НОВИЙ NISSAN

NAVARA

НОВИЙ
NISSAN NAVARA
Для автомобілів виробництва 2019р.
Дійсно з 16 травня 2019р.
ГАРАНТІЯ
Заводська гарантія 3 роки або 100,000 км пробігу
ВАРТІСТЬ КОМПЛЕКТАЦІЇ
Двигун
Тип приводу
Трансмісія
СТАНДАРТНА ЦІНА*, грн.
2,3 dCi
4WD
7АТ
СПЕЦІАЛЬНА ЦІНА*, грн.
190 к.с. 450 Нм
СПЕЦІАЛЬНА КРЕДИТНА ПРОПОЗИЦІЯ**
ОБЛАДНАННЯ (ПОДВІЙНА КАБІНА)
СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ
Іммобілайзер
Центральний замок з дистанційним управлінням
Система стабілізації автомобіля ESP
Антиблокувальна система гальмування ABS
Електронна система розподілу гальмівного зусилля EBD
Cистема допомоги при екстреному гальмуванні Brake Assist
Система допомоги при старті вгору HSAA
Система допомоги під час спуску HDC
Фронтальні подушки безпеки
Передні бокові подушки безпеки
Шторки безпеки
Подушка безпеки для колін водія
Система кріплення дитячих сидінь ISOFIX
Датчик світла
Внутрішньосалонне дзеркало заднього виду з автоматичним затемненням
Передні та задні протитуманні фари
Система супровідного освітлення «Проведи мене додому»
Денні ходові вогні
Омивач фар
Інтелектуальна система кругового огляду (AVM)
ОБЛАДНАННЯ САЛОНУ / ІНТЕР'ЄР
Система безключового доступу I-key та кнопка запуску
Підігрів передніх сидінь
Оздоблення сидінь шкірою
Електропривід регулювання сидіння водія у 8-ми напрямках з підтримкою попереку
Шкіряне оздоблення керма
Електросклопідйомники передніх і задніх дверей
Двозонний клімат-контроль
Вентиляція для пасажирів другого ряду сидінь
2 підсклянники на центральній консолі
Тримачі для пляшок в передніх та задніх дверях
Передній центральний підлокітник
Дзеркала в сонцезахисних козирках з підсвічуванням
3 розетки 12V
Багатофункціональний кольоровий дисплей на панелі приладів
Багатофункціональна мультимедійна і навігаційна система NissanConnect з 7" кольоровим сенсорним
монітором
Аудіосистема з 6-ма динаміками з керуванням на кермі
Bluetooth® Hands-free, AUX, USB
Круїз-контроль з обмежувачем швидкості
ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД
LED фари
Автоматичний коректор кута нахилу передніх фар
Хромована решітка радіатора
Передній бампер в колір кузова
Передні та задні бризковики
Зовнішні дзеркала з хромованими накладками та повторювачами повороту
Зовнішні дзеркала з електроприводом регулювання та обігрівом
Електропривід складання дзеркал
Хромовані дверні ручки
Рейлінги сріблястого кольору
Бокові підніжки сріблястого кольору
Задній спойлер
Хромований задній бампер
18" легкосплавні диски
Повнорозмірне запасне колесо
Тонування задніх вікон

PLATINUM
1 128 700
1 081 610
0,01% на 2 РОКИ
PLATINUM
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* Ціна включає вартість фарби металік
Стандартні ціни вказані станом на 16.05.19.
Спеціальна ціна - ціна, розрахована з урахуванням спецпропозиції на автомобілі 2019р.в.
Зазначені ціни є рекомендованими і можуть відрізнятися від остаточної ціни, запропонованої дилером Nissan в Україні. Для отримання інформації щодо остаточної ціни та
наявних комплектацій звертайтеся до офіційних дилерів Nissan в Україні. Не є публічною офертою. ТОВ "Ніссан Мотор Україна" залишає за собою право змінювати ціну без
попереднього повідомлення.
** «Ви можете отримати кредит по програмі Nissan Finance для придбання автомобіля Nissan на наступних умовах: максимальний строк – 24 місяців, аванс – 60% вартості авто, максимальна сума – 2 600 000 грн.,
процентна ставка – 0,01 % річних (база нарахування 365 днів у році), комісія за видачу кредиту – 2,5 %, комісія за відкриття поточного рахунку – 80 грн., комісія за отримання витягів з ДРОРМ – 100 грн., комісія за
отримання витягів з ДРРПНМ – 199 грн. Орієнтовна сукупна вартість кредиту становить 25,24 грн. щодо кожної 1000 грн. кредитних коштів при строку кредитування 24 місяці. Реальна процентна ставка
становить від 2,5 % річних. Кредит надається у відділеннях Банку на всій території України за виключенням тимчасово окупованої території АР Крим та зони проведення АТО. Банк залишає за собою право
змінювати умови кредитування. Про детальні умови кредитування дізнайтесь на сайті www.credit-agricole.ua або за телефоном: 0800305555. Кредитує ПАТ «Креді Агріколь Банк». Ліцензія НБУ №99 від 12.10.2011.
Цей прайс-лист призначений тільки для інформаційних цілей і не може бути використаний як документ, що встановлює зобов'язання компанії ТОВ "Ніссан Мотор Україна".
Обладнання та комплектації автомобілів можуть відрізнятися. Компанія ТОВ "Ніссан Мотор Україна" залишає за собою право без попереднього повідомлення змінювати специфікації, зазначені в прайс-листі.

