Prohlášení společnosti Nissan Motor Limited k její evropské strategii

V návaznosti na článek Reuters zveřejněný 4. května o budoucí evropské strategii
společnosti Nissan, pocházející z neznámých zdrojů, bychom se rádi podělili o oficiální
odpověď od společnosti Nissan Motor Limited (NML):

„Nissan je i nadále plně odhodlán posilovat svoji produktovou řadu v Evropě jako součást
pokračujícího úsilí o zvýšení konkurenceschopnosti společnosti. Nový Juke, který byl
uveden na trh v listopadu loňského roku, je prvním krokem k obnově naší produktové
řady osobních vozů. Rovněž jsme již začali připravovat náš závod v Sunderlandu ve Velké
Británii na výrobu nové generace crossoveru Qashqai. Nadále také pokračujeme v plánu
elektrifikace naší modelové řady, včetně příchodu kompletně nového produktu.”

Kromě výše uvedeného bychom chtěli zdůraznit, že Grand Automotive Central Europe,
oficiální dovozce vozidel Nissan v České republice, Maďarsku a na Slovensku, poskytuje
pro nejoblíbenější modely z řady crossoverů speciální záruční balíček. Tento unikátní
balíček 10leté záruky je k dispozici pro nové modely Juke, Qashqai a X-Trail.
### KONEC ###

O společnosti Nissan v Evropě
Nissan je jednou z nejvíce se angažujících zámořských automobilek v evropském regionu, čítající více než 16 000
zaměstnanců napříč lokálně operujícími odděleními pro design, vývoj a výzkum, výrobu, logistiku, prodej a
marketing. V roce 2018 vyrobily továrny Nissanu v Británii, Španělsku a Rusku přibližně 600 000 vozidel včetně
oceňovaných crossoverů, lehkých užitkových vozidel a Nissanu LEAF, nejprodávanějšího elektromobilu v Evropě
za rok 2018. Nissan je jedničkou na cestě za emisní jízdou bez ztrát životů na silnicích s jeho vizí inteligentní
mobility. Tento komplexní přístup formování budoucnosti mobility ovlivňuje vývoj všech produktů a technologií a
zároveň je kritickým faktorem při rozhodnutích o pohonu vozidel, řízení vozidel a integraci vozidel do společnosti.
Pro více informací o našich produktech, službách a závazcích udržitelné mobility navštivte www.nissanglobal.com. Můžete nás také sledovat na Facebooku, Instagramu, Twitteru a LinkedIn a shlédnout naše nejnovější
videa na YouTube.
O Nissan Motor Co., Ltd.
Nissan je světovým výrobcem všech typů vozidel nabízející více než 60 různých modelů pod značkami Nissan,
INFINITI a Datsun. Ve fiskálním roce 2018 společnost prodala 5.52 miliónu vozidel celosvětově s obratem 11.6
triliónu jenů. Hlavní sídlo Nissanu se nachází v Yokohamě v Japonsku, ze kterého společnost řídí operace šesti
různých regionů: Asie a Oceánie; Afriky, středního východu a Indie; Číny, Evropy; latinské Ameriky; a severní
Ameriky. Nissan se spojil s francouzským výrobcem automobilů Renault v roce 1999 a získal 34% podíl ve
společnosti Mitsubishi Motors v roce 2016. Aliance Renault-Nissan-Mitsubishi prodala dohromady 10.76 miliónů
vozidel v kalendářním roce 2018.
Pro více informací o našich produktech, službách a závazcích udržitelné mobility navštivte www.nissanglobal.com. Můžete nás také sledovat na Facebooku, Instagramu, Twitteru a LinkedIn a shlédnout naše nejnovější
videa na YouTube.
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