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EGYEDÜLÁLLÓ
KÉNYELEM
A fthet fekete brülések
és a 360°-os parkolókamera
NissanConnect rendszerrel
biztosítja a maximális
kényelmet a limitált kiadású
NAVARA TREK-1°-ben.

TÖKÉLETESSÉG EGY
PRÉMIUM PICK-UPBAN
Megérkezett a limitált kiadású NISSAN NAVARA TREK-1°.
A gyárilag felszerelt eredeti NISSAN tartozékokkal most még stílusosabb.
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KEMÉNY, MÉGIS KIFINOMULT
A munka terén sem ismer kompromisszumot, mégis meglepen
kényelmes és élvezetes vezetést kínál.

FEKETE
DÍSZÍTCS LED
SPOTLÁMPÁKKAL

AKÁR
GYÖNGYHÁZFEHÉR
SZÍNBEN IS
ELÉRHET

PLATÓ
A NISSAN
NAVARA TREK-1°
platóján fekete
platóbélés, színrefújt
platófedél és
platóelválasztó is
található.

FEKETE
OLDALSÓ FELLÉP
18”-OS FEKETE
KÖNNYFÉM
KERÉKTÁRCSA

Nyomtatás | Bezárás

EGYEDI KIEGÉSZÍTK
Fekete
díszítcs LED
spotlámpákkal

18”-os fekete
könnyfém
keréktárcsák

Színrefújt
platófedél,
platóelválasztó
és platóbélés

Fekete oldalsó
fellépk

FÉNY AZ ÉJSZAKÁBAN
A NAVARA TREK-1° fekete
platódíszítcsöve nagy
fényerej LED lámpákkal
van felszerelve.
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NISSAN NTELLIGENS MOBILITÁS
Az Intelligens mobilitás határozza meg mindennapjainkat. Arra használjuk fel a technológiákat,
hogy autóink ne csak közlekedési eszközeink legyenek, hanem partnereink is. Együtt
magabiztosabb, összekapcsoltabb és izgalmasabb lehet az utazás. Akár már a nagyon közeli
jövben megvalósulhatnak az olyan megoldások, mint, hogy az autók átveszik tlünk a vezetés
feladatát, vagy, hogy menet közben az autópálya tölti fel elektromos jármvünket. És ez a jöv már
testet öltött abban a Nissanban, amit ma vezethet.

keresse fel weboldalunkat: https://www.nissan.hu/jarmuvek/uj/navara/special-version.html

Kövesse a Nissan NAVARÁT itt:
Márkakereskedés bélyegzje:

A képek illusztációk. A kiadványban közölt tények tájékoztató jellegek, nem minsülnek szerzdéses ajánlattételnek. Nissan Navara kombinált
üzemanyag-fogyasztás: 6,3-6,9 l/100km, kombinált CO 2 kibocsátás: 167-183 g/km.

Mindent megtettünk azért, hogy e kiadvány a legaktuálisabb adatokat tartalmazza a nyomdába adásakor (2017. április). A brosúrában szakmai
rendezvényeken kiállított prototípusokat mutatunk be. A vállalat folyamatos termékfejlesztési elve alapján a Nissan Europe fenntartja a jogot
arra, hogy a jelen kiadványban ismertetett specikációkat és bemutatott jármveket bármikor megváltoztassa. Az esetleges változtatásról
a Nissan márkakereskedket a lehet leghamarabb tájékoztatjuk. Ha a legfrissebb információkra van szüksége, forduljon a legközelebbi Nissan
márkakereskedhöz. Az alkalmazott nyomdai eljárás korlátai miatt elfordulhat, hogy a jelen brosúrában bemutatott színek néhány árnyalattal
eltérnek a fényezés és a bels kárpitok valódi színétl. Minden jog fenntartva. A brosúra teljes vagy részleges sokszorosítása a Nissan Europe írásos
hozzájárulása nélkül tilos.

Ez a kiadvány klórmentes papírból készült. – MY16 NAVARA SV1 Leaet 04/2017 – Nyomtatási hely: EU.
Tervezte a DESIGNORY, Franciaország és készítette az EG+ WORLDWIDE – Tel.: +33 1 49 09 25 35
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