NISSAN NAVARA

N-Guard+

CENNÍK DOUBLE CAB
MOTOR
2.3 dCi 160
425 Nm
6 MT (4x4)

2.3 dCi 190
450 Nm
6 MT (4x4)

2.3 dCi 190
450 Nm
7 AT (4x4)

PREVODOVKA

SPOTREBA PALIVA
EMISIE CO2

MANUÁLNA

7 l/100 km
184 g/km

MANUÁLNA

AUTOMATICKÁ

VISIA

Žltá Savannah
EAU

N-GUARD+

28 010 €

31 050 €

32 090 €

-

-

28 010 €

31 050 €

32 090 €

-

-

Cenníková cena bez DPH

23 342 €

25 875 €

26 742 €

-

-

Akčná cena bez DPH

23 342 €

25 875 €

26 742 €

-

-

Cenníková cena s DPH

-

32 200 €

33 160 €

39 270 €

41 300 €

Akčná cena s DPH

-

32 200 €

33 160 €

37 270 €

39 300 €

Cenníková cena bez DPH

-

26 833 €

27 633 €

32 725 €

34 417 €

Akčná cena bez DPH

-

26 833 €

27 633 €

31 058 €

32 750 €

Cenníková cena s DPH

-

33 390 €

34 360 €

40 460 €

42 500 €

Akčná cena s DPH

-

33 390 €

34 360 €

38 460 €

40 500 €

Cenníková cena bez DPH

-

27 825 €

28 633 €

33 717 €

35 417 €

Akčná cena bez DPH

-

27 825 €

28 633 €

32 050 €

33 750 €
N-GUARD Farby

Strieborná
KL0

PERLEŤOVÉ
890 €
Biela Pearl
QAB

FARBY KAROSÉRIE

Biela
QM1

TEKNA

Akčná cena s DPH

NEMETALICKÉ
Červená
Z10

N-TREK

Cenníková cena s DPH

7 l/100 km
184 g/km

7.4 l/100 km
194 g/km

ACENTA

Čierna
GN0

METALICKÉ
590 €
Modrá
Bronzová Earth
BW9
CAQ

Šedá
K51

Dostupnosť niektorých verzií je limitovaná, pre presné informácie o dostupnosti prosím kontaktuje predajcu Nissan.
Obsah tohto cenníka odzrkadľuje stav platný v čase jeho vydania. Grand Automotive CE Kft. si vyhradzuje právo na zmenu informácií uvedených v tomto cenníku bez predchádzajúceho upozornenia. Cenník je platný od 27.07.2020 do odvolania alebo do vydania nového cenníka. Uvedené údaje majú iba informačný
charakter a nie sú považované za súčasť zmluvného návrhu. Uvedené ceny vrátane DPH sa môžu zmeniť v dôsledku zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty.
Hodnoty spotreby a emisií sú stanovené v súlade s platnými európskymi predpismi. V dôsledku zavedenia nového celosvetovo harmonizovaného skúšobného postupu (WLTP) by sa dané technické údaje mohli aktualizovať pred registráciou vozidla. Nepovinné vybavenie a príslušenstvo spolu s inými netechnickými
faktormi môžu ovplyvniť spotrebu a emisie. Uvedené motory môžu podliehať obmedzeniam dostupnosti v dôsledku zmien v ponuke motorov Nissan. Skontrolujte si dostupnosť a dátum dodania u predajcu Nissan.
*V prípade záujmu o verziu King Kab a Chassis sa prosím obráťte na autorizovaného predajcu Nissan.

VISIA

ACENTA

N-TREK

TEKNA

N-GUARD+

(NAD RÁMEC VÝBAVY VISIA)

(NAD RÁMEC VÝBAVY ACENTA)

(NAD RÁMEC VÝBAVY N-TREK)

(NAD RÁMEC VÝBAVY TEKNA)

• ABS, EBD, Systém VDC
• Elektronický diferenciál (eLSD)
• Systém pre stabilizáciu prívesu
• Asistent zjazdu z kopca
• Asistent rozjazdu do kopca
• 7 airbagov: vodič, spolujazdec, bočné,
hlavové, kolenný
• Rezervné koleso
• Svetlá na denné svietenie
• 5-prvková zadná náprava
• Manuálna klimatizácia s peľovým filtrom
• Sedadlo vodiča nastaviteľné v 6 smeroch
• Sedadlo spolujazdca nastaviteľné v 4
smeroch
• Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné
zrkadlá (manuálne sklápateľné)
• Svetelný senzor
• Vnútorné spätné zrkadlo s manuálnym
stmavovaním
• 17" oceľové disky s krytmi kolies
• LED brzdové svetlá
• Farebný displej palubného počítača
• 4 reproduktormi
• Audio systém, Bluetooth / USB / Aux In
• Tempomat s obmedzovačom rýchlosti
• Automatické zapínanie / vypínanie
svetlometov s funkciou follow me home
• Palubný počítač
• Mriežka zadného skla
(len pre Visia)
• Ukotvenie detskej sedačky systémom
ISOFIX na zadných sedadlách
• Elektrické ovládanie predných okien
• Úchytné háky

• Automatické núdzové brdzenie
• Systém Stop/Start (k dispozícii iba pre verziu
s manuálnou prevodovkou)
• Variabilný systém upevnenia nákladu tvaru C
• Elektrické ovládanie zadných okien
• Osvetlenie nástupného priestoru
• 17" disky kolies z ľahkých zliatin
(190k: 18")
• Chrómované predná maska
• DAB
• 6 reproduktormi

• Ostrekovač svetlometov
• Predné hmlové svetlá
• Dvojzónová automatická klimatizácia s
peľovým filtrom
• Zadné výduchy ventilácie
• Vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá s LED
smerovými svetlami
• Vyhrievané predné sedadlá
• Vnútorné spätné zrkadlo s automatickým
stmavovaním
• Slnečná clona so zrkadlom a osvetlením
• 18" disky kolies z ľahkých zliatin
•Chrómované vnútorné a vonkajšie kľučky
dverí
• Bočné nášlapy
• Elektricky sklápateľné vonkajšie spätné
zrkadlá
• Tmavé sklá
• Volant potiahnutý kožou
• Parkovacia kamera
• Inteligentný kľúč a start/stop tlačidlo
• Nový NissanConnect**

• LED svetlá na denné svietenie
• Sedadlo vodiča nastaviteľné v 8 smeroch
• Kožené sedadlá***
• Automatické nastavenie výšky svetlometov
• LED svetlomety (stretávacie + diaľkové)
• Strešné lyžiny
• Panoramatický kamerový parkovací systém
• Zadné parkovacie senzory

Automatické núdzové brzdenie (250 €)
Variabilný systém upevnenia nákladu tvaru
(150 €)
Uzávierka zadného diferenciálu
(730 €)
Vyhrievané predné sedadlá a vyhrievané
vonkajšie spätné zrkadlá a ostrekovače
predných svetlometov (330 €)
(Dostupný iba s uzávierkou diferenciálu)

Uzávierka zadného diferenciálu (730 €)

Ťažné zariadenie s elektrickou sadou, 7pinové (540 €)

Strešné okno s elektricky ovládanou slnečnou
clonou
(840 €)

Vyhrievané predné sedadlá a elektricky
sklápateľné vonkajšie spätné zrkadlá, zadné
výduchy ventilácie a ostrekovače predných
svetlometov* (460 €)
(Dostupný iba s uzávierkou diferenciálu)

• Polokožené sedadlá s modrým prešívaním
• Strešné okno s elektricky ovládanou
slnečnou clonou
• 18" čierne disky kolies z ľahkých zliatin
• Čierne vonkajšie spätné zrkadlá, kľučky,
predný nárazník
• Predná maska, čierna
• Chrómované kľučky dvier v interiéri a
čierne vonkajšie kľučky dvier
• Chrómované orámovanie hmlových svetiel
• Páka ručnej brzdy potiahnutá kožou
• Ťažné zariadenie s elektrickou sadou, 7
pinové
• Výplň nákladného priestoru
• Podsvietenie priestoru pre nohy
• Dostupné farby: Biela Pearl, Čierna a Šedá

Uzávierka zadného diferenciálu (720 €)
Ťažné zariadenie s elektrickou sadou, 7pinové (530 €)
Uzávierka zadného diferenciálu (720 €)

**Apple CarPlay je aplikácia poskytovaná spoločnosťou Apple Inc. Apple CarPlay má ochrannú známku spoločnosti Apple Inc. Apple CarPlay je kompatibilný iba s iAP2, iPhone 5 alebo novším (Lightning konektor) a iOS 8.3 alebo novším a vyžaduje si USB pripojenie . Zoznam krajín, v ktorých je k dispozícii aplikácia Apple
CarPlay nájdete na adrese:
https://www.apple.com/sk/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay. Android Auto je aplikácia poskytovaná spoločnosťou Google. Android Auto je kompatibilný iba s telefónmi Android verzia 5.0 ( Lollipop ) alebo vyššou a vyžaduje si USB pripojenie. Zoznam krajín, v ktorých je k dispozícii Android Auto,
nájdete na: https://www.android.com/auto/ Nissan nezodpovedá za žiadne škody, straty alebo zranenia vzniknuté v súvislosti s používaním aplikácie Apple CarPlay a Android Auto. Z dôvodov mimo kompetencie spoločnosti Nissan nemusia byť aplikácie Apple CarPlay a Android Auto k dispozícii vo vašej krajine alebo
nemusia fungovať so všetkými ich funkciami. Spoločnosť Nissan vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za nedostupnosť alebo neúplné funkcie aplikácie Apple CarPlay a / alebo Android Auto vo vašom vozidle.
***Ako je v automobilovom priemysle obvyklé, na niektorých častiach kožených sedadiel môže byť umelá koža. Umelá koža v mnohých ohľadoch prevyšuje vlastnosti prírodnej kože (napríklad nedochádza k jej vrásneniu pri starnutí, ľahšie sa čistí, je odolná proti mechanickému poškodeniu). Takéto riešenie umožňuje
poskytnúť našim zákazníkom skutočne hodnotný a trvanlivý produkt.

