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DOKONALOS� V PODOBE
LUXUSNÉHO PICK-UPU
Nissan NAVARA model TREK-1° prichádza.
Limitovaná edícia v štýlovejšej verzií s originálnym príslušenstvom Nissan priamo z výroby.

  

 
 

VÝNIMO�NÉ POHODLIE
Materiály mäkké 
na dotyk, vyhrievané 
sedadlá z �iernej kože 
a NissanConnect 
s Inteligentným 
panoramatickým 
kamerovým parkovacím 
systémom poskytujú 
modelu NAVARA TREK-1° 
výnimo�nú úrove� 
pohodlia v kategórii 
pick-upov.
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DRSNÝ A ELEGANTNÝ ZÁROVE�
Poradí si s každou úlohou bez najmenších problémov a poskytne vám pohodlie 
a potešenie z jazdy kedyko�vek a kdeko�vek.

�IERNE 
OZDOBNÉ RÁMY 
S BODOVÝMI LED 
SVETLOMETMI

�IERNE
BO�NÉ OZDOBNÉ RÁMY

18” �IERNE DISKY 
KOLIES Z �AHKÝCH 
ZLIATIN

 

 

 

O NÁKLAD JE 
POSTARANÉ.

Nissan NAVARA TREK-1°
je vybavený �iernou 

plastovou výpl�ou 
nákladného priestoru, 

krytom nákladného 
priestoru vo farbe 

karosérie a rozde�ova�om 
nákladného priestoru.

BIELA PEARL
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 V NOCI ZAŽIARI.
Nissan NAVARA TREK-1°
je vybavený �iernymi 
ozdobnými rámami a 
špeciálnymi bodovými 
svetlometmi LED s vysokou 
svietivos�ou.

VÝNIMO�NÉ DETAILY

�ierne ozdobné 
rámy s bodovými 
LED svetlometmi

18” �ierne 
disky kolies 
z �ahkých 
zliatin

Kryt nákladného 
priestoru vo 
farbe karosérie, 
rozde�ova� 
nákladného 
priestoru a výpl� 
nákladného 
priestoru

�ierne bo�né 
ozdobné rámy
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Inteligentná mobilita nás inšpiruje vo všetkom, �o robíme. Pomocou nových technológií meníme 
vozidlá z oby�ajných dopravných prostriedkov na partnerov. Pokia� pôjdeme spolu, bude jazda 
istejšia, prepojenejšia a vzrušujúcejšia. �i už ide o vozidlo, ktoré vám pomôže s riadením, 
alebo o dia�nice, na ktorých si za jazdy dobijete batérie elektromobilu. Hovoríme o ve�mi blízkej 
budúcnosti. A je to budúcnos�, ktorá sa rysuje vo vozidle Nissan, na ktorom jazdíte už dnes.

*Inteligentná mobilita Nissan predstavuje koncept inovácií Nissan.

Navštívte naše stránky: https://www.nissan.sk/vozidla/nove-vozidla/navara/special-version.html

Sledujte Nissan NAVARA na:
Pe�iatka autorizovaného predajcu Nissan:

Limitovanú edíciu modelu Navara TREK – 1 je možné získa� od apríla do septembra 2017. Vyvinuli sme maximálne úsilie na zaistenie správnosti obsahu 
tejto publikácie v �ase jej uvedenia do tla�e (marec 2017). V brožúre sú použité obrázky prototypových vozidiel vystavovaných na autosalónoch. 
V súlade so zásadami neustáleho zlepšovania výrobkov si spolo�nos� Nissan vyhradzuje právo kedyko�vek zmeni� špeci� kácie a vozidlá opísané 
a zobrazené v tejto publikácii. Autorizovaní predajcovia spolo�nosti Nissan budú informovaní o akýchko�vek zmenách v najkratšom možnom �ase. 
Najaktuálnejšie informácie si môžete vyžiada� u miestneho autorizovaného predajcu vozidiel Nissan. Vzh�adom na obmedzenia použitého tla�ového 
procesu sa môžu farby zobrazené v tejto brožúre mierne líši� od skuto�ných farieb použitých lakov a materiálov interiérového �alúnenia. 
Všetky práva vyhradené. Reprodukcia celej brožúry alebo jej �asti je bez písomného súhlasu spolo�nosti Nissan zakázaná.

Použité fotogra� e sú ilustra�né. Informácie a skuto�nosti uvedené v tejto publikácii slúžia výlu�ne na informa�né ú�ely a nie sú považované za sú�as� 
zmluvného návrhu. Uvedená výbava môže by� na želanie. Kombinovaná spotreba: 6,3 – 6,9 l/100 km, kombinované CO2 emisie: 167 - 183 g/km. 
Pre viac informácií sa obrá�te na autorizovaných predajcov vozidiel Nissan.

Táto brožúra je vyrobená z papiera, ktorý neobsahuje chlór – Brožúra MR16 NAVARA SV1 01/2017 – Vytla�ené v EÚ.
Gra� cká úprava: DESIGNORY, Francúzsko, výroba: eg+ Worldwide – tel.: +33 1 49 09 25 35

NTELIGENTNÁ MOBILITA NISSAN*
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