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Vieme, že pre majiteľov malých firiem a podnikateľov, ako ste vy, zisk nie je 
jediným meradlom úspechu. Vášeň, hrdosť a udržateľnosť vo všetkom, čo 
robíte, je rovnako dôležitá. 
Takže nie je čas, aby ste si zaobstarali dodávku, ktorá vás dostane? 
Predstavujeme vám úplne nový Nissan Townstar - dodávku, ktorá je 
rovnako pokroková ako vaše podnikanie.

Rovnako progresívny ako vaše 
podnikanie





Rozdiel je v detailoch

VŠETKO ZA JEDEN DEŇ PRÁCE
Dokončite všetky svoje každodenné 
úlohy na jedno nabitie. S batériou s 
kapacitou 45 kWh vám úplne nový 
100% elektrický Nissan Townstar 
poskytuje dojazd až do 301 km[1] - 
viac než dosť na to, aby vydržal celý 
deň až do návratu domov.
Alternatívne je Townstar k dispozícii 
s účinným benzínovým motorom s 
objemom 1,3 litra.

ZNÍŽTE SVOJE NÁKLADY
S pôsobivým dojazdom a efektívnými 
energetickými tarifami, ktoré sú k 
dispozícii, vás rovnako zaujmú nízke 
prevádzkové náklady. x2 europalety

Dĺžka ložnej plochy:

L1 
1810 mm

L2 
2230 mm

3.3 m3 L1
4.3 m3 L2

[1] Údaje o dojazde sú získané z laboratórnych testov v súlade s právnymi predpismi EÚ a sú určené na porovnanie rôznych typov vozidiel. Tieto informácie 
sa nevzťahujú na konkrétne jednotlivé vozidlá a nie sú súčasťou ponuky.
[2] Výbava dostupná v závislosti od verzie, v štandardnej výbave alebo len ako voliteľná výbava (za príplatok).



KANCELÁRIA NA KOLESÁCH
Vieme, že keď ste malá firma, 
musíte byť “na cestách”, ale nikdy 
nie preč z kancelárie. Úplne nový 
Nissan Townstar vám ponúka 
pokročilú prepojenú kabínu a 
inovatívny úložný priestor pre 
zložky a papiere.

Celková dĺžka  
4910 mm

Celková dĺžka  
4486 mm

L1

OČI VŠADE NAOKOLO 
Pohybujte sa s istotou aj v tesných
priestoroch. Monitor s inteligentným 
náhľadom vám poskytuje 360° 
pohľad z vtáčej perspektívy [2] pri 
manévrovaní pri nízkych 
rýchlostiach, pre bezproblémové 
parkovanie a celkovú sebaistotu.

L2

POSUVNÉ DVERE L2
S mimoriadne veľkými 
posuvnými dverami, Townstar 
L2 umožňuje naložiť euro 
paletu cez bočné dvere.

831 mm

Údaje nemusia odrážať skutočné výsledky jazdy. Oficiálne výsledky môže ovplyvniť voliteľná výbava, údržba, správanie vodiča a netechnické faktory, ako sú 
poveternostné podmienky. Údaje boli stanovené podľa nového celosvetovo harmonizovaného testovacieho cyklu pre ľahké vozidlá (WLTP).



LED svetlomety a denné 
svietenie

Charakteristické LED svetlomety

LED predné hmlové svetlá s 
technológiou prisvecovania do 
zákrut [1]

Predná maska s nabíjacím portom [2]

Dizajn, ktorý zapadne
Odvážny japonský dizajn, robustné línie a kompaktné 
tvary; úplne nový Nissan Townstar má vzhľad, ktorým 
vyniká a proporcie, ktoré zapadnú. Vďaka tomu je 
ideálny pre zvládnutie parkoviska alebo úzkych 
mestských uličiek.

[1] Funkcie dostupné v závislosti od verzie, ako štandard alebo len ako voliteľná 
výbava (za príplatok).
[2] EV model







Sofistikovaný dizajn. 
Dokonalá praktickosť
Objavte kvalitný interiér s vysokokvalitnými povrchovými úpravami, 
ergonomicky dizajnovým volantom a 10’’ plne digitálnym displejom [1]. 
Pre prehľadnú a prepojenú kabínu je úplne nový Nissan Townstar 
vybavený bezdrôtovým nabíjaním smartfónu[1] a až 3 portami USB[1]. 
Môžete si tiež vybrať voliteľný balík vyhrievania[2] vrátane predných 
sedadiel, volantu a čelného skla pre väčšie pohodlie a bezpečnosť.

[1] Funkcie dostupné v závislosti od verzie, ako štandard alebo len ako voliteľná výbava (za príplatok).
[2] EV model

Elektronická parkovacia brzda

Spínače ohrievania[1][2]

10” digitálny prístrojový panel[1][2]

Automatická prevodovka[2]

Vyhrievaný volant a čelné sklo[1]



Veľkorysé držiaky na nápoje Praktická priehradka pred spolujazdcom[1]

(viac ako 7 litrov úložného priestoru)
Úložný priestor predných dverí

[1] Funkcie dostupné v závislosti od verzie, ako štandard alebo len ako voliteľná výbava (za príplatok).



Všetko na správnom mieste
Ergonomický, multifunkčný a veľmi praktický nový Nissan Townstar 
ponúka množstvo inovatívnych úložných priestorov a možnosť troch 
sedadiel vpredu - s prostredným operadlom, ktoré sa môže ľahko 
sklopiť keď nie je potrebné, a vytvorí tak užitočný kancelársky stôl.

Úložný priestor na dokumenty Odkladací priestor vodiča s vekom a 
2 zásuvkami USB

Ovládanie klimatizácie[1] Bezdrôtové nabíjanie[1]



Otvorený všetkým možnostiam 
Úplne nový Nissan Townstar L1 ponúka veľkorysý batožinový priestor s objemom 
3,3 m3. S rovnakým inovatívnym prístupom k detailom poskytuje kabína Townstar 
dostatok úložného priestoru pre pracovné dokumenty a dôležité predmety.

Dodávka L1 s plnou prepážkou[1] 



x2 europaletyDĺžka nákladu

1810 mm

VAN L1





Váš rozšírený priestor, vaša cesta 
Či nakladáte debny, palety, nábytok alebo akýkoľvek iný typ nákladu, 
s Townstar L2 objavíte pôsobivý rozšírený priestor s objemom 4,3 m3 
a ložnú plochu s dĺžkou viac ako 2,2 metra. A sú tu aj väčšie bočné 
dvere, ktoré vám poskytujú širší prístup a umožňujú priame bočné 
nakladanie europaliet a viacero bodov upevnenia na zabezpečenie 
vášho nákladu. 

Bočné nakladanie Europaliet

Dĺžka ložnej plochy

VAN L2

2230 mm



Inteligentný, intuitívny, pripojený
8’’ dotykový displej[1] v novom Nissane Townstar je vaším portálom k
NissanConnect: prostredníctvom intuitívnej navigácie a pokročilých 
technológií. Naša aplikácia pre smartfóny ponúka rastúci rozsah služieb 
vrátane navigácie od dverí k dverám. Keď sa nachádzate vo vozidle[2], 
pripojte svoj telefón a začnite používať preferované aplikácie vďaka Apple 
CarPlay®[3] a Android Auto™[3]. A nech ste kdekoľvek[4], informuje vás o 
stave vášho vozidla. Máte všetko pripravené na každodennú prácu.

NAVIGÁCIA[1] 
Nájdite cestu bez námahy pomocou 
pokročilej navigácie, ktorá obsahuje: 3D 
náhľad, zobrazenie rýchlostných obmezdení, 
križovatiek, dopravné informácie v reálnom 
čase a pokračovanie v navigácii aj bez signálu 
GPS vďaka vnútornému gyroskopu.

E-CALL[1]

V prípade akejkoľvek núdze je možné 
nastaviť E-call[1] automaticky alebo 
manuálne stlačením tlačidla zavolať na 
tiesňovú linku. Systém sa spustí, ak je kolízia 
zaznamenaná snímačmi vášho vozidla.

APLIKÁCIA NISSANCONNECT SERVICES[1] 
Aplikácia NissanConnect Services[1] nanovo 
definuje váš vzťah s vaším Townstar tým, že 
vám umožňuje prepojenie so smartfónom, 
napr. zistiť, kde je zaparkované, skontrolovať 
históriu jazdy a dokonca ovládať nastavenie 
teploty v kabíne na diaľku[1].

[1] Funkcie dostupné v závislosti od verzie, ako štandard alebo len ako voliteľná výbava (za príplatok).
[2] Pripojenie mobilného telefónu na používanie služby NissanConnect by sa malo vykonávať len vtedy, keď je vozidlo bezpečne zaparkované. Používanie systému by 
malo byť vždy v súlade s s pravidlami Cestného zákona. Vodiči by mali systém používať len vtedy, keď je to bezpečné. Používatelia by si mali byť vedomí toho, že 
technológia hands-free môže odvádzať pozornosť od cesty, čo by mohlo mať vplyv na plnú kontrolu nad vozidlom.
[3] Apple CarPlay® a Android Auto™ sú k dispozícii bezplatne, v závislosti od modelu a/alebo triedy.
[4] Ak chcete používať služby NissanConnect, potrebujete používateľské konto NissanConnect a musíte sa zaregistrovať a prihlásiť do služby NissanConnect 
pomocou svojho používateľského mena a hesla. Na používanie bezplatnej aplikácie NissanConnect potrebujete smartfón s kompatibilným operačným systémom 
iOS alebo Android a SIM kartu s možnosťou prenosu dát s existujúcou alebo samostatnou zmluvou o mobilnom telefóne medzi vami a vaším poskytovateľom 
mobilných služieb. Všetky služby sú závislé od pokrytia mobilnou sieťou. Používanie palubného internetu pomocou aplikácie NissanConnect je možné 
prostredníctvom integrovaného bezdrôtového internetového pripojenia. Dátové balíky sa získavajú prostredníctvom vybranej externej mobilnej komunikácie 
poskytovateľov v súlade s ich podmienkami (v závislosti od dostupnosti vo vašej krajine).
Ďalšie informácie nájdete na www.nissan.sk alebo sa obráťte na svojho predajcu Nissan. Odozva a používanie funkcie môže byť ovplyvnené, keď vozidlo prijíma zlý 
signál. Pre optimálne používanie sa uistite, že je vaše vozidlo v dobrom pokrytí siete.

Naskenovaním kódu si môžete hneď teraz stiahnuť aplikáciu NissanConnect Services a 
pripojiť ju k svojmu novému Nissanu.







Sila meniť veci k lepšiemu 
Sebavedomý výkon, pôsobivá účinnosť a rozmery. Objavte výkonné motory, 
všestranný priestor a proporcie ako stvorené na bezproblémovú jazdu v 
meste alebo na výlet.

100% ELEKTRICKÝ TOWNSTAR
Čistejšia, tichšia a lacnejšia prevádzka s dojazdom až 301 km[1], úplne 
nový 100% Elektrický Nissan Townstar je poháňaný batériou s kapacitou 
45 kWh pripojenou k elektromotorom s výkonom 122 k/245 Nm[2].
K dispozícii je s tepelným čerpadlom a chladením batérie vodou, ktoré 
prináša do kabíny komfort s optimálnou účinnosťou pri autonómii a nabíjaní.

BENZÍNOVÝ MOTOR HR13 
So sebavedomou akceleráciou a dostatočným výkonom na zvládnutie 
strmých kopcov aj pri plnom zaťažení, účinný benzínový motor nového 
Nissanu Townstar vám kryje chrbát po celú dobu. Vychutnajte si výkon 
130 k a kombinovanú spotrebu paliva 6,6 - 7,0 l/100 km a emisie CO2 150 
- 159 g/km (min/max) v kombinovanom cykle vďaka 6-stupňovej 
manuálnej prevodovke s ECO režimom pre optimálnu účinnosť.

[1] Údaje o dojazde sú získané z laboratórnych testov v súlade s právnymi predpismi EÚ a sú určené na 
porovnanie medzi rôznymi typmi vozidiel. Informácie sa nevzťahujú na konkrétne individuálne vozidlo a nie sú 
súčasťou ponuky. Údaje nemusia odrážať skutočné výsledky jazdy. Voliteľná výbava, údržba, správanie vodiča 
a netechnické faktory, ako sú poveternostné podmienky, môžu ovplyvniť oficiálne výsledky. Údaje boli 
stanovené podľa nového celosvetovo harmonizovaného skúšobného postupu pre ľahké vozidlá (WLTP).
[2] Spotreba energie (Wh/km): kombinovaná 17- 17,3; CO2-(g/km): 0. Nulové emisie CO2 počas jazdy.



Technológia, ktorá vám pomáha
Parkujte s istotou. Inteligentný parkovací kamerový systém 
modelu Townstar vám poskytuje 360° pohľad na vaše vozidlo, s 
možnosťou výberu zamerania na pohľad spredu, z obrubníka 
alebo zozadu. Štyri kamery spolupracujú s parkovacími 
senzormi a poskytujú zvukové aj vizuálne navádzanie pre 
sebavedomé parkovanie aj v tesnejších priestoroch.

[1] Funkcie sú k dispozícii v závislosti od verzie ako štandard alebo len ako voliteľná výbava (za príplatok).
[2] Systém ProPILOT Assist je k dispozícii v obmedzenom rozsahu vozidiel. ProPILOT Assist je pokročilá asistenčná technológia vodiča, ale nedokáže zabrániť kolízii. 
ProPILOT Assist je určený len pre diaľnice (cesty oddelené zvodidlami). Povinnosťou vodiča je zostať v strehu, jazdiť bezpečne, dodržiavať rýchlostné obmedzenia a 
bezpečnú rýchlosť na základe podmienok na ceste a zachovať v každom okamihu vozidlo pod kontrolou.

INTELIGENTNÉ VAROVANIE PRED 
ČELNOU KOLÍZIOU[1]

Sleduje vozidlo pred vami. Keď systém zistí náhle 
spomalenie pred vozidlom, vydá zvukové a vizuálne 
varovanie aby ste spomalili.

INTELIGENTNÝ TEMPOMAT[1] 
Meria vzdialenosť od vozidla idúceho vpredu, a 
riadi zrýchľovanie a spomaľovanie tak, aby 
automaticky udržiaval vhodný odstup za 
vozidlom v rámci nastavenej rýchlosti.

ASISTENT UDRŽIAVANIA V JAZDNOM PRUHU A 
VAROVANIE VYBOČENIA Z JAZDNÉHO PRUHU[1]

Tieto asistenčné systémy pomáhajú pri riadení 
polohy vozidla v jazdnom pruhu a varujú vás, 
keď vaše vozidlo vybočuje z jazdného pruhu bez 
zapnutých smeroviek.

INTELIGENTNÉ NÚDZOVÉ BRZDENIE[1] 
Townstar sa stará o vás - a o tých okolo vás. Ak 
vám v ceste stoja nejaké predmety, tento systém 
vám v prípade potreby pomôže zabrzdiť, aby ste 
sa vyhli alebo znížili škody spôsobené kolíziou.

SLEDOVANIE V MŔTVEHO UHLA SO ZÁSAHOM 
DO RIADENIA[1]

Technológia, ktorá dáva pozor na vozidlá v 
oblasti mŕtveho uhla a posunie vás späť do 
jazdného pruhu, ak začnete prechádzať do cesty 
vozidla vo vašom mŕtvom uhle.

ROZPOZNÁVANIE DOPRAVNÝCH ZNAČIEK[1]

Informuje vodiča o zmenách rýchlostných 
obmedzení a ďalšie dôležité informácie o ceste 
rozpoznávaním rýchlostných obmedzení a 
výstražných značiek počas jazdy.



Dáva na vás pozor
S asistentom Nissan ProPILOT[1][2] nikdy nie ste odkázaní sami na 
seba. Keď je aktivovaný, pracuje vždy na pozadí a sleduje cestu. 
Vy jednoducho šoférujete tak ako vždy, ale s istotou, že Nissan 
Townstar je pripravený pomôcť s brzdením, riadením alebo 
zrýchľovaním, aby ste boli v bezpečí, na vozovke a mali kontrolu 
nad vozidlom, keď je to dôležité.



A

Dbajte na detaily
Každé podnikanie má svoje špecifické požiadavky a potreby.
S originálnym príslušenstvom Nissan si môžete prispôsobiť nový Nissan 
Townstar tak, aby zodpovedal vašim potrebám.
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PREPRAVA
A: Strešný nosič  
B: Ťažné zariadenie, pevné 

NABÍJANIE EV 
C: Domáca AC nabíjačka 

DIZAJN
D: Chrómované kryty zrkadiel a 
 kľučky dverí  
E: Disky kolies z ľahkých zliatin

KOMFORT A OCHRANA
F: Ochrana nákladného 
 priestoru  
G: Lakťová opierka  
H: Velúrové rohože  
I: Gumové rohože

BEZPEČNOSŤ
J: Zadná parkovacia kamera
K: Alarm



ČALÚNENIE VISIA: LÁTKA

ČALÚNENIE ACENTA A VYŠŠIE: 
LÁTKA/SYNTETICKÁ KOŽA

PREDNÁ MASKA

100% ELEKTRICKÁ VERZIA

BENZÍNOVÁ VERZIA

16" OCEĽOVÉ DISKY S 
KRYTMI KOLIES

DISKY KOLIES ČALÚNENIE
15" OCEĽOVÉ DISKY S 
KRYTMI KOLIES

Červená Magma - 719

4 METALICKÉ FARBY

3 NEMETALICKÉ FARBY

FAREBNÁ PALETA

Mineral biela - QNG

Highland šedá - KQA

Urban šedá - KPW

Casiopée šedá - KNG

Čierna Star - GNE

Carmin červená - NPF



ŠTANDARD PODĽA VÝBAVY

DISKY KOLIES

15" oceľové disky kolies s 
krytmi kolies
Sada na opravu pneumatík

EXTERIÉR

Elektricky nastaviteľne a 
vyhrievané spätné zrkadlá
LED predné svetlomety a 
denné svietenie
1x posuvné bočné dvere 
Zadné plechové dvere - 
60% / 40%
Diaľkové otváranie / 
zatváranie

EV ŠPECIFIKÁCIE

Mode 2 kábel - kompatibilný 
s domácou zástrčkou
Palubná nabíjačka (AC 11 kW)

KONEKTIVITA

DAB rádio (1 Din)
1 USB (nabíjanie + prenos dát)
Ovládanie rádia na volante 

INTERIÉR / KOMFORT

Plastová podlaha kabíny
Otvorená priehradka pred 
spolujazdcom
4,2’’ TFT displej
Elektricky ovládané okno 
vodiča a spolujazdca
12V zásuvka v nákladnom 
priestore
Stredová konzola 
Odkladací priestor nad 
hlavou

BEZPEČNOSŤ

Automatické svetlá a stierače

EXTERIÉR

Elektricky sklápateľné spätné 
zrkadlá
LED predné svetlomety s 
prisvecovaním do zákrut
I-Key

KONEKTIVITA

8" displej audio Apple 
CarPlay® a Android Auto™

INTERIÉR / KOMFORT

Automatická klimatizácia (EV 
+ Benzínová verzia)
Elektricky ovládané okná s 
jednodotykovým ovládaním
Výškovo nastaviteľné 
sedadlo vodiča, nastaviteľná 
bedrová opierka
Výškovo nastaviteľné 
sedadlo spolujazdca
Čalúnený volant
Praktická priehradka s LED 
osvetlením 
Veľká stredová kozola
Elektrická parkovacia brzda

BEZPEČNOSŤ

Sledovanie mŕtveho uhla
Predné a zadné parkovacie 
senzory
Zadná parkovacia kamera
Systém automatického 
brzdenia s rozpoznávaním 
chodcov a cyklistov
Predpínače bezpečnostných 
pásov 
Rozpoznávanie dopravných 
značiek 

KONEKTIVITA

Navigačný systém
2x USB 

INTERIÉR / KOMFORT

Kožený volant
Vyhrievané sedadlá
Bezdrôtová nabíjačka 
smartfónu

BEZPEČNOSŤ

Automatické diaľkové svetlá 
Panoramatický kamerový 
parkovací systém
Systém udržiavania vozidla v 
jazdnom pruhu
ProPILOT Assist - iba EV

DISKY KOLIES

16" oceľové disky s krytmi 
kolies

EV ŠPECIFIKÁCIE

Palubná nabíjačka (22kW AC) 
Mode 3 kábel

INTERIÉR / KOMFORT

Manuálna klimatizácia - 
benzínová verzia
Plastová ochrana podlahy 
nákladového priestoru
Automatická klimatizácia - 
EV verzia

BEZPEČNOSŤ

Automatické stierače a svetlá
Tempomat / obmedzovač 
rýchlosti
Zadné parkovacie senzory

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



[1] Verzie L2 dostupné od polovice roku 2023, technické údaje podliehajú konečnej homologizácii

L1 L2[1]

BENZÍN EV BENZÍN EV

ROZMERY

A - Celková dĺžka (mm) 4486 4486 4910 4910

B - Celková šírka so spätnými zrkadlami (mm) 1860/2159 1860/2159 1860/2159 1860/2159

C - Celková výška (mm) 1864 1864 1854 1854

D - Rázvor kolies (mm) 2716 2716 3100 3100

E - Predný previs (mm) 960 960 960 960

F - Zadný previs (mm) 810 810 850 850

G - Bočné posuvné dvere, šírka 615 615 831 831

H - Bočné posuvné dvere, výška 1060 1060 1060 1060

I - Zadné dvere, výška 1115 1115 1115 1115

J - Šírka zadných dverí vo výške 100 mm od podlahy (mm) 1256 1256 1256 1256

NÁKLADNÝ PRIESTOR

K - Dĺžka nákladného priestoru (mm) 1810 1810 2230 2230

L - Maximálna šírka (mm) 1570 1570 1570 1570

Maximálna šírka medzi blatníkmi (mm) 1248 1248 1248 1248

Šírka vo výške 1 m od podlahy (mm) 1196 1196 1196 1196

Výška 1215 1215 1229 1229

Výška nákladného otvoru 1115 1115 1115 1115

Výška nakladacej hrany (mm) 634 634 613 613

Objem batožinového priestoru (m3) 3,3 3,3 4,3 4,3

HMOTNOSTI

Užitočné zaťaženie bez vodiča (kg) 433 - 860 377 - 612 669 - 845  570 - 777 

Celková hmotnosť vozidla (kg) 1960 - 2180 2220 - 2230 2270 2490

Max ťažná kapacita - brzdený príves (kg) 1500 1500 1500 1500

Max ťažná kapacita - nebrzdený príves (kg) 685 - 705 750 750 750

Max. zaťaženie strechy (kg) 100 100 100 100

ROZMERY



DOMÁCE NABÍJANIE (0-100%)

Domáca zásuvka 2,3 kW s mode 2 káblom 22h30min

Domáci Wallbox 7,3 kW s mode 3 káblom 7h

VEREJNÉ NABÍJANIE (15-80%)

AC 11kW s mode 3 káblom 2h40min

AC 22kW s mode 3 káblom 1h30min

DC rýchlonabíjačka 37min

DOBA NABÍJANIA EV BATÉRIE

VAN L1

VAN L2
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• 5 rokov alebo 160,000km na celé vozidlo
• 5 rokov záruky na lak - vzťahuje sa na lak karosérie
• 5-ročná záruka na originálne diely a príslušenstvo Nissan
• 5 rokov cestnej asistencie
• 12-ročná záruka na koróziu 
• Plne prenosná
• 8 rokov alebo 160 000 km* záruka na stav 
  EV batérie (pod 70 %)

A so servisnými intervalmi 2 roky alebo 30 000 km pre benzín alebo 2 roky alebo 40 000 km 
pre EV (podľa toho, čo nastane skôr), budete mať nielen 5 rokov pokoj, ale aj nízke 
prevádzkové náklady.

NISSAN LCV 5 ROČNÁ ZÁRUKA VÝROBCU
Nissan štandardná 5 ročná celoeurópska záruka výrobcu na celú radu ľahkých úžitkových 
vozidiel*. Je to oveľa viac ako len záruka, pretože zahŕňa:

*5 rokov / 160 000 km (podľa toho, čo nastane skôr) záruka výrobcu pre rad ľahkých úžitkových vozidiel.
Neobmedzený počet najazdených kilometrov na lak, originálne diely a príslušenstvo Nissan, cestnú asistenciu a 
záruku na koróziu.
Ďalšie podrobnosti nájdete v Záručnej brožúre Nissan.

Vyvolávate našu predstavivosť. Provokujete našu 
vynaliezavosť. Inšpirujete nás, aby sme zmenili pra-
vidlá a inovovali. A v spoločnosti Nissan inovácie 
nie sú len o doplnkoch a rozšíreniach, ale aj o prekračovaní hraníc, aby ste znovu vynašli status 
quo. Je to o vývoji neočakávaných riešení, ktoré uspokoja vaše najdivokejšie a najpragmatickejšie 
túžby. V spoločnosti Nissan navrhujeme vozidlá, príslušenstvo a služby, ktoré rozbíjajú formy - 
robia praktické veci vzrušujúcimi a vzrušujúce praktickými, aby vám ponúkli ešte vzrušujúcejší 
zážitok z každodennej jazdy. 

V SPOLOČNOSTI NISSAN V NÁS 
PREBÚDZATE TO NAJLEPŠIE..



POPREDAJNÉ SLUŽBY
Ak sa vám pokazí auto, je to nepríjemné. Ak sa vám pokazí 
dodávka je to vážny zásah do vášho podnikania. Dokonca aj 
čas určený na servisu je prestoj, keď vaša dodávka nezarába. V 
Nissane chápeme tieto tvrdé obchodné fakty. Preto sa 
snažíme, aby vaša dodávka zostala tam, kde má - pracujúca 
pre vás, na cestách.

PREDĹŽENÁ ZÁRUKA NISSAN
Pre ešte väčší pokoj môžete získať aj predĺženú záruku, ktorá sa 
vzťahuje na prípadné mechanické a elektrické poruchy po 
skončení záruky vášho vozidla Nissan Townstar.

5 ROKOV ASISTENČNEJ SLUŽBY
• Celoeurópske krytie porúch, nehôd, udalostí mimo záruky 

(napr. defekt pneumatiky, strata kľúčov, nesprávne palivo...)
• 24/7, 365 dní
• Centrum tiesňového volania
• Rýchla cestná pomoc 

Ak to nie je možné a vaše vozidlo je stále nepojazdné po 
niekoľkých hodinách, postaráme sa o to, aby vám bolo 
poskytnuté náhradné vozidlo čo najskôr. V prípade potreby aj 
ubytovanie na noc a cestu do vašej cieľovej destinácie alebo 
späť. Zabezpečíme aj vrátenie vášho nepojazdného vozidla.



Ponorte sa do zážitku úplne nového Nissanu Townstar: https://www.nissan.sk/vozidla/nove-vozidla/townstar-van.html
Sledujte Nissan Townstar na Facebooku, Twitteri a Youtube.
Vyvinuli sme maximálne úsilie, aby bol obsah tejto publikácie v čase jej tlače (október 2022) správny. V súlade s politikou spoločnosti neustále zlepšovať svoje 
produkty si Nissan Europe vyhradzuje právo na zmenu na špecifikácie oproti vozidlám opísaným a zobrazeným v tejto publikácii. Predajcovia Nissan budú o 
každej zmene informovaní. Ak chcete získať najaktuálnejšie informácie, obráťte sa na miestneho predajcu Nissan.
Z dôvodu obmedzení použitých tlačových procesov sa farby zobrazené v tejto brožúre môžu mierne líšiť od skutočnosti.


