
T O W N S T A R  V A N



Víme, že pro majitele malých firem a podnikatele, jako jste vy, není zisk 
jediným měřítkem úspěchu. Stejně důležitá je vášeň, hrdost a udržitelnost 
všeho, co děláte. Není tedy čas, abyste si pořídili dodávku, která tomu 
odpovídá? Představujeme vám zcela nový Nissan Townstar - dodávku, 
která je stejně perspektivní jako vaše podnikání.

Stejně perspektivní jako 
vaše firma





Rozdíl se skrývá v detailech

VŠE ZA JEDEN DEN PRÁCE 
Dokončete všechny své každodenní 
úkoly na jedno nabití. Zcela nový 
100% elektrický Nissan Townstar s 
baterií o kapacitě 45 kWh zajišťuje 
dojezd až 301 km[1] - což je více než 
dost na to, abyste se s ním dostali až 
domů. Alternativně je Townstar k 
dispozici s účinným benzinovým 
motorem o objemu 1,3 litru.

SNIŽTE SVÉ NÁKLADY
Díky působivému dojezdu a 
úsporným energetickým tarifům, 
které jsou k dispozici hlavně přes 
noc, vás stejně tak zaujmou nízké 
provozní náklady. 2 europalety

Délka ložné plochy:

L1 
1810mm

L2 
2230mm

3.3m3 L1[3]

4.3m3 L2[3]

[1] Údaje o dojezdu jsou získány z laboratorních zkoušek v souladu s právními předpisy EU a slouží k porovnání různých typů vozidel. Údaje se nevztahují ke konkrétnímu 
vozidlu a nejsou součástí nabídky.
[2] Výbava dostupná v závislosti na verzi jako standardní výbava nebo pouze jako výbava na přání (za příplatek).



KANCELÁŘ NA KOLECH
Víme, že když jste malá firma, 
potřebujete být stále “na 
cestách” a zároveň v kanceláři. 
Zcela nový Nissan Townstar 
vám nabízí vyspělou 
propojenou kabinu a inovativní 
úložné prostory pro spisy a 
dokumenty.

Celková délka  
4910mm

Celková délka  
4486mm

L1

OČI VŠUDE KOLEM 
Pohybujte se s jistotou i ve 
stísněných prostorech. Inteligentní 
kamerový systém okolního pohledu 
vám při manévrování v nízké 
rychlosti poskytne 360° pohled z 
ptačí perspektivy[2], abyste mohli 
bez stresu zaparkovat a být si jisti 
všemi směry.

L2

POSUVNÉ DVEŘE L2
Díky mimořádně velkým 
posuvným dveřím umožňuje 
Townstar L2 nakládat 
europalety bočními dveřmi.

831mm

Údaje nemusí odrážet skutečné jízdní výsledky. Oficiální výsledky může ovlivnit volitelná výbava, údržba, chování řidiče a netechnické faktory, jako jsou 
povětrnostní podmínky. Údaje byly stanoveny podle nového celosvětově harmonizovaného zkušebního cyklu pro lehká vozidla (WLTP).



LED světlomety a světla pro 
denní svícení

Zadní světla s charakteristickými 
LED světlomety

Přední mlhové LED světlomety 
s technologií přisvěcování do 
zatáček[1]

Přední mřížka s přístupem pro 
nabíjení[2]

Design, který přesně zapadá
Odvážný japonský design, robustní linie a kompaktní 
tvary - zcela nový Nissan Townstar má vzhled, který 
vyniká, a proporce, které se k němu hodí. Díky tomu se 
skvěle hodí na parkoviště i do úzkých městských ulic.

[1] Funkce dostupné v závislosti na verzi, standardně nebo pouze jako volitelná
výbava (za příplatek).
[2] Pouze pro Townstar EV Van







Sofistikovaný design. 
Bezproblémová praktičnost.
Objevte kvalitní interiér s vysoce kvalitními povrchovými úpravami, 
ergonomicky tvarovaným volantem a 10’’ plně digitálním displejem[1]. 
Abyste v kabině neměli nepořádek a byli připojeni, je nový Nissan 
Townstar vybaven bezdrátovým nabíjením chytrých telefonů[1] a až 3 
porty USB[1]. Pro ještě větší komfort si můžete také vybrat vyhřívání 
předních sedadel.

[1] Funkce jsou k dispozici v závislosti na verzi, jako standard nebo pouze jako 
volitelná výbava (za příplatek).
[2] Pouze pro Townstar EV Van

Elektronická parkovací brzda[2]

10” digitální displej přístrojové desky[1][2]

Automatická řadicí páka[2]



[1] Funkce jsou k dispozici v závislosti na verzi, jako standard nebo pouze jako volitelná výbava (za příplatek).

Držáky nápojů velikosti King Praktická zásuvka v odkládací schránce[1] 
(více než 7 litrů úložného prostoru)

Úložný prostor předních dveřích



Vše na svém místě
Ergonomická, multifunkční a vysoce praktická. Kabina zcela nového 
Nissanu Townstar nabízí spoustu inovativních úložných prostor.

Ovládání klimatizace[1] Bezdrátová nabíječka[1]

Úložný prostor A4 Úložný prostor u řidiče s víkem a 2 nabíjecími 
USB porty



Posuvné dveře[1]

Nákladní prostor L1 Van

Otevřený všem možnostem 
Zcela nový Nissan Townstar L1 nabízí velkorysý zavazadlový prostor o objemu 
3,3 m3. Kabina Townstaru nabízí inovativní dostatek úložného prostoru pro 
pracovní složky a důležité předměty.

[1] Funkce jsou k dispozici v závislosti na verzi, jako standard nebo pouze jako volitelná výbava (za příplatek).



2 europaletyDélka nákladního prostoru

1810mm

Objem nákladního prostoru

3.9m3

Délka nákladního prostoru

3053mm

VAN L1





Více prostoru, více možností 
Ať už nakládáte krabice, palety, nábytek nebo jakýkoli jiný typ 
nákladu, s Townstarem L2 objevíte působivý zvětšený nákladový 
prostor 4,3 m3 a ložnou plochu přes 2,2 metru. K dispozici jsou však 
také větší boční dveře, které vám umožní širší přístup, přímou boční 
nakládku europalet, a několik bodů pro zajištění nákladu popruhy.

Boční nakládání europalet

Délka nákladního prostoru

VAN L2

2230mm



Inteligentní, intuitivní, připojený
8“ dotyková obrazovka[1] ve zcela novém Nissanu Townstar je vaším 
portálem do systému NissanConnect: prostřednictvím intuitivní 
navigace, pokročilých technologií a dalších funkcí. Naše aplikace pro 
chytré telefony nabízí stále rostoucí škálu služeb včetně navigace door-
to-door a možnosti zapnout klimatizaci vašeho vozu Townstar na 
dálku[2]. Když jste uvnitř vozu[3], připojte svůj telefon a začněte používat 
své oblíbené aplikace díky Apple CarPlay®[4] a Android Auto™[4]. A ať jste 
kdekoli[4], informuje vás o stavu vašeho vozu. Tak budete připraveni na 
každodenní práci.

NAVIGACE[1] 
Najděte svou cestu bez námahy s pokročilou 
navigací, která obsahuje: 3D zobrazení, 
informace o omezení rychlosti, zobrazení 
křižovatky, dopravní informace v reálném 
čase a nepřetržitou navigaci i bez signálu GPS 
díky vnitřnímu gyroskopu.

E-CALL[1]

V případě jakékoli nouze lze nastavit funkci 
E-call[1] tak, aby automaticky nebo ručně 
stisknutím tlačítka zavolala na tísňovou 
linku. Systém se spustí, pokud senzory 
vašeho vozidla zaznamenají kolizi.

APLIKACE SLUŽEB NISSANCONNECT[1] 
Aplikace NissanConnect Services[1] nově 
definuje váš vztah s vozem Townstar tím, že 
vám umožňuje propojit se s vaším chytrým 
telefonem, např. zjistit, kde je zaparkovaný, 
zkontrolovat historii jízdy a dokonce jej ovládat 
nastavením teploty v kabině na dálku[1].

[1] Funkce jsou k dispozici v závislosti na verzi, jako standard nebo pouze jako volitelná výbava (za příplatek). 
[2] Připojení mobilního telefonu k systému NissanConnect by se mělo provádět pouze v bezpečně zaparkovaném vozidle. Použití systému by mělo být vždy v souladu 
s pravidly silničního provozu. Řidiči by měli systém používat pouze tehdy, když je to bezpečné. Uživatelé by si měli být vědomi toho, že technologie hands-free může 
odvádět pozornost od jízdy, což by mohlo mít vliv na plnou kontrolu nad vozidlem.
[3] Systémy Apple CarPlay® a Android Auto™ jsou k dispozici zdarma v závislosti na modelu a/nebo výbavě.
[4] Pro využívání služeb NissanConnect potřebujete uživatelský účet NissanConnect a musíte se zaregistrovat a přihlásit do systému NissanConnect pomocí 
uživatelského jména a hesla. K používání bezplatné aplikace NissanConnect potřebujete chytrý telefon s kompatibilním operačním systémem iOS nebo Android a 
SIM kartu s možností přenosu dat se stávající nebo samostatnou smlouvou o mobilním telefonu mezi vámi a vaším poskytovatelem mobilních služeb. Všechny 
služby jsou závislé na pokrytí mobilní sítí. 

Další informace naleznete na www.nissan.cz nebo se obraťte na svého prodejce Nissan nebo na 800 232 323 / zakazanickalinka@nissan.cz. Reakce a používání 
funkce mohou být ovlivněny, pokud vůz přijímá špatný signál. Pro optimální používání se ujistěte, že je vůz v dobrém pokrytí sítě.

Naskenujte kód a stáhněte si nyní aplikaci NissanConnect Services a připojte ji ke svému novému Nissanu.







Síla změnit věci k lepšímu 
Sebevědomý výkon, působivá účinnost a rozměry, které se hodí pro každý 
úkol. Objevte výkonné motory, všestranný prostor a rozměry vhodné pro 
bezproblémovou jízdu po městě nebo na výlet.

100% ELEKTRICKÝ TOWNSTAR
Čistší, tišší a levnější provoz s dojezdem až 301 km[1] - zcela nový, 100% 
elektrický Nissan Townstar EV je poháněn baterií o kapacitě 45 kWh 
připojenou k elektromotoru o výkonu 122 k/245 Nm.
K dispozici je tepelné čerpadlo a kapalinové chlazení baterie, které 
přináší komfort v kabině s optimální účinností pro nezávislost a nabíjení.

BENZINOVÝ MOTOR HR13  
Účinný benzinový motor nového Nissanu Townstar s akcelerací a 
dostatečným výkonem, aby zvládl prudké kopce i při plném naložení, 
vám bude krýt záda. Užijte si výkon 130 k a kombinovanou spotřebu 
paliva 6,6-7,0 l/100 km a emise CO2 150-159 g/km (min/max) v 
kombinovaném cyklu díky 6stupňové manuální převodovce s režimem 
ECO pro optimální účinnost. 

[1] Údaje o dojezdu jsou získány z laboratorních zkoušek v souladu s právními předpisy EU a slouží k porovnání 
různých typů vozidel. Údaje se nevztahují ke konkrétnímu vozidlu a nejsou součástí nabídky. Hodnoty nemusí 
odrážet skutečné jízdní výsledky. Oficiální výsledky může ovlivnit volitelná výbava, údržba, chování řidiče a 
netechnické faktory, jako jsou povětrnostní podmínky. Údaje byly stanoveny podle nového celosvětově 
harmonizovaného zkušebního cyklu pro lehká vozidla (WLTP).
[2] Spotřeba energie (Wh/km): kombinovaná 170- 173; kombinované emise CO2 (g/km): 0. Nulové emise CO2 
během jízdy.



Technologie, která vám kryje záda
Parkujte s jistotou. Inteligentní systém sledování okolí vozu[1] ve 
zcela novém Nissanu Townstar vám poskytne 360° pohled na 
vaše vozidlo s možností volby zaměření na přední pohled, 
pohled na obrubník nebo pohled zezadu. Čtyři kamery 
spolupracují s parkovacími senzory a poskytují vám zvukovou i 
vizuální navigaci pro klid v těsnějších prostorech.

[1] Funkce jsou k dispozici v závislosti na verzi, jako standard nebo pouze jako volitelná výbava (za příplatek).

INTELIGENTNÍ VAROVÁNÍ PŘED 
ČELNÍM NÁRAZEM[1]

Sleduje vozidlo před vámi. Když systém zjistí 
náhlé zpomalení vozidla před vámi, zvukově a 
vizuálně vás upozorní, abyste zpomalili.

ASISTENT PRO UDRŽOVÁNÍ V JÍZDNÍM PRUHU A 
VAROVÁNÍ PŘED OPUŠTĚNÍM JÍZDNÍHO PRUHU[1]

Tyto systémy poskytují asistenci, která pomáhá 
soustředit polohu vašeho vozu v jízdním pruhu, a 
upozorní řidiče, když vůz vyjíždí z jízdního pruhu 
bez aktivovaných ukazatelů směru.

INTELIGENTNÍ NOUZOVÉ BRZDĚNÍ[1]

Townstar dává pozor na vás - a na osoby kolem 
vás. Pokud vám v cestě stojí nějaké předměty, 
tento systém vám v případě potřeby pomůže 
zabrzdit, abyste zabránili nebo snížili škody 
způsobené srážkou.

ASISTENT HLÍDÁNÍ MRTVÉHO ÚHLU SE 
ZÁSAHEM DO ŘÍZENÍ[1]

Upozorní před změnou jízdního pruhu pokud se v 
bodě mrtvého úhlu objeví jiné vozidlo. Při 
pokračování manévru a riziku zkřížení dráhy 
rozpoznaného vozidla systém vyvine lehký tlak na 
brzdy a vrátí vozidlo zpět do původního pruhu.

ROZPOZNÁVÁNÍ DOPRAVNÍCH ZNAČEK[1]

Informuje řidiče o změnách rychlostních limitů a 
dalších důležitých informacích na silnici tím, že 
během jízdy detekuje značky omezující rychlost 
a výstražné značky.





A

Postarejte se o detaily
Každá firma má své specifické požadavky a potřeby. S originálním 
příslušenstvím Nissan si můžete zcela nový vůz přizpůsobit podle 
svých představ. Upravte Nissan Townstar tak, aby odpovídal vašim 
potřebám a rozšiřte možnosti jeho využití. 



B

ED

G

H I

F

C

J K

PŘEPRAVA NÁKLADU
A:  Střešní nosič
B:  Pevné tažné zařízení

NABÍJENÍ EV
C:  Domácí síťová AC nabíječka

DESIGN
D:  Chromované kryty zrcátek a  
 kliky dveří
E:  Litá kola

KOMFORT A OCHRANA
F:  Obložení z překližky
G:  Loketní opěrka
H:  Velurové koberečky
I:  Gumové koberečky

BEZPEČNOST
J:  Zadní kamera
K:  Alarm



LÁTKA

LÁTKA/SYNTETICKÁ KŮŽE

KOLA ČALOUNĚNÍ

PŘEDNÍ MŘÍŽKA

4 METALICKÉ BARVY

2 ZÁKLADNÍ BARVY

PALETA BAREV

Bílá - QNG

Šedá Highland - KQA

Šedá Casiopée - KNG

Černá Enigma - GNE

Karmínově Červená - NPF

100% ELEKTRICKÁ VERZE

BENZÍNOVÁ VERZE

Šedá Urban - KPW

16" OCELOVÁ KOLA



STANDARDNÍ VÝBAVA PRO JEDNOTLIVÉ VERZE

KOLA

16" Ocelová kola
Rezervní kolo

EXTERIÉR

Elektrická boční zrcátka s 
odmrazováním
LED světlomety (dálková 
světla) a světla pro denní 
svícení
Elektricky ovládaná a 
vyhřívaná zrcátka
1 Boční panelové posuvné 
dveře
Zadní panelové francouzské 
dveře - 60% / 40%
3-tlačítkový klíč

SPECIFIKACE EV

Režim kabelu 2 - kompatibilní 
se standardními zásuvkami 
6/10A
Standardní (11 kW AC)

KONEKTIVITA

Rádio 1 Din (s funkcí DAB)
1 USB (nabíjení + data) 
dostupné v rádiu
Ovládání audiosystému na 
volantu

INTERIÉR/KOMFORT

Plastová podlaha v kabině
Schránka v palubní desce
4,2" TFT displej přístrojové 
desky
Elektricky ovládaná okna 
řidiče a spolujezdce
12V zásuvka v nákladovém 
prostoru
Malá centrální konzola s 
úložným prostorem 
Pevná přepážka

BEZPEČNOST

Automatická světla a stěrače

EXTERIÉR

Elektricky sklopná boční 
zrcátka
Přední mlhová LED světla s 
technologií přisvěcování do 
zatáček
i-Key

KONEKTIVITA

8’’ displej audiosystému s 
Apple CarPlay® a Android 
Auto™

INTERIÉR / KOMFORT

Ovládání klimatizace 
Elektrické ovládání předních 
oken s automatickou funkcí
Komfortní sedadlo řidiče s 
nastavením výšky a bederní 
opěrky
Komfortní sedadlo 
spolujezdce s výškovým 
nastavením
Volant vyšší třídy
Praktická zásuvka s 
osvětlením - k dispozici 
pouze pro LHD  
Velká centrální konzola 
Elektrická parkovací brzda

BEZPEČNOST

Upozornění na provoz v 
mrtvém úhlu
Upozornění na nestabilní 
trajektorii
Přední a zadní parkovací 
senzory s ochranou boků
Zadní kamera
Systém automatického 
nouzového brzdění město/
chodec/cyklista/noc
Předpínače bezpečnostních 
pásů
Rozpoznávání dopravních 
značek

KONEKTIVITA

Systém Navigace
2 USB porty (nabíjení, data 
dostupná pouze se 
zabudovanou navigací) na 
horní palubní desce 

INTERIÉR/KOMFORT

Volant potažený kůží
Vyhřívání sedadel řidiče a 
spolujezdce
Bezdrátové nabíjení 
smartphonu 

BEZPEČNOST

Automatická dálková světla
Inteligentní monitor 
sledování okolí vozu
Asistent pro udržování v 
jízdním pruhu
ProPILOT Assist - pouze pro EV

SPECIFIKACE EV

Rychlejší nabíječka 22kW AC
Kabel mode 3 (T2 - T2)

INTERIÉR/KOMFORT

Manuální klimatizace - pouze 
ICE
Plastová podlaha v 
nákladovém prostoru
Automatická klimatizace 
(monozónová) - pouze EV*

BEZPEČNOST

Zadní parkovací senzory

VISIA N-CONNECTA (ACENTA +) TEKNA (N-CONNECTA +)ACENTA (VISIA +)



[1] Verze L2 bude k dispozici od poloviny roku 2023, technické údaje podléhají konečné homologaci.

L1 L2[1]

BENZÍNOVÝ ELEKTRICKÝ BENZÍNOVÝ ELEKTRICKÝ

ROZMĚRY

A - Celková délka (mm) 4486 4486 4910 4910

B - Celková šířka bez zrcátek/se zrcátky (mm) 1860/2159 1860/2159 1860/2159 1860/2159

C - Celková výška (mm) 1864 1864 1854 1854

D - Rozvor (mm) 2716 2716 3100 3100

E - Čelní převis (mm)  960 960 960 960

F - Zadní převis (mm) 810 810 850 850

G - Šířka bočních posuvných dveří (mm) 615 615 831 831

H - Výška bočních posuvných dveří (mm) 1060 1060 1060 1060

I - Výška zadních dveří (mm) 1115 1115 1115 1115

J - Šířka otevírání zadních dveří 100 mm od podlahy nákladu (mm)  1256 1256 1256 1256

NÁKLADOVÝ PROSTOR

K - Délka u podlahy (mm) 1810 1810 2230 2230

L - Maximální šířka (mm) 1570 1570 1570 1570

Šířka mezi oblouky kol (mm)  1248 1248 1248 1248

Šířka 1 metr nad ložnou plochou (mm)  1196 1196 1196 1196

Výška (mm) 1215 1215 1229 1229

Nakládací výška u zadních dveří (mm)  1115 1115 1115 1115

Nakládací práh (mm) 634 634 613 613

Objem nákladového prostoru (m3) 3,3 3,3 4,3 4,3

HMOTNOSTI

Užitné zatížení bez řidiče (kg)  433 - 860 377 - 612 669 - 845  570 - 777 

Pohotovostní hmotnost vozidla (kg) 1960 - 2180 2220 - 2230 2270 2490

Maximální tažná síla (s brzděným přívěsem) (kg)  1500 1500 1500 1500

Maximální tažná síla (s nebrzděným přívěsem) (kg)  685 - 705 750 750 750

Maximální zatížení střechy (kg)  100 100 100 100

ROZMĚRY



DOMÁCÍ NABÍJENÍ (0-100%)

Domácí zásuvka 2.3 kW s kabelem mode 2 22h30min

Domácí Wallbox 7.3 kW s kabelem mode 3 7h

VEŘEJNÉ NABÍJENÍ (15-80%)

AC 11 kW s kabelem mode 3 2h40min

AC 22 kW s kabelem mode 3 1h30min

Rychlonabíječka DC s integrovaným kabelem 37min

ČAS NABÍJENÍ BATERIE ELEKTRICKÉ VERZE
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*Záruka výrobce pro řadu LCV 5 let / 160 000 km (podle toho, co nastane dříve). 
Neomezený počet ujetých kilometrů pro lakování, originální díly a příslušenství Nissan, silniční asistenci a záruky na korozi.
Další podrobnosti naleznete v záruční knížce Nissan.

• Ochrana 5 let nebo 160 000 km od nárazníku k 
nárazníku.
• Záruka 5 let na lak - vztahuje se na lak karoserie
• Záruka 5 let na originální díly a příslušenství Nissan
• 5 let silniční asistence
• Záruka 12 let na korozi na zcela nový Nissan Townstar
• Záruka je plně přenosná
• Záruka 8 let nebo 160 000 km* (co nastane dříve) na 
stav baterie elektromobilu (pod 70%)

A se servisními intervaly 2 roky nebo 30 000 km u benzínové verze a 2 roky nebo 40 000 km 
u elektrické verze (podle toho, co nastane dříve) budete mít nejen 5 let klid, ale také nízké 
provozní náklady.

NISSAN LCV 5 LET ZÁRUKA VÝROBCE
Nissan nyní nabízí standardní 5letou celoevropskou záruku výrobce na celou řadu lehkých 
užitkových vozidel*. Je to více než jen standardní záruka:

Rozněcujete naši představivost. Provokujete naši 
vynalézavost. Inspirujete nás ke změně pravidel a 
inovacím. A ve společnosti Nissan inovace nezname-
nají jen doplňky a rozšíření, ale také překračování hranic, abyste mohli znovu objevovat status quo. Je 
to o vývoji nečekaných řešení, která uspokojí vaše nejdivočejší i nejpragmatičtější přání. Ve společnos-
ti Nissan navrhujeme vozidla, příslušenství a služby, které se vymykají zaběhnutým zvyklostem - přet-
váříme praktické na vzrušující a vzrušující na praktické, abychom vám každý den mohli nabídnout 
vzrušující zážitek z jízdy.

PROBOUZÍTE V NÁS V NISSANU TO NEJLEPŠÍ.



SLUŽBY ZÁKAZNÍKŮM

POPRODEJNÍ SLUŽBY
Když se vám porouchá vůz, je to nepříjemné. Pokud se vám 
porouchá dodávka, je to vážná rána pro vaše podnikání. I čas 
vyhrazený na servisní prohlídku představuje čas, kdy si vaše 
dodávka nevydělává na své živobytí. Ve společnosti Nissan 
těmto tvrdým obchodním faktům rozumíme. Proto děláme 
maximum pro to, aby vaše dodávka byla tam, kde má být - 
pracovala pro vás, na cestách.

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA NISSAN
Chcete ještě více klidu? Pořiďte si prodlouženou záruku, která 
pokryje případné mechanické a elektrické poruchy po skončení 
standardní záruky na váš zcela nový Nissan Townstar.

5 LET SILNIČNÍ ASISTENCE
• Celoevropské krytí poruch, nehod, nezáručních událostí ( jako 
např. píchlé pneumatiky, ztracené klíče, špatné palivo...).
• 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce
• Centrum tísňového volání
• Rychlá silniční pomoc

Pokud to není možné a vaše vozidlo je i po několika hodinách 
nepojízdné, zajistíme vám co nejdříve náhradní vozidlo nebo v 
případě potřeby nocleh a cestu do dalšího cíle nebo zpět na 
místo odkud jste vyjeli. Zajistíme také odtah vašeho 
nepojízdného vozidla. 



Ponořte se do zážitků s novým Nissanem Townstar: www.nissan.cz/vozidla/nova-vozidla/townstar.html
Sledujte Nissan Townstar na Facebooku, Instagramu a Youtube.
Bylo vynaloženo veškeré úsilí, aby obsah této publikace byl v době odevzdání do tisku (září 2022) správný. Tato brožura byla vytvořena 
s využitím prototypů vystavených na autosalonech. V souladu s politikou společnosti Nissan Europe neustále zdokonalovat své produkty 
si společnost vyhrazuje právo kdykoli změnit specifikace a vozidla popsaná a zobrazená v této publikaci. Prodejci společnosti Nissan 
budou o všech takových změnách co nejrychleji informováni. Aktuální informace získáte u svého místního prodejce Nissan. Vzhledem k 
omezením použitých tiskových procesů se mohou barvy uvedené v této brožuře mírně lišit od skutečných barev použitých laků a materiálů 
vnitřního obložení. Všechna práva vyhrazena. Reprodukce celé této brožury nebo její části bez písemného souhlasu společnosti Nissan 
Europe je zakázána. Tato brožura je vyrobena z bezchlorového papíru - MY22 Townstar brožura 09/2022 - Vytištěno v EU. Vytvořila 
společnost DESIGNORY, Francie a vyrobila společnost eg+ worldwide, Francie - Tel.: +33 1 49 09 25 35.


