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Odolný, schopný a stylový Nissan NAVARA 4x4 je nejnovějším 
modelem dlouhé řady pick-upů Nissan – ten první jsme přivedli 
na svět v roce 1935. V roce 1977 jsme pak představili průkopnickou 
kabinu King Cab pro pick-upy střední velikosti, v roce 2005 inovativní 
fixační systém C-Channel a nyní přicházíme s víceprvkovým zavěšením 
zadní nápravy u jednotunového pick-upu. Náš hrdý odkaz, sdílený 
14 MILIONY MAJITELŮ PICK-UPŮ brázdících cesty ve 180 ZEMÍCH, 
má nyní své pokračování. Dokud bude na obzoru dobrodružství, 
Nissan k němu bude udávat směr.
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SEZNAMTE SE S NOVÝM 
NISSANEM NAVARA.
Vždy jsme vyráběli silné a spolehlivé pick-upy a neustále přinášeli inovace podle vašich představ. 
díky odolnému rámu, pohonu 4x4, robustnímu vznětovému motoru o objemu 2,3l se dvěma 
turbodmychadly a výkonem 190 k nebo s jedním turbodmychadlem a výkonem 160 k 
prověřenými miliony kilometrů přináší Nissan NAVARA vysoký výkon a nízkou 
spotřebu paliva. Se spotřebou od pouhých 6,3 l / 100 km vás bez zaváhání sveze 
v terénu i na silnici. Standardní tovární záruka na 5 let / 160 000 km je navíc 
garancí důvěry a jistoty. Zažijte vzrušení z pick-upu nové generace – drsnou, 
sebevědomou jízdu v luxusním pohodlí.
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CELOSVAŘOVANÝ. 
NEKOMPROMISNÍ.
S Navarou utáhnete až 3,5 tuny, převezete více než tunu 
nákladu a užijete si skvělé jízdní vlastnosti ve všech 
terénech. Celosvařovaný žebřinový rám Nissanu NAVARA 
je vyroben z odolné vysokotažné oceli s vyšší strukturální 
pevností a torzní tuhostí.

PICK-UP, KTERÉMU MŮŽETE VĚŘIT 
AŽ DO POSLEDNÍ SOUČÁSTKY.
Zatímco mnohé jiné pick-upy používají rámy z trojstranných profilů, Nissan 
NAVARA 4x4 je postaven na celosvařovaném žebřinovém rámu. Je vybaven 
novou víceprvkovou zadní nápravou, která je v evropském segmentu 
jednotunových pick-upů jedinečná. Zajišťuje lepší jízdu a ovladatelnost, 
aniž by byla snížena její nosnost.

ZADNÍ 
NÁJEZDOVÝ 
ÚHEL

25°

224 mm
MINIMÁLNÍ 
SVĚTLÁ 
VÝŠKA PŘEDNÍ 

NÁJEZDOVÝ ÚHEL

32°
BRODIVOST

600 mm
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Asistent rozjezdu do kopce a asistent pro sjíždění 
svahů. Chystáte se do kopcovitého terénu? Nyní 
můžete vyrazit s ještě větší jistotou a kontrolou. 
Ve svahu vám asistent rozjezdu do kopce pomůže 
zabránit couvání, když se chcete rozjet dopředu. 
Asistent pro sjíždění svahů vám zase pomůže udržet 
plynulou rychlost a intenzitu brzdění, abyste mohli 
z kopce bezpečně sjet.

STOUPEJTE, BROĎTE SE 
A PRORÁŽEJTE SI SVOU VLASTNÍ CESTU.
Ať už křižujete nepřístupný terén nebo betonovou džungli, nový Nissan NAVARA je vždy ve 
svém živlu. K dispozici máte tři režimy pohonu: 4WD High pro jízdu v lehkém terénu, 4WD Low 
pro jízdu v náročném terénu, v písku, sněhu nebo hlubokém bahně a 2WD pro jízdu na asfaltu 
za normálních podmínek. Díky asistentu rozjezdu do kopce a asistentu pro sjíždění prudkých 
svahů je vůz připraven takřka na cokoli. I v režimu 2WD na pneumatikách bez agresivního 
vzorku nabízí skvělou trakci díky elektronickému diferenciálu s omezeným prokluzem (eLSD).

Uzávěrka zadního 
diferenciálu 

Systém aktivně brzděného 
diferenciálu všech kol

Pohon všech kol 
s možností 

aktivace i za jízdy

Asistent pro 
sjíždění svahů

Asistent rozjezdu do kopce
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2298 CM3 ZDVIHOVÝ OBJEM MOTORU

DIESEL TYP PALIVA

Od 6,3 l/100 km SPOTŘEBA PALIVA

Od 169 g/km EMISE CO2

160 k /120 kW
190 k /140 kW

VÝKON

403 Nm při 1500 ot./min
450 Nm při 1500 ot./min

TOČIVÝ MOMENT

3 500 kg MAX. HMOTNOST 
BRZDĚNÉHO PŘÍVĚSU

1 059 kg MAX. UŽITEČNÉ ZATÍŽENÍ

HLTÁ CESTY.
Zvenčí je to pick-up s pohonem 4x4. 
Zevnitř však nový Nissan Navara působí 
spíše jako luxusní crossover. Vyzkoušejte 
ergonomický design palubní desky a 
vysoce kvalitní materiály. Relaxujte ve 
špičkových sedadlech inspirovaných NASA, 
nastavte si automatickou dvouzónovou 
klimatizaci a užívejte si pohodlí 
víceprvkového zavěšení zadní nápravy. 
Tento pick-up je mnohem více než jen 
tvrdý pracant – je to i pohodlný dopravní 
prostředek pro každodenní jízdy.

VZNĚTOVÝ MOTOR 2.3 DCI (EURO 6b)

Nový vznětový agregát se dvěma turbodmychadly 
a výkonem 190 k je k dispozici s 6stupňovou 
manuální nebo 7rychlostní automatickou 
převodovkou. Přináší vysoký výkon a točivý 
moment a zároveň o 27% nižší spotřebu paliva. 
Navara tak disponuje jednou z nejlepších 
akcelerací a jednou z nejnižších spotřeb paliva 
ve své třídě. 
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POŘÁDNÁ SÍLA.
Člun si samozřejmě můžete vzít s sebou. S taháním 
těžkých předmětů se totiž při konstrukci nového Nissanu 
NAVARA od začátku počítalo, například použitím
celosvařovaného žebřinového rámu. Přidejte k tomu 
odolné komponenty včetně brzdových a chladicích 
systémů a také dostatek výkonu při nízkých otáčkách 
a jste připraveni táhnout skutečně těžký náklad. 
Maximální hmotnost brzděného přívěsu je 3,5 tuny 
u všech modelů.
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VYUŽIJTE PRAKTICKOU 
LOŽNOU PLOCHU.
Nový Nissan NAVARA je konstruován tak, aby odváděl tvrdou práci – má 
vysoké užitečné zatížení až do 1 t a přípustnou celkovou hmotnost 
brzděného přívěsu 3,5 t. Nakládání a vykládání zjednodušují lehké výklopné 
dveře. Zajistit bezpečnost nákladu je snadné díky revolučnímu fixačnímu 
systému C-Channel. Pohyblivé úchyty lze zaklesnout kamkoli do speciálních 
kolejí na podlaze a třech stranách korby pick-upu, takže můžete zajistit 
náklad jakéhokoli tvaru a velikosti.
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Verze King Cab nabízí druhý pár dveří, díky kterým mohou 
cestující snáze nastupovat do kabiny, a můžete nakládat větší 
předměty, které neprojdou běžnými dveřními otvory. Dvě zadní 
sedadla můžete sklopit a vznikne tak velký otevřený prostor.

ULOŽIT. SKRÝT. ZAMKNOUT. 
BUDETE TO MILOVAT.
Důmyslně navržený a flexibilní interiér s mnoha praktickými úložnými prostory se hodí pro práci i zábavu. 
Vaše osobní věci najdou své místo pod zadními sedadly, v úložných prostorech ve dveřích, v prostorné 
přihrádce palubní desky a také ve velké středové konzole. Máte žízeň? Držáky nápojů najdete téměř všude, 
kam se podíváte: vedle předních sedadel a dokonce v předních a zadních dveřích.

Rozměrné úložné prostory ve dveřích řidiče a spolujezdce 
nabízejí dostatek místa.

Velká přihrádka v palubní desce je ideální pro dokumenty 
a složky, a to i větších rozměrů.

Úložné prostory prakticky umístěné pod zadními sedadly jsou 
perfektní pro všechny věci, které chcete mít schované.

Středová konzola obsahuje velké držáky nápojů a hluboký 
zakrytý úložný prostor pro předměty, které chcete mít po ruce, 
ale mimo pohledy očí.
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JEZDĚTE KAŽDÝ DEN PRVNÍ TŘÍDOU.
V novém Nissanu NAVARA najdete překvapivé pohodlí a prostor na všech sedadlech. 
Vpředu vám sedadla inspirovaná NASA pomohou držet ideální polohu a poskytnou 
dostatek komfortu pro dlouhé cesty. Automatická dvouzónová klimatizace navíc zajistí, 
že budete vy i vaše posádka v chladu či teple, jak potřebujete – kruhové boční výdechy 
umožňují přesně směrovat proudění vzduchu. To je dobré pro všechny na palubě, 
včetně cestujících vzadu, kteří mají své vlastní ventilační otvory.
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OVLÁDNĚTE PROSTOR.
Všechny ovládací prvky jsou přesně tam, kde je očekáváte. 
Inteligentní klíč se startovacím tlačítkem (se systémem Start/Stop 
u manuální převodovky) vám umožní odemknout, zamknout 
dveře a nastartovat vůz, aniž byste museli vytahovat klíč z kapsy. 
Sportovní kožený volant umožňuje ovládat tempomat i audiosystém, 
přičemž vaše ruce zůstanou přesně tam, kde mají. A handsfree s 
technologií Bluetooth vám umožní snadno a bezpečně telefonovat.

 

Strana 1    |    Strana 2    |    Strana 3

Vytisknout   |    ZavřítPředstavení    |   Exteriér    |    Všestrannost    |    Interiér    |    Technologie a Výkon    |    Styl a Příslušenství



DISPLEJ PALUBNÍHO POČÍTAČE

INOVACE, KTEROU MÁTE 
PŘÍMO PŘED OČIMA.
Kolem se pořád něco děje, a tak se snadno může stát, že zapomenete 
na to hlavní: na řízení. Displej palubního počítače ale všechny důležité 
informace od spotřeby paliva, přes emise CO2 ušetřené díky systému 
Start/Stop, až po podrobné navigační pokyny zobrazuje přímo před 
vámi, takže takřka nemusíte spustit oči ze silnice. Můžete se tak soustředit 
na to, na čem skutečně záleží.
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SVĚT JAKO NA DLANI.
Se systémem NissanConnect bude nová NAVARA nejlepším 
přítelem vašeho chytrého telefonu a vy můžete zůstat v neustálém 
kontaktu se svými blízkými. Nyní si totiž za jízdy můžete užívat 
vlastnoručně vybranou hudbu, novinky z Facebooku, zprávy, 
nejnovější tweety, rady TripAdvisor a mnoho dalšího. Vše dokonale 
spolupracuje s vaším chytrým telefonem a 7" dotykovým displejem 
na palubní desce. A je to ještě lepší: základní balíček aplikací je 
na první tři roky poskytován zdarma.

Buďte v obraze s navigačním systémem Nissan obsahujícím 
handsfree volání přes rozhraní Bluetooth, streamování audia, 
digitální rádio (DAB+) a vstup pro zařízení iPod/USB.
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®

7 airbagů ve standardu. Airbag řidiče a spolujezdce 
vpředu, dva boční airbagy v předních sedadlech, 
dva boční airbagy ve střeše a také kolenní airbag 
pro řidiče.

Vehicle Dynamic Control (VDC). Systém VDC monitoruje 
řízení, brzdění a stabilitu vozidla a v případě potřeby sníží 
výkon motoru a použije brzdy u konkrétních kol, aby vás 
udržel na zamýšlené trajektorii.

Elektronický diferenciál s omezeným prokluzem 
(eLSD). V případě špatné přilnavosti (sníh, bláto, prach, 
nerovnosti, svahy atp.) vozidlo detekuje prokluz kol 
a automaticky dané kolo zpomalí použitím brzd, aby 
byla obnovena trakce a vozidlo pokračovalo v pohybu. 
Funguje u všech 4 kol.

Protiblokovací brzdový systém (ABS). Systém 
ABS brání kolům v zablokování při prudkém 
brzdění, abyste mohli rychleji zastavit a současně 
manévrovat kolem překážek.

Elektronické rozdělování brzdné síly (EBD). 
Systém EBD směruje více síly na zadní brzdy, 
pokud vzadu vezete další pasažéry nebo náklad.

Automatické nouzové brzdění (FEB). Radar 
umístěný v předním nárazníku kontroluje 
vzdálenost od vozidla jedoucího vpředu. Hrozí-li 
nebezpečí srážky s vozem vpředu, spustí se 
zvukové a vizuální varování. Pokud řidič nezabrzdí 
dostatečně, vozidlo automaticky dobrzdí, aby 
předešlo nehodě. Systém funguje při libovolné 
rychlosti a zaručeně zastaví beze srážky 
při rychlosti do 30 km/h.

Nebylo by skvělé cítit jistotu v každé fázi jízdy? Systém Nissan Safety 
Shield představuje komplexní přístup k bezpečnosti, která je základem 
konstrukce a vývoje každého vozu, který vyrábíme. Zde popsané prvky 
systému jsou jen některé z mnoha, jimiž nový Nissan NAVARA disponuje 
a které pomáhají chránit vás a vaše blízké. Naše úsilí se zaměřuje na tři 
klíčové oblasti: sledování systémů a okolí vozidla, pomoc při zvládání 
nečekaných situací a vaše bezpečí v případě nehody.

Systém kontroly trakce (TCS). Systém TCS pomáhá zachovat optimální 
trakci. Rozpozná, kdy některé z kol začne prokluzovat, a sníží výkon 
motoru nebo použije brzdy k obnovení trakce.

Karoserie s deformačními zónami. Karoserie nového Nissanu NAVARA 
je navržena tak, aby pohltila náraz a ochránila prostor cestujících 
v případě srážky. Zahrnuje velmi pevnou strukturu kabiny s příčníky 
a výztuhami, přední a zadní deformační zóny a energii pohlcující 
sloupek řízení.

SYSTÉM NISSAN SAFETY SHIELD

OBKLOPTE SE JISTOTOU.

Panoramatický kamerový parkovací 
systém. Čtyři kamery poskytují 
pohled na celé okolí vozu z ptačí 
perspektivy. Abyste si o situaci udělali 
perfektní představu, můžete si
na obrazovce přiblížit pohled dopředu, 
dozadu a směrem k obrubníku. 
Funguje do rychlosti 10 km/h, abyste 
mohli kontrolovat jemné manévry 
na cestách i v terénu.

ZPOMALOVÁNÍ ÚČINNĚJŠÍ BRZDĚNÍ NOUZOVÉ BRZDĚNÍ

Audio/vizuální varování
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PRACUJE TVRDĚ.
VYDRŽÍ DÉLE.
Nový Nissan NAVARA je konstruován tak, aby nabídl léta 
drsné a spolehlivé práce, je to pick-up pro opravdové 
profesionály. Čím více na něj budete tlačit, tím více bude 
táhnout – až do 3,5 tuny za jakýchkoli okolností. 
Je to drsňák a dříč, který je vyroben tak, aby vydržel. 
Spolehlivějšího parťáka jen tak nenajdete. Balíček 
nejmodernějších technologií vám navíc usnadní život.

Strana 1    |    Strana 2    |    Strana 3    |    Strana 4    |    Strana 5

Vytisknout   |    ZavřítPředstavení    |   Exteriér    |    Všestrannost    |    Interiér    |    Technologie a Výkon    |    Styl a Příslušenství



ZVAŽTE VŠECHNY MOŽNOSTI.
Nový Nissan NAVARA je k dispozici v široké nabídce verzí a splňuje 
tak nároky celé řady firemních a soukromých zákazníků. Vyberte 
si verzi Chassis Cab, kterou můžete přizpůsobit svým potřebám 
(například sklápěč), verzi King Cab s velkou korbou nebo verzi 
Double Cab s velkým prostorem pro cestující.
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6

5

4

BRAKE

B R A K E

2

1

3

97

8

1 - Kryt korby, měkký

2 - Rolovací kryt korby

3 - Kryt korby, hliníkový

4 - Pevná nástavba Premium nebo Standard

5 - Ozdobný rám korby, nerezová ocel, chromovaný

6 - Přední ozdobná lišta, nerezová ocel, chromovaná

7 - Plastová vložka korby

8 - Plastová ochrana výklopné zádi

9 - Hliníková podlážka

VYLEPŠETE SI SVOU NAVARU 
ORIGINÁLNÍM PŘÍSLUŠENSTVÍM.

Vylepšete a ochraňte svůj pick-up pomocí 
originálního příslušenství Nissan vytvořeného 
na míru pro model NAVARA.

PEVNÁ NÁSTAVBA

* K dispozici pouze ve verzi Premium.

Centrální 
zamykání

Brzdové světlo Osvětlení interiéru* Čalounění 
interiéru*

Otvírání oken*
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A

A

B

CB

VISIA - látkové čalounění, grafit ACENTA - látkové čalounění, grafit TEKNA - látkové čalounění, grafit

TEKNA (VOLITELNĚ) - kožené čalounění, grafit N-CONNECTA - látkové čalounění, grafit

16" ocelová kola s kryty 16" hliníková kola 18" hliníková kola 

GN0 Černá (M) K51 Šedá (M)

CAQ Bronzová Earth (M) EAU Žlutá Savannah (M)

Z10 Červená (S)

QM1 Bílá (S) KL0 Stříbrná (M)

BW9 Modrá (M)

BARVY M: metalická - S: pastelová ČALOUNĚNÍ

ROZMĚRY
DOUBLE CAB 
A: Celková výška: 1 840 mm 
(se střešními ližinami)
B: Celková délka: 5 330 mm
C: Celková šířka: 2 085 mm 
(s nesklopenými zrcátky)
KORBA
Výška: 474 mm (nakládací hrana 
výklopných dveří)
Délka: 1 578 mm (podlaha)
Šířka: 1 560 mm (max.)

KING CAB 
A: Celková výška: 1 790 mm
B: Celková délka: 5 255 mm
C: Celková šířka: 2 085 mm 
(s nesklopenými zrcátky)
KORBA
Výška: 474 mm (nakládací hrana 
výklopných dveří)
Délka: 1 788 mm (podlaha)
Šířka: 1 560 mm (max.)

KOLA
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**Pro podrobnější informace o Nissan Servisní smlouvě si prosím prostudujte informační brožuru a Všeobecné podmínky, které jsou 
k dispozici u autorizovaných dealerů a opravců Nissan.

SLUŽBY ZÁKAZNÍKŮM

DEALERSKÁ SÍŤ

NISSAN má širokou specializovanou síť autorizovaných dealerů, kteří vyhoví vašim 
konkrétním požadavkům:
• Celoevropské pokrytí
• Samostatný prodejní a poprodejní personál
• Výhodná řešení financování
• Nabídka personalizace vozu
• Nabídka záručních možností nad rámec tovární 5leté záruky 
• Zkušební jízda dle vašeho výběru

POPRODEJNÍ SLUŽBY

Porouchaný osobní vůz znamená nepříjemnosti. Porouchaný pick-up však vážně 
ohrožuje vaše podnikání. I doba, kterou automobil tráví v servisu, je ztrátová, protože 
vůz si na sebe nevydělává. U Nissanu tomu rozumíme a děláme vše pro to, aby váš vůz 
byl stále tam, kam patří – na silnici.

NISSAN SERVISNÍ SMLOUVA** A PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA

Pro úplný klid a kontrolu vašeho rozpočtu, můžete využít Nissan servisní smlouvu, která 
pokryje servisní náklady do určitého počtu ujetých kilometrů nebo na zvolené časové 
období. Budete tak mít jistotu, že se o váš Nissan NAVARA vždy postarají ti nejlepší 
mechanici vyškolení automobilkou Nissan. A pro ještě větší klid, můžete získat 
i prodlouženou záruku na pokrytí případných poruch po skončení standardní záruky. 

• 5letá záruka (nebo 160 000 km) na celý vůz
• 5letá záruka na lak – vztahuje se na lak karoserie
• 5letá záruka na originální díly a příslušenství Nissan
• 12letá záruka proti prorezavění karoserie
• Záruka je plně převoditelná na dalšího majitele

A díky servisním intervalům vznětového motoru 24 měsíců nebo 30 000 km budete mít navíc 
nízké provozní náklady.

TOVÁRNÍ ZÁRUKA NA 5 LET NA LEHKÉ UŽITKOVÉ VOZY NISSAN
Nissan nyní nabízí standardní tovární 5letou záruku na celou řadu lehkých užitkových vozů*. 
Je to mnohem více než jen záruka:

Vy jste naší inspirací. Motivujete nás k hledání stále důmyslnějších řešení. Podněcujete nás k inovacím 
a změnám v zaběhnutých postupech. Nechceme se spokojit s pouhým vylepšováním toho, co již existuje. 
Chceme posouvat a znovu definovat hranice možností. Chceme nabízet originální řešení, která nám 
pomohou uspokojit vaše každodenní potřeby a naplnit vaše nejodvážnější sny. Nissan navrhuje vozy, 
příslušenství a služby, které mění zaběhnuté představy o možnostech automobilů. Abyste si skutečně 
vychutnali každou jízdu, dodává funkčním prvkům kouzlo nevšedního a nevšední činí dokonale funkčním.

DÍKY VÁM SE NESTÁLE ZLEPŠUJEME.

*Tovární záruka na 5 let / 160 000 km (podle toho, co nastane dříve) na řadu užitkových vozů (s výjimkou modelu e-NV200). Pro model e-NV200 
je záruka rozšířena na 5 let / 100 000 km (podle toho, co nastane dříve). Pro 4. a 5. rok jsou ze záruky vyloučeny karosářské díly a lak. Kromě výše 
uvedeného zůstávají záruční podmínky e-NV200 nezměněny. Prodlouženou záruku zajišťuje Nissan International Insurance Ltd.
Záruka na lak, originální náhradní díly a příslušenství Nissan, proti prorezavění a asistenční služba nejsou omezeny nájezdem kilometrů. 
Podrobnější informace o podmínkách, omezeních a výlukách záruky najdete v záruční knížce.
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Sledujte Nissan NAVARA na:

Razítko dealera:

Navštivte naše stránky: www.nissan.cz

*Tovární záruka na 5 let / 160 000 km (podle toho, co nastane dříve) na řadu užitkových vozů (s výjimkou modelu e-NV200, pro který platí 
tovární záruka 5 let / 100 000 km na speciální elektrické komponenty a 3 roky / 100 000 km na ostatní části vozu).

Vyvinuli jsme maximální snahu o to, aby obsah této publikace byl v okamžiku jejího předání do tisku (červenec 2016) správný. Tato brožura byla 
vytvořena s využitím prototypových vozů vystavovaných na autosalonech. V souladu s politikou soustavného zlepšování produktů si Nissan 
International vyhrazuje právo kdykoliv změnit specifikace a vozidla popisovaná a vyobrazená v této publikaci. Prodejci Nissan budou informováni 
o každé takové úpravě co možná nejrychleji. Prosím, ověřte si u místního prodejce Nissan, že jste obdrželi nejaktuálnější informace. Z důvodů 
limitů použitého tiskového procesu se mohou barvy uvedené v této brožuře mírně lišit od skutečných barev použitých laků 
a interiérových dekorů. Údaje v této brožuře nemusí být přesné v důsledku písařských chyb či chyb tisku. Výbava uvedená v této brožuře nemusí 
být v našem regionu nabízena. Jak je v automobilovém průmyslu obvyklé, kožená sedadla od Nissanu jsou potažena přírodní kůží (myslí se vlastní 
materiál, nikoliv jeho zpracování) na místech, která přicházejí do styku s tělem řidiče či pasažérů. Pro ostatní části čalounění sedadel je použita 
umělá kůže, která v řadě ohledů převyšuje vlastnosti přírodní kůže (například nevrásní při stárnutí, snadněji se čistí, je odolnější proti mechanickému 
poškození). Takové řešení umožňuje poskytnout našim zákazníkům skutečně hodnotný a trvanlivý produkt. Zobrazení je pouze ilustrativní. Data 
a údaje uvedené v této reklamě jsou určené výlučně k informačním účelům a nemohou být považovány za návrh smlouvy. Všechna práva 
vyhrazena. Reprodukce celé této brožury nebo jakékoliv její části bez písemného souhlasu společnosti Nissan International je zakázána. 
Kombinovaná spotřeba: 6,3 - 6,9 l/100 km; kombinované emise CO2: 167 - 183 g/km. Dovozcem je společnost Nissan Sales CEE Kft. (Maďarsko, 
1117 Budapešť, Infopark sétány 3/B) jednající prostřednictvím Nissan Sales CEE Kft. - organizační složka, se sídlem Praha 4, Krč, Antala Staška 
2027/77, PSČ 14000, Česká republika, IČ: 27248011, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 51598.

Tato brožura je vyrobena z papíru bez obsahu chlóru. – MY16 NAVARA FULL BROCHURE LHD 07/2016 – Vytištěno v EU.
Grafická úprava: DESIGNORY, France a výroba: eg+ worldwide, Francie – Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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