
 

 

 
Prehlásenie spoločnosti Nissan Motor Limited k jej európskej stratégií 

 

V náväznosti na článok Reuters zverejnený 4. mája o budúcej európskej stratégií 

spoločnosti Nissan, pochádzajúcej z neznámych zdrojov, by sme sa radi podelili o oficiálnu 

odpoveď od spoločnosti Nissan Motor Limited (NML): 

„Nissan je aj naďalej plne odhodlaný posilniť svoju radu produktov v Európe ako súčasť neustáleho úsilia 

o zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti. Nový Juke, ktorý bol uvedený na trh v novembri, je prvým 

krokom k obnove našej produktovej rady osobných automobilov. V závode Sunderland vo Veľkej Británii 

sa zároveň začala príprava na produkciu crossoveru Qashqai novej generácie. Naďalej taktiež 

pokračujeme v pláne elektrifikovať naše portfólio vozidiel, vrátane príchodú úplne nového modelu. “ 

 

Okrem vyššie uvedeného be sme chceli zdôrazniť, že Grand Automotive Central Europe, 

oficálny dovozca vozidiel Nissan na Slovensku, Maďarsku a v Českej republike, poskytuje 

pre najobľúbenejšie modely z rady crossoverov špeciálny balíček záruky. Tento unikátny 

balíček 10 ročnej záruky je k dispozícií pre modely Juke, Qashqai a X-Trail. 

### KONIEC ### 

 
Spoločnosť Nissan v Európe 

Spoločnosť Nissan má jedno z najsilnejších zastúpení zámorských výrobcov v Európe. Zamestnáva tu viac ako 16 

000 zamestnancov v miestnych prevádzkach zameraných na dizajn, výskum a vývoj, výrobu, logistiku, predaj 

a marketing. Výrobné linky závodov spoločnosti Nissan vo Veľkej Británii, Španielsku a Rusku v roku 2018 vyrobili 

približne 600 000 vozidiel vrátane oceňovaných crossoverov, úžitkových vozidiel a tiež Nissanu LEAF, 

najpredávanejšieho elektrického vozidla v Európe za rok 2018. Spoločnosť Nissan si nedávno predstavenou víziou 

Inteligentnej mobility kladie za cieľ dosiahnuť nulové emisie a nulový počet nehôd so smrteľnými následkami. 

Toto komplexné poňatie má slúžiť ako smer na formovanie portfólia výrobkov a technológií a určovať štýl 

rozhodovania o tom, ako majú byť automobily poháňané a ovládané a o tom, aké bude ich miesto v spoločnosti. 

Spoločnosť Nissan Motor Co., Ltd. 

 
Spoločnosť Nissan je globálnym výrobcom širokého spektra automobilov a pod značkami Nissan, INFINITI 
a Datsun ponúka kompletné portfólio viac ako 60 modelov. V hospodárskom roku 2018 predala spoločnosť 
celosvetovo 5,52 milióna vozidiel a vykázala tržby 11 600 miliárd jenov. Globálne ústredie spoločnosti Nissan 
v japonskej Jokohame riadi prevádzku v šiestich regiónoch: Ázia a Oceánia, Afrika, Blízky východ a India, Čína, 
Európa, Latinská a Severná Amerika. V roku 1999 začal Nissan v rámci aliancie Renault-Nissan spoluprácu 
s francúzskou automobilkou Renault a v roku 2016 spoločnosť Nissan získala podiel 34 % v spoločnosti Mitsubishi 
Motors. Aliancia Renault-Nissan-Mitsubishi predala v kalendárnom roku 2018 dohromady 10,76 milióna vozidiel. 

Ďalšie informácie o našich produktoch, službách a o tom, akým spôsobom sa usilujeme o ekologickejšiu dopravu, 

nájdete na stránke nissan-global.com. Tiež nás môžete sledovať na sieťach Facebook, Instagram, Twitter 

a LinkedIn a pozrieť si naše nové videá na YouTube. 
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