
*Nabídka platí pouze pro vozy splňující určité požadavky. Pro více informací se prosím obraťte na svého prodejce. Pro bližší informace o 
kombinovatelnosti jednotlivých prvků příslušenství se prosím obraťte na svého prodejce Nissan.

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč a obsahují příslušnou sazbu DPH. Obsah ceníku odráží stav platný v době vydání. Nissan Sales Central & Eastern Europe Kft. si vyhrazuje právo na změnu zde uvedených informací bez předchozího upozornění. Zobrazení jsou pouze ilustrativní. 
Zodpovědnost za neoriginální díly a přislušenství přímo nabízené výrobcem se řídí podmínkami stanovenými platnými právními předpisy a podmínkami výrobců těchto dílů a příslušenství. Pro více informací ohledně dílů a příslušenství k Vašemu vozidlu, příslušných čísel dílů a 

variant příslušenství, se prosím obraťte na autorizované dealery a servisy Nissan. Ceny dílů a příslušenství jsou platné pouze pro příslušná čísla dílů. Instalace výrobků může vyžadovat další náhradní díly. Pro informace ohledně takových nezbytných náhradních dílů, jejich cen a 
ohledně dalších dílů a příslušenství se prosím obraťte na autorizované dealery a servisy Nissan. Ceny náhradních dílů a příslušenství neobsahují náklady na instalaci. Uvedená data jsou pouze pro informační účely a nemohou  být považována za návrh smlouvy. Pro informace o 

aktuálních cenách a dalších podmínkách se prosím obraťte na autorizovaného prodejce Nissan.
Na užitkové vozy se vztahuje tovární záruka 5 let nebo 160 000 km (vyjímkou je model e-NV200, pro který platí: tovární záruka 5 let / 100 000 km na speciální elektrické komponenty a 3 roky / 100 000 km na ostatní části vozu).

PŘÍSLUŠENSTVÍ

SPECIÁLNÍ NABÍDKA PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO NOVÉ VOZY*

NA ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ SE VZTAHUJE ZÁRUKA NA 5 LET

PEVNÁ NÁSTAVBA - PRÉMIOVÁ A STANDARDNÍ VERZE

KRYTY KORBY VLOŽKY KORBY

Hliníkový kryt korby Rolovací kryt korby Měkký kryt korby Hliníková vložka korbyPlastová vložka korby

SADA HARDTOP
Pevná nástavba, prémiová verze
Plastová vložka korby

55,000 Kč

SADA ROLOVACÍ KRYT
Rolovací kryt korby
Plastová vložka korby 15,000 Kč 

SADA HLINÍKOVÝ KRYT S VLOŽKOU
Hliníkový kryt korby
Plastová vložka korby

17,000 Kč 

SADA ACTIVITY
Rolovací kryt korby
Plastová vložka korby 33,000 Kč 

SADA ROLOVACÍ KRYT A OZDOBNÁ LIŠTA
Ozdobná lišta korby, chromovaná

Plastová vložka korby 33,600 Kč 

SADA STYLE S OZDOBNÝM RÁMEM KORBY
Přední a boční ozdobné rámy z nerezové oceli 
Plastová vložka korby 22,000 Kč 

SADA STYLE S ROLOVACÍM KRYTEM KORBY
Rolovací kryt korby
Plastová vložka korby

52,000 Kč 

Rámeček zadních světel
Gumové koberečky s obrubou

Nosič na korbu kompatibilní s rolovacím krytem korby (max. 75 kg)
Stupačka na kolo 

Přední a boční ozdobné lišty, chromované
Zadní ozdobné rohové lišty, chromované
Chromovaná koncovka výfuku
Nosič jízdních kol z vysoce pevného materiálu

Zadní ozdobné rohové lišty, nerezová ocel, chromované
Bodová světla

Rolovací kryt korby

Nosič jízdních kol z vysoce pevného materiálu

Ozdobný rám korby (hrazda), nerezová ocel, chromovaná

111,176 Kč

53,618 Kč 59,719 Kč 

88,273 Kč 
77,711 Kč 

107,312 Kč 77,711 Kč 

Centrální 
zamykání

Osvětlení 
interiéru*

Obložení 
interiéru*

Otevírání 
oken*

* K dispozici pouze u prémiových verzí.



DOPLŇKY KORBY

Pevná nástavba standardní verze, Bílá 82 835 Kč

Pevná nástavba, prémiová verze, Bílá 101 059 Kč

Hliníkový kryt korby 42 952 Kč

Rolovací kryt korby 48 789 Kč

Měkký kryt korby 17 181 Kč

Plastová vložka korby 9 545 Kč

Hliníková vložka korby 18 155 Kč

Vysunovací přihrádka 31 124 Kč

Dělící příčka korby 11 671 Kč

Box na nářadí 11 671 Kč

Vysunovací zadní stupačka 7 781 Kč

Asistent zadního čela 4 558 Kč

STYLING EXTERIÉRU

20 715 Kč

Boční ozdobný rám prahů, nerezová ocel, chromovaný 12 429 Kč

Zadní ozdobné rohové lišty, nerezová ocel, chromované 7 181 Kč

Přední ozdobná lišta, nerezová ocel, chromovaná 7 814 Kč

Bodová světla 6 905 Kč

Rámeček zadních světel 4 749 Kč

Boční ozdobné lišty karoserie se základním nátěrem pro verzi Double Cab 7 282 Kč

Chromovaná koncovka výfuku 2 849 Kč

Ochranné prahové lišty, přední sada 3 040 Kč

Anténa ve tvaru žraločí ploutve, Bílá 6 693 Kč

Černé nálepky, 2 pruhy na kapotu a výklopnou záď 8 000 Kč

Černé nálepky, 2 pruhy na dveře na obou stranách pro verzi Double Cab 6 400 Kč

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Okenní deflektor, přední a zadní sada pro verzi Double Cab 2 637 Kč

Deflektor kapoty 2 198 Kč

Nosič na korbu (max. 80 kg) 6 669 Kč

Střešní nosič, hliníkový (max. 100 kg) 6 736 Kč

Nosič na korbu kompatibilní s rolovacím krytem korby (max. 75 kg) 8 488 Kč

Nosič na korbu kompatibilní s hliníkovým krytem korby (max. 75 kg) 8 488 Kč

Tažné zařízení s přírubou (krátká verze) 8 196 Kč
8 196 Kč

Elektrická sada TEK – 7 pinová 2 819 Kč

Elektrická sada TEK – 13 pinová 3 759 Kč

HLINÍKOVÁ KOLA
16 palcová standardní kola z lehké slitiny (1) 5 336 Kč

18 palcová standardní kola z lehké slitiny (2) 7 411 Kč

18 palcová kola z lehké slitiny, tmavě šedá (včetně středu kola) (3) 8 345 Kč

18 palcová kola z lehké slitiny, černá (včetně středu kola) 6 822 Kč

KOBEREČKY

Textilní koberečky standard, přední a zadní sada 1 065 Kč

Textilní koberečky, velurové s prošíváním, přední a zadní sada 1 464 Kč

Gumové koberečky s obrubou, přední a zadní sada 1 718 Kč

Ozdobná lišta korby kompatibilní s rolovacím krytem korby, nerezová ocel, chromovaná

Tažné zařízení s přírubou (dlouhá verze pro Double Cab s nárazníkem se stupačkou)

Pro bližší informace o kombinovatelnosti jednotlivých prvků příslušenství se prosím obraťte na svého prodejce Nissan.

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč a obsahují příslušnou sazbu DPH. Obsah ceníku odráží stav platný v době vydání. Nissan Sales Central & Eastern Europe Kft. si vyhrazuje právo na změnu zde uvedených informací bez předchozího upozornění. Zobrazení jsou pouze ilustrativní. Zodpovědnost za neoriginální 
díly a přislušenství přímo nabízené výrobcem se řídí podmínkami stanovenými platnými právními předpisy a podmínkami výrobců těchto dílů a příslušenství. Pro více informací ohledně dílů a příslušenství k Vašemu vozidlu, příslušných čísel dílů a variant příslušenství, se prosím obraťte na autorizované 

dealery a servisy Nissan. Ceny dílů a příslušenství jsou platné pouze pro příslušná čísla dílů. Instalace výrobků může vyžadovat další náhradní díly. Pro informace ohledně takových nezbytných náhradních dílů, jejich cen a ohledně dalších dílů a příslušenství se prosím obraťte na autorizované dealery a servisy 
Nissan. Ceny náhradních dílů a příslušenství neobsahují náklady na instalaci. Uvedená data jsou pouze pro informační účely a nemohou  být považována za návrh smlouvy. Pro informace o aktuálních cenách a dalších podmínkách se prosím obraťte na autorizovaného prodejce Nissan.

Na užitkové vozy se vztahuje tovární záruka 5 let nebo 160 000 km (vyjímkou je model e-NV200, pro který platí: tovární záruka 5 let / 100 000 km na speciální elektrické komponenty a 3 roky / 100 000 km na ostatní části vozu).
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