
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. 

 

 

J10 Qashqai (2006-2013) 

 

1.5 Diesel (Bez DPF) 189 € 

1.5 Diesel (DPF) 189 € 

2.0 Diesel (Bez DPF) 259 € 

2.0 Diesel (DPF) 259 € 

1.6 benzín 189 € 

2.0 benzín 189 € 

 

J11 Qashqai (2013-2020) 

 

1.5 Diesel 204 € 

1.6 Diesel (J11A) 224 € 

1.6 Diesel (J11B) 239 € 

1.2 benzín 199 € 

1.3 benzín 219 € 

1.6 benzín 194 € 

T32 X-trail (2014 -) 

 

1.6 Diesel 244 € 

2.0 Diesel (DPF) 279 € 

1.6 benzín 214 € 

C13 Pulsar (2014-2018) 

 

1.5 Diesel 189 € 

1.2 benzín 189 € 

1.6 benzín 184 € 

M20 NV200 (2009 -) 

 

1.5 Diesel 194 € 

1.6 benzín 194 € 

F15 Juke (2010-2019) 

 

1.5 Diesel 189 € 

1.2 benzín 189 € 

1.6 benzín 184 € 



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. 

 

E11 Note (2006-2013) 

 

1.5 Diesel 184 € 

1.4 benzín 164 € 

1.6 benzín 184 € 

E12 Note (2013-2016) 

 

1.5 Diesel 189 € 

1.2 benzín 152 € 

D40 Navara (2005-2015) 

 

2.5 Diesel (Bez DPF) 269 € 

2.5 Diesel (DPF) 269 € 

3.0 Diesel 279 € 

D23 Navara (2015 -) 

 

2.3 Diesel 279 € 

2.3 Diesel (D23B) 284 € 

K13 Micra (2010-2017)  1.2 benzín 149 € 

 

K12 Micra (2002-2010) 

 

1.2 benzín 159 € 

1.4 benzín 159 € 

1.6 benzín 179 € 

1.5 Diesel 179 € 

 

N16 Almera (2002-2006) 

 

1.5 Diesel 179 € 

2.2 Diesel 199 € 

1.5 benzín 179 € 

1.8 benzín 179 € 

ZE0 Leaf (2010-2017)  Elektrické 79 € 

ZE1 Leaf (2018 -)  Elektrické 79 € 

ME0 E-NV200 (2014 -)  Elektrické 79 € 
 


