
VYBERTE SI PONUKU ZĽAVOVÉHO SERVISU ZNAČKY NISSAN AJ 
PO SKONČENÍ ZÁRUKY A VYUŽÍVAJTE VÝHODY ASISTENČNÝCH 
SLUŽIEB NISSAN* POČAS ĎALŠIEHO 1 ROKA ZADARMO!

Ponuka údržby zahŕňa: kontrolu originálnym diagnostickým zariadením, výmenu oleja, vzduchového a peľového filtra, náklady na prácu a 1 rok asistenčných služieb Nissan. Vyššie uvedená ponuka sa 
vzťahuje na diely Nissan Value Advantage (originálne diely druhej línie) . Obrázky sú ilustračné. Fakty a údaje v tejto inzercii majú len informatívny charakter a nepredstavujú zmluvnú ponuku. Tento zľavový 
balík nepredstavuje ročnú údržbu podľa oficiálnej príručky pre opravy. Uvedené ceny sú hrubé východiskové ceny, ktoré sa môžu líšiť v závislosti od modelu a typu motora. Počiatočné ceny zahŕňajú cenu 
dielov a poplatok za prácu. Ponuku nie je možné kombinovať so žiadnymi inými zľavami a nie je možné ich vymeniť za hotovosť. Ponuka platí od 01/09/2021 do odvolania.
* Nissan Assistance: ak sa Vaše vozidlo pokazí alebo sa stane účastníkom nehody, Nissan Roadside Assistance je pripravená pomôcť. Asistencia Nissan sa k Vám dostane čo najrýchlejšie. Špecialisti 
Nissan Roadside Assistance dokážu mnohé problémy odstrániť na mieste, takže sa môžete okamžite vrátiť na cestu. Ak to nie je možné, Vaše vozidlo bude odtiahnuté k najbližšiemu predajcovi 
Nissan na odbornú opravu.

SERVIS NISSAN ZEN - 1 ROK POKOJA

Základné balíky údržby pre vozidlá po záruke:

Táto ponuka od Nissan Zen Service sa nevzťahuje na celý rad modelov Nissan. Ak chcete získať ponuky na iné 
modely, kontaktujte našich predajcov Nissan alebo navštívte našu webovú stránku www.nissan.sk.  
Ak Vaše vozidlo nie je uvedené v cenníku, ponúkame okrem zľavnených dielov aj 15% zľavu na prácu a 20% 
zľavu na mazivá.

BENZÍN DIESEL

MICRA 
(K13) 2010-2017 OD 149 €
NOTE 
(E11) 2006-2013 OD 159 € OD 184 €
ALMERA 
(N16) 2002-2006 OD 179 € OD 179 €
JUKE 
(F15) 2010-2019 OD 184 € OD 189 €

BENZÍN DIESEL

QASHQAI 
(J10) 2006-2013 OD 189 € OD 189 €
QASHQAI 
(J11) 2013- OD 194 € OD 204 €
X-TRAIL
(T32) 2014- OD 214 € OD 244 €
NAVARA 
(D40) 2005-2015 OD 269 €
NAVARA 
(D23) 2015- OD 279 €

BATÉRIE
S 20% ZĽAVOU

BRZDOVÉ DOŠTIČKY
S 20% ZĽAVOU

LEAF 
(ZE0,ZE1) 2010- OD 79 €


