NISSAN NAVARA
5 LAT GWARANCJI
LUB 160 000 KM

KING CAB
SILNIKI
2.3 dCi 160
425 Nm
6 M/T (4x4) diesel

TYP SKRZYNI BIEGÓW

Zużycie paliwa
Emisja CO₂

MANUALNA

7 l/100 km
184 g/km

VISIA
PODWOZIE

VISIA

ACENTA

N-TREK

TEKNA

N-GUARD
-

Cena brutto

127 600 zł

133 850 zł

-

-

-

Cena promocyjna brutto

ZAPYTAJ DEALERA

ZAPYTAJ DEALERA

-

-

-

-

Cena netto

103 740 zł

108 821 zł

-

-

-

-

Cena promocyjna netto

ZAPYTAJ DEALERA

ZAPYTAJ DEALERA

-

-

-

-

VISIA

ACENTA

TEKNA

N-GUARD

DOUBLE CAB
SILNIKI

2.3 dCi 160
425 Nm
6 M/T (4x4) diesel
2.3 dCi 190
450 Nm
6 M/T (4x4) diesel
2.3 dCi 190
450 Nm
7 A/T (4x4) diesel

TYP SKRZYNI BIEGÓW

Zużycie paliwa
Emisja CO₂

MANUALNA

7 l/100 km
184 g/km

MANUALNA

AUTOMATYCZNA

7 l/100 km
184 g/km

7.4 l/100 km
194 g/km

VISIA
PODWOZIE

N-TREK

Cena brutto

135 100 zł

137 750 zł

147 000 zł

159 850 zł

-

-

Cena promocyjna brutto

ZAPYTAJ DEALERA

127 750 zł

137 000 zł

147 850 zł

-

-

Cena netto

109 837 zł

111 992 zł

119 512 zł

129 959 zł

-

-

Cena promocyjna netto

ZAPYTAJ DEALERA

103 862 zł

111 382 zł

120 203 zł

-

-

Cena brutto

-

-

152 800 zł

165 350 zł

175 400 zł

180 400 zł

Cena promocyjna brutto

-

-

142 800 zł

153 350 zł

163 400 zł

168 400 zł

Cena netto

-

-

124 228 zł

134 431 zł

142 602 zł

146 667 zł

Cena promocyjna netto

-

-

116 098 zł

124 675 zł

132 846 zł

136 911 zł

Cena brutto

-

-

157 800 zł

170 350 zł

180 400 zł

185 400 zł

Cena promocyjna brutto

-

-

147 800 zł

158 350 zł

168 400 zł

173 400 zł

Cena netto

-

-

128 293 zł

138 496 zł

146 667 zł

150 732 zł

Cena promocyjna netto

-

-

120 163 zł

128 740 zł

136 911 zł

140 976 zł

KOLORY
Standardowy
Czerwony
Z10

Biały
QM1

Żółty
EAU

Czarny
GN0

Granatowy
BW9

Metalizowany
3 900 zł
Brązowy
CAQ

Szary
K51

Srebrny
KL0

Perłowy
4 300 zł
Biała perła
QAB

Cennik niniejszy zawiera dane aktualne na dzień jego wydania. Nissan Sales CEE Kft. zastrzega sobie prawo do zmiany danych zawartych w cenniku bez uprzedniego zawiadomienia. Wskazane ceny brutto mogą być zmienione w szczególności w przypadku zmiany podatku VAT. Niniejszy cennik obowiązuje od 04.06.2019 do odwołania lub wydania
nowego cennika. Dane w nim zawarte podane są wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty zawarcia umowy. Informacje dotyczące odzysku i recyclingu samochodów oraz ich przydatności w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej www.nissan.pl.
Zużycie paliwa i wartości emisji podano zgodnie z obowiązującymi przepisami europejskimi. W wyniku wprowadzenia nowej procedury testowej WLTP (Worldwide Harmonized Test Procedure for light vehicles) przedstawione dane techniczne mogą aktualizowane być przed rejestracją pojazdu. Opcjonalne wyposażenie i akcesoria oraz inne czynniki
nietechniczne mogą wpływać na zużycie paliwa i emisję. Prezentowana oferta może podlegać ograniczeniom dostępności w związku ze zmianami w asortymencie silników Nissana. Sprawdź dostępność i datę dostawy u Dealera.
Fabryczna 5-letnia gwarancja ograniczona jest do przebiegu 160 000 km na całą gamę samochodów dostawczych (z wyłączeniem modelu e-NV200, dla którego gwarancja trwa 5 lat lub 100 000 km na podzespoły napędu elektrycznego oraz 3 lata lub 100 000 km na pozostałe podzespoły).

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE
VISIA CHASSIS

VISIA

ACENTA

(VISIA CHASSIS+)
• ABS, EBD, System kontroli trakcji (VDC)
• Tylna kratka przednia
• Elektroniczny mechanizm różnicowy o
(Only on Visia)
ograniczonym poślizgu (eLSD)
• C-Channel system - uniwersalny system
• Blokada tylnego dyferencjału*
mocowania ładunku (Optional on DC)
• Asystent zjazdu ze wzniesienia
• System mocowania fotelików ISOFIX (skrajne
• System wspomagania ruszania pod górę
fotele drugiego rzędu)
• Poduszki powietrzne: kierowcy, pasażera,
• Elektrycznie regulowane szyby boczne z
boczne, kurtynowe, poduszka kolanowa kierowcy przodu
• Koło zapasowe
• Uchwyty haczykowe do zabezpieczenia
• Światła do jazdy dziennej
ładunku
• 5 drążkowe tylne zawieszenie
• Manualna klimatyzacja z filtrem
przeciwpyłkowym
• Regulowany w 6 kierunkach fotel kierowcy
• Regulowany w 4 kierunkach fotel przedni
pasażera
• Regulowane elektrycznie lusterka zewnętrzne
• Czujnik zmierzchu
• Manualnie przyciemniające się lusterko
wsteczne
• 17" felgi stalowe
• Lampa stop w technologii LED
• Kolorowy wyświetlacz zestawu wstaźników
• 4 głośnikami (2 in case of King Cab)
• System audio z 2 głośnikami, Bluetooth / USB /
Aux In
• Tempomat z ogranicznikiem prędkości
• Automatyczne światła z funkcją follow me home
• Komputer pokładowy

(VISIA+)
• System automatycznego hamowania
awaryjnego
• System Stop/Start (jedynie dla manualnej
skrzyni biegów)
• C-Channel system - uniwersalny system
mocowania ładunku
• Elektrycznie regulowane szyby boczne z tyłu
• Podświetlane progi
• 17" felgi ze stopów metali lekkich
(190KM: 18")
• Chromowane atrapa chłodnicy
• Chromowane zewnętrzne i wewnętrzne
klamki drzwi
• DAB
• 6 głośnikami
• System I-Key z przyciskiem Start/Stop

Podgrzewane przednie siedzenia i lusterka
zewnętrzne (1 000 zł)

Blokada tylnego dyferencjału (3 000 zł)

N-TREK

TEKNA

(ACENTA+)
• Spryskiwacz reflektorów
• Przednie lampy przeciwmgielne
• Automatyczna dwustrefowa klimatyzacja z
filtrem przeciwpyłkowym
• Tylny nawiew
• Podgrzewane lusterka zewnętrzne z
kierunkowskazami w technologii LED
• Podgrzewane przednie fotele
• Automatycznie przyciemiające się lusterko
wsteczne
• Podświetlane lusterko w osłonie
przeciwsłonecznej pasażera
• 18" felgi ze stopów metali lekkich
• Stopnie boczne
• Elektrycznie składane lusterka
• Przyciemniane szyby tylne
• Skórzana kierownica
• Kamera cofania
• Nowy NissanConnect** z 8” ekranem
dotykowym, nawigacja z informacją o ruchu
drogowym, funkcja Apple CarPlay/ Android
Auto

(N-TREK+)
• Światła do jazdy
dziennej w technologii
LED
• Fotel kierowcy
regulowany w 8
kierunkach
• Skórzane fotele***
• Automatyczne
poziomowanie
przednich świateł
• Przednie reflektory w
technologii Full LED
• Relingi dachowe
• System kamer 360°
• Tylne czujniki
parkowania

N-GUARD
(TEKNA+)
• Częściowo skórzane siedzenia z żółtym
przeszyciem
• Szyberdach
• 18” czarne felgi ze stopów metali lekkich
• Czarne lusterka zewnętrzne, uchwyty,
przedni zderzak
• Czarny grill
•Chromowane wewnętrzne i czarne
zewnętrzne klamki drzwi
• Przednie lampy przeciwmgłowe z czarnymi
obwódkami
• Dźwignia hamulca postojowego pokryta
skórą
• Hak holowniczy z wtyczką 7 pin

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
System automatycznego hamowania
awaryjnego
(1 100 zł)
C-Channel system - uniwersalny system
mocowania
ładunku (600 zł)

Hak holowniczy z wtyczką 7 pin (2 200 zł)

Podgrzewane przednie siedzenia i lusterka
Blokada tylnego dyferencjału (3 000 zł)
zewnętrzne, tylny nawiew i spryskiwacze lamp
przednich (1 900 zł)
• Dostępne wyłącznie z tylną blokadą
dyferencjału

Szyberdach (3 500 zł)
Hak holowniczy z
wtyczką 7 pin
(2 200 zł)
Blokada tylnego
dyferencjału (3 000 zł)

Blokada tylnego dyferencjału (3 000 zł)
Podgrzewane przednie siedzenia i lusterka
zewnętrzne (1 000 zł)
(W wersji Double Cab ze spryskiwaczami lamp
przednich 400 zł)
• Dostępne wyłącznie z tylną blokadą
dyferencjału

samochód
najlepszej cenie

Bezterminowy Nissan
Assistance

pojazdu

*Opcjonalne w wersjach Visia,Acenta,N-Trek,Tekna.
**Apple CarPlay to aplikacja dostarczana przez Apple Inc. Apple CarPlay jest również znakiem handlowym Apple Inc. Apple CarPlay jest kompatybilny tylko z iAP2, iPhone 5 lub nowszym (Lightning Connector) i iOS 8.3 lub nowszym i wymaga połączenia z portem USB. Lista krajów, w których dostępna jest usługa Apple CarPlay, znajduje się pod adresem:
https://www.apple.com/pl/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay Android Auto to aplikacja dostarczana przez Google. Android Auto jest zgodny tylko z telefonami z Androidem w wersji 5.0 (Lollipop) lub nowszymi i wymaga połączenia z portem USB. Lista krajów, w których usługa Android Auto jest dostępna, znajduje się pod adresem:
https://www.android.com/auto/ Nissan nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia, straty lub obrażenia odniesione w związku z korzystaniem z Apple CarPlay i Android Auto. Z przyczyn niezależnych od Nissana, Apple CarPlay i Android Auto mogą nie być dostępne w Twoim kraju lub mogą nie działać wszystkie funkcje. Firma
Nissan nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niedostępność lub niekompletność funkcji Apple CarPlay i / lub Android Auto w pojeździe
***Zgodnie z ogólną praktyką w branży niektóre części skórzanych i zamszowych foteli mogą być wykonane ze skóry syntetycznej. Celem tego działania jest zwiększenie trwałości siedzeń oraz ułatwienie codziennej eksploatacji siedzeń, aby skóra była bardziej odporna na zarysowania i samoistne marszczenia.

