty.
Môžete sa tak venovať skutočne podstatným veciam.
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SLÚŽI VÁŠMU
SVETU.*
Vďaka NissanConnect sa z Nissanu NAVARA stane najlepší priateľ vášho
smartfónu. Teraz si za jazdy môžete užívať vami vybranú hudbu, novinky
z Facebooku, najnovšie tweety, tipy z Tripadvisora a mnoho ďalšieho.
Všetko bezproblémovo spolupracuje prostredníctvom vášho smartfónu
a 7-palcovej farebnej dotykovej obrazovky na palubnej doske. Je to však
ešte lepšie! Základný balík aplikácií je na prvé tri roky zdarma.
Buďte v centre diania pomocou navigačného systému Nissan doplneného
o technológiu rozpoznávania hlasu, hands-free telefonovania a prenosu zvuku
prostredníctvom rozhrania Bluetooth, streamovania zvuku, digitálneho rádia
(DAB+) a vstupu pre iPod/USB.

*Uvedená výbava je na želanie. Aplikácie používajte len v prípade, ak to nemôže ohroziť bezpečnosť vašej jazdy. Niektoré funkcie systému NissanConnect môžu byť v
modeloch NAVARA dostupné neskôr. Služby a aplikácie systému NissanConnect sú v plnom rozsahu dostupné iba vo vybraných európskych krajinách a iba vo vybraných
modeloch vozidiel NAVARA. Spoločnosť Nissan ponúka vybrané modely vozidiel NAVARA so základným balíkom aplikácii systému NissanConnect, ktorý môže byť využívaný
po dobu 3 rokov od kúpy vozidla automaticky a bezplatne. Pre zachovanie systému NissanConnect aj po uplynutí 3 rokov od kúpy vozidla bude nevyhnutné prihlásiť sa
k užívaniu tohto systému, pričom prihlásenie sa do systému bude spoplatnené. Služby a aplikácie systému NissanConnect nie sú poskytované spoločnosťou Nissan a
môžu byť kedykoľvek zmenené bez predchádzajúceho upozornenia zo strany spoločnosti Nissan. Spoločnosť Nissan nenesie zodpovednosť za náklady, ktoré môžu vzniknúť
v dôsledku zmien služieb a aplikácií systému NissanConnect a ani za náklady na prípadnú zmenu technického vybavenia potrebného pre využívanie funkcií NissanConnect.
Používanie niektorých funkcií systému NissanConnect vyžaduje pripojenie kompatibilného mobilného telefónu alebo iného zariadenia, ktoré nie je súčasťou výbavy
vozidiel Nissan. Mobilné siete sú poskytované mobilnými operátormi a nie sú dostupné vo všetkých oblastiach. Mobilný operátor si môže účtovať poplatky za roamingové
služby v zahraničí (dátove/hlasové). Viac informácií o systéme NissanConnect nájdete na www.nissan.sk.
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BEZPEČNOSTNÁ TECHNOLÓGIA
NISSAN SAFETY SHIELD

SPOMALENIE

OBKLOPTE SA ISTOTOU.

VYLEPŠENÉ SPOMALENIE

NÚDZOVÉ BRZDENIE

ZVUKOVÉ / VIZUÁLNE UPOZORNENIE

Nebolo by príjemné cítiť istotu v každej fáze jazdy? Koncepcia
Nissan Safety Shield predstavuje súhrnný prístup k bezpečnosti, ktorým
sa riadime pri konštrukcii a vývoji každého vozidla. Tu popísané funkcie
predstavujú len niektoré z mnohých funkcií vášho nového Nissanu
NAVARA. Pomáhajú chrániť vás a vašich pasažierov, a to tak, že sa
sústredia na tri kľúčové oblasti: sledujú systémy a okolie vozidla,
pomáhajú vám zvládať neočakávané situácie a napomáhajú zachovať
vašu bezpečnosť v prípade nehody.

Automatické núdzové brzdenie (FEB). Radar
zabudovaný v prednom nárazníku vyhodnocuje priestor
medzi vaším vozidlom a tým pred vami. Ak zistí, že existuje
nebezpečenstvo zrážky, spustí zvukový a vizuálny signál. Ak
vodič dostatočne nespomalí, vozidlo automaticky zabrzdí,
čím predíde zrážke. Systém funguje pri akejkoľvek rýchlosti
a zaručene zabráni kolíziám do rýchlosti 30 km/h.

Systém kontroly trakcie (TCS). TCS vám pomáha zachovať lepšiu trakciu na
ceste. Rozpozná, keď koleso začne prešmykovať a vtedy zníži výkon motora alebo
pribrzdí pretáčajúce sa koleso.

Protiblokovací brzdový systém (ABS). ABS bráni
zablokovaniu kolies pri silnom brzdení, vďaka čomu
zastavíte rýchlejšie a súčasne budete mať možnosť vyhýbať
sa prekážkam.

Koncept ochrany kabíny. Koncept Nissan pomáha pri absorpcii nárazov a
ochrane kabíny počas kolízie. Obsahuje vysoko odolnú konštrukciu kabíny s
nosníkmi a výstužami, prednými a zadnými deformačnými zónami a stĺpikom
riadenia absorbujúcim energiu.

Elektronické rozdelenie brzdnej sily (EBD). EBD
automaticky posilňuje zadné brzdy pri vyššom zaťažení
zadnej časti vozidla.

7 airbagov v základnej výbave. Vpredu airbagy vodiča a spolujazdca,
dva airbagy pre bočný náraz sú umiestnené v predných sedadlách, dva
bočné hlavové airbagy sú umiestnené v streche. Vodič ďalej má k
dispozícií tiež kolenný airbag.

Panoramatický kamerový parkovací
systém. Vďaka štyrom kamerám máte v
podstate 360º pohľad z vtáčej perspektívy
na celé vozidlo, pričom si môžete vybrať
detaily s rozdelenou obrazovkou s pohľadom
vpredu, vzadu a na bokoch pri obrubníkoch,
aby ste čo najlepšie videli. Funguje až do
10 km/h, vďaka čomu sa môžete pri nízkych
rýchlostiach vyhýbať prekážkam na ceste aj
mimo nej.

Dynamické ovládanie vozidla (VDC). VDC sleduje vaše
riadenie, brzdy a stabilitu vozidla. V prípade potreby zníži výkon
motora a použije brzdy na konkrétne koleso, aby vás udržalo v
požadovanom smere.
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Elektronický diferenciál s obmedzenou svornosťou
ovládaní systémom ESP (eLSD). V podmienkach pri nízkej
trakcii (sneh, blato, špina, výtlky, svahy atď.) vozidlo vycíti, ak
jedno z kolies prešmykuje a automaticky toto koleso spomalí
pomocou bŕzd, čím mu vráti trakciu a vy tak môžete pokračovať
v jazde. Systém funguje na všetkých 4 kolesách.
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ŤAŽŠIA PRÁCA
DLHŠIA ŽIVOTNOSŤ
Model NAVARA je navrhnuté tak, aby ponúklo roky náročnej a spoľahlivej
služby – práve preto ide o skutočný pick-up profesionálov. Ide až za
hranice možností. Pri rozmanitých podmienkach utiahne až 3,5 tony.
Model oplýva vyhotovením na ťažkú záťaž už od prvej skrutky, a preto
by ste vhodnejšieho partnera hľadali na míle ďaleko. Tento ťažný kôň
nepotrebuje mimoriadnu starostlivosť, pretože sa o všetko starajú
najnovšie technológie Nissan.
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VYBERTE SI
SVOJU VERZIU.
Nový Nissan NAVARA spĺňa potreby podnikania vďaka rôznorodej
ponuke verzií. Zvoľte si verziu Chassis Cab, ktorú možno prispôsobiť
presne vašim potrebám, napríklad pridaním sklápača. Využiť môžete
aj takmer neobmedzenú kapacitu modelu King Cab alebo na posádku
zameraný model Double Cab.
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PEVNÁ NADSTAVBA

ZOSTAŇTE VO FORME
VĎAKA ORIGINÁLNEMU
PRÍSLUŠENSTVU NISSAN
Skrášlite a zabezpečte svoj pick-up pomocou
originálneho príslušenstva Nissan vytvoreného
špeciálne pre model NAVARA.
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Centrálne
uzamykanie
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Brzdové svetlo

Osvetlenie
vnútorného
priestoru*

Čalúnenie
vnútorného
priestoru*

Otvárateľné okná*

* Nedostupné pri verzii Standard
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1- Krycia plachta nákladného priestoru
2- Zaťahovací kryt nákladného priestoru
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3- Hliníkový kryt nákladného priestoru
4- Nadstavba – Premium alebo Standard
5- Bočné rámy, chróm
6- Predný rám, chróm
7- Plastová výplň nákladného priestoru
8

8- Plastová výplň zadných výklopných dverí
9- Hliníková výplň nákladného priestoru
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FARBY

M: Metalíza - S: Základná

BRONZOVÁ EARTH (M) CAQ

ŽLTÁ SAVANNAH (M) EAU

BIELA (S) QM1

STRIEBORNÁ (M) KL0

ČIERNA (M) GN0

ŠEDÁ (M) K51

ČERVENÁ (S) Z10

MODRÁ (M) BW9

ČALÚNENIE

VISIA -LÁTKA, ČIERNA

ACENTA -LÁTKA, ČIERNA

TEKNA -LÁTKA, ČIERNA

N-CONNECTA -LÁTKA, ČIERNA

VOLITEĽNÉ PRE VÝBAVU TEKNA
-KOŽA, ČIERNA

ROZMERY
DOUBLE CAB
A: Celková výška: 1 840 mm
(so strešnými nosičmi)
B: Celková dĺžka: 5 330 mm
C: Celková šírka: 2 085 mm
(s odklopenými zrkadlami)

A
B

KOLESÁ

KING CAB
A: Celková výška: 1 790 mm
B: Celková dĺžka: 5 225 mm
C: Celková šírka: 2 085 mm
(s odklopenými zrkadlami)

A

B

16" oceľové disky kolies

16" disky kolies z ľahkých zliatin

NÁKLADNÝ PRIESTOR
Výška: 474 mm (výška zadných
výklopných dverí)
Dĺžka: 1 578 mm (na podlahe)
Šírka: 1 560 mm (max.)

NÁKLADNÝ PRIESTOR
Výška: 474 mm (výška zadných
výklopných dverí)
Dĺžka: 1 788 mm (na podlahe)
Šírka: 1 560 mm (max.)

C

18" disky kolies z ľahkých zliatin
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SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
5-ROČNÁ ZÁRUKA VÝROBCU NA ĽAHKÉ ÚŽITKOVÉ VOZIDLÁ NISSAN
ŠPECIALIZOVANÁ SIEŤ

Nissan teraz ponúka štandardnú celoeurópsku 5-ročnú záruku výrobcu na celý svoj rad ľahkých
úžitkových vozidiel.* Ide o viac, než obyčajnú záruku, pretože obsahuje:

• 5-ročnú/160 000 km záruku na celé vozidlo
• 5-ročnú záruku na lak – vzťahuje sa na lak karosérie
• 5-ročnú záruku na originálne diely a príslušenstvo Nissan
• 12-ročnú záruku proti prehrdzaveniu karosérie
modelu NAVARA

Nissan poskytuje špecializovanú sieť autorizovaných predajcov na podporu špecifických
potrieb vozidla:
• celoeurópske pokrytie
• odborný personál predaja a popredajných služieb
• konkurencieschopné možnosti financovania
• ponuka prestavby na mieru
• konkurencieschopná predĺžená záruka, ktorá dokonca prekračuje možnosti 5-ročnej záruky
Nissan na úžitkové vozidlá
• testovacia jazda podľa výberu

• je úplne prenosná
POPREDAJNÉ SLUŽBY
Vďaka 24-mesačnému (príp. 30 000 km) servisnému intervalu naftových motorov budete mať nielen
5 rokov pokoja v duši ale aj nízke náklady na prevádzku.

Ak sa vaše vozidlo pokazí, je to nepríjemné. Ak sa pokazí váš pick-up, je to ťažký úder pre
podnikanie. Aj čas vyhradený na údržbu je prestoj a vaše vozidlo na seba nezarába. V Nissane
tieto ťažké okolnosti chápeme. Takže robíme maximum pre to, aby sme zabezpečili, že váš
pick-up bude tam, kde patrí: na cestách.

SERVISNÉ ZMLUVY NISSAN
Spoločne s vaším autorizovaným predajcom Nissan môžete uzavrieť servisnú zmluvu Nissan,
ktorá vám poskytne servis a údržbu na počet najazdených kilometrov a obdobie, ktoré vašej
firme najviac vyhovuje. Táto zmluva vám dá istotu, že sa o váš Nissan NAVARA postarajú tí
najlepší technici vyškolení automobilkou Nissan.

VĎAKA VÁM SA SPOLOČNOSŤ NISSAN STÁLE ZLEPŠUJE.
Podnecujete našu predstavivosť. Povzbudzujete našu vynaliezavosť. Inšpirujete nás k zmene pravidiel a k inováciám.
Spoločnosť Nissan nechápe inovácie len ako doplnky a rozšírenia. Ide o posúvanie hraníc a snahu o nový prístup
k zaužívaným konvenciám. Prinášame netradičné riešenia, aby sme uspokojili vaše najsmelšie i najpraktickejšie
túžby. V spoločnosti Nissan navrhujeme vozidlá, príslušenstvo a služby, ktoré búrajú zabehané pravidlá – z praktického
vytvárame vzrušujúce a zo vzrušujúceho praktické, aby sme vám každý deň ponúkli väčšie potešenie z jazdy.

* Záruka výrobcu 5 rokov/160 000 km (podľa toho, čo nastane skôr) na ľahké úžitkové vozidlá (s výnimkou modelu eNV200: záruka 5 rokov/100 000 km na elektrické komponenty,
3 roky/100 000 km na zvyšné komponenty vozidla).
Záruka na lak a proti prehrdzaveniu, originálne diely a príslušenstvo, asistenčnú službu bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov.
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Navštívte našu internetovú stránku: www.nissan.sk.

Sledujte Nissan NP300 NAVARA na:
PICK-UP
AWARD

Pečiatka predajcu:

Vynaložili sme maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti obsahu tejto brožúry v čase jej uvedenia do tlače (December 2015). Táto brožúra obsahuje informácie o
prototypoch vozidiel vystavených v autosalónoch. V súlade s politikou sústavného zlepšovania svojich výrobkov si spoločnosť Nissan vyhradzuje právo kedykoľvek
zmeniť technické údaje a vozidlá uvedené a vyobrazené v tejto brožúre. Predajcovia vozidiel Nissan budú informovaní o akýchkoľvek zmenách v najkratšom možnom
čase. Najaktuálnejšie informácie vám poskytne lokálny predajca vozidiel Nissan. Použité tlačiarenské postupy majú určité obmedzenia, preto sa farby zobrazené v tejto
brožúre môžu mierne líšiť od skutočných farieb použitého laku a materiálov povrchovej úpravy interiéru. Všetky práva vyhradené. Reprodukcia celej brožúry alebo jej
časti bez písomného súhlasu spoločnosti Nissan je zakázaná. Pre viac informácií o ponuke sa obráťte na autorizovaného predajcu Nissan alebo navštívte stránku
www.nissan.sk. Technológie, doplnky a príslušenstvo uvedené v tejto brožúre nemusia byť súčasťou základnej výbavy vozidla. Použité ilustračné obrázky. Informácie a
skutočnosti uvedené v tejto brožúre slúžia výlučne na informačné účely. Kombinovaná spotreba: 6,4–7,6 l/100 km, kombinované CO2 emisie: 169–201 g/km.

Táto brožúra je vyrobená z papiera bieleného bez použitia chlóru – MY16 NP300 NAVARA FULL BROCHURE LHD 12/2015 – Vytlačené v EÚ.
Pripravila spoločnosť CLM BBDO, Francúzsko – Tel.: +33 1 41 23 41 23 a vyrobila spoločnosť eg+ worldwide, Francúzsko – Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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