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ZT�LESN�NÍ DOKONALOSTI 
V PRÉMIOVÉM PICK-UPU
NISSAN NAVARA TREK-1° p�ichází na trh.
Díky limitované edici originálního p�íslušenství Nissan montovaného ve výrob� je ješt� stylov�jší.

  

 
 

VÝJIME�NÉ POHODLÍ
Materiály m�kké 
na dotek, vyh�ívaná 
�erná kožená sedadla 
a systém NissanConnect 
s panoramatickým 
kamerovým parkovacím 
systémem zaru�ují, že 
v žádném jiném pick-upu 
nenajdete tolik pohodlí 
jako v NISSANU 
NAVARA TREK-1°.
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ODOLNOST A PLYNULÁ JÍZDA
Zvládne každý úkol bez jakýchkoli kompromis� a poskytuje pot�šení z jízdy, 
jež p�ed�í vaše o�ekávání.

�ERNÉ OZDOBNÉ
RÁMY 
S BODOVÝMI 
SV�TLOMETY LED

�ERNÉ 
BO�NÍ OZDOBNÉ RÁMY

18” �ERNÁ 
HLINÍKOVÁ KOLA 

 

 

 

STYLOVÝ
NÁKLADOVÝ

PROSTOR.
NISSAN NAVARA TREK-1°
je vybaven �ernou vložkou 
korby, krytem nákladového 
prostoru v barv� karoserie 

a d�licí p�í�kou korby.

BÍLÁ PEARL
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DOKONALÉ OSV�TLENÍ.
Nissan NAVARA Trek-1°
je vybaven �ernými 
ozdobnými rámy a vysoce 
svítivými speciálními 
bodovými sv�tlomety LED.

VÝJIME�NÉ DETAILY

�erné ozdobné 
rámy s bodovými 
sv�tlomety LED

18” �erná 
hliníková kola 
kryt

�erná vložka 
korby, kryt 
nákladového 
prostoru v barv� 
karoserie a d�licí 
p�í�ka korby

�erné bo�ní 
ozdobné rámy
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Inteligentní mobilita nás inspiruje ve všem, co d�láme. Díky novým technologiím m�níme auta 
z pouhých dopravních prost�edk� na opravdové partnery. Pokud pojedeme spolu, bude jízda 
jist�jší, propojen�jší a bude v ní více vzrušení. A� už jde o v�z, který vám pom�že s �ízením, 
nebo o dálnice, na kterých si za jízdy dobijete baterie elektromobilu, bavíme se o velmi blízké 
budoucnosti. O budoucnosti, která se za�íná rýsovat ve vozech Nissan, jež m�žete �ídit už dnes.

Navštivte naše stránky: https://www.nissan.cz/vozidla/nova-vozidla/navara/special-version.html

Sledujte Nissan NAVARA na:
Razítko dealera:

Vyvinuli jsme maximální snahu o to, aby obsah této publikace byl v okamžiku jejího p�edání do tisku (leden 2017) správný. V brožu�e jsou použity obrázky 
prototypových voz� vystavovaných na autosalonech. V souladu se zásadami neustálého zlepšování výrobk� si spole�nost Nissan International vyhrazuje 
právo kdykoli zm�nit speci	 kace a vozy popsané a vyobrazené v této publikaci. Deale�i spole�nosti Nissan budou o p�ípadných zm�nách informováni 
co nejd�íve. Nejaktuáln�jší informace si m�žete kdykoli vyžádat u místního dealera voz� Nissan. Vzhledem k omezením použitého tiskového procesu se 
mohou barvy vyobrazené v této brožu�e mírn� lišit od skute�ných barev lak� a interiérového �aloun�ní. Údaje v této brožu�e nemusí být p�esné v d�sledku 
písa�ských chyb �i chyb tisku. Výbava uvedená v této brožu�e nemusí být v našem regionu nabízena. Jak je v automobilovém pr�myslu obvyklé, kožená 
sedadla od Nissanu jsou potažena p�írodní k�ží (myslí se vlastní materiál, nikoliv jeho zpracování) na místech, která p�icházejí do styku s t�lem �idi�e 
�i pasažér�. Pro ostatní �ásti �aloun�ní sedadel je použita um�lá k�že, která v �ad� ohled� p�evyšuje vlastnosti p�írodní k�že (nap�íklad nevrásní p�i 
stárnutí, snadn�ji se �istí, je odoln�jší proti mechanickému poškození). Takové �ešení umož
uje poskytnout našim zákazník�m skute�n� hodnotný 
a trvanlivý produkt. Údaje o dostupnosti jazykovýchverzí Nissan Connect vám poskytnou prodejci Nissan. Zobrazení je pouze ilustrativní. 
Data a údaje uvedené v této reklam� jsou ur�ené výlu�n� k informa�ním ú�el�m a nemohou být považovány za návrh smlouvy. Všechna práva 
vyhrazena. Reprodukce celé brožury nebo jakékoli její �ásti bez písemného souhlasu spole�nosti Nissan International je zakázána. Kombinovaná 
spot�eba: 6,3-6,9 l/100 km; kombinované emise CO2 : 167-183 g/km. Dovozcem je spole�nost Nissan Sales CEE Kft. (Ma�arsko, 1117 Budapeš�, 
Infopark sétány 3/B) jednající prost�ednictvím Nissan Sales CEE Kft. - organiza�ní složka, se sídlem Praha 4, Kr�, Antala Staška 2027/77, PS� 14000, 
�eská republika, I�: 27248011, zapsaná v obchodním rejst�íku vedeném M�stským soudem v Praze, oddíl A, vložka 51598.

Tato brožura je vyrobena z papíru vyrobeného bez použití chlóru – Brožura MY16 NAVARA SV1 01/2017 – Vytišt�no v EU.
Gra	 cká úprava: DESIGNORY, Francie, výroba: eg+ Worldwide – tel.: +33 1 49 09 25 35
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