
MOTOR PŘEVODOVKA
SPOTŘEBA PALIVA

EMISE CO2 
VISIA ACENTA N-TREK TEKNA N-GUARD+

 833 000 Kč  938 200 Kč  970 800 Kč - -

 713 000 Kč  818 200 Kč  850 800 Kč - -
 688 430 Kč  775 372 Kč  802 314 Kč - -

 589 256 Kč  676 198 Kč  703 140 Kč - -
-  969 600 Kč 1 000 300 Kč 1 151 300 Kč 1 205 000 Kč

-  849 600 Kč  880 300 Kč 1 031 300 Kč 1 085 000 Kč
-  801 322 Kč  826 694 Kč  951 488 Kč  995 868 Kč

-  702 149 Kč  727 521 Kč  852 314 Kč  896 694 Kč
- 1 012 400 Kč 1 043 100 Kč 1 194 000 Kč 1 247 800 Kč

-  892 400 Kč  923 100 Kč 1 074 000 Kč 1 127 800 Kč
-  836 694 Kč  862 066 Kč  986 777 Kč 1 031 240 Kč

-  737 521 Kč  762 893 Kč  887 603 Kč  932 066 Kč

PERLEŤOVÉ Barvy N-Guard+
- -  22 900 Kč

Červená Bílá Žlutá Savannah Černá Tmavě modrá Bronzová Šedá Stříbrná Bílá Pearl 
Z10 QM1 EAU GN0 BW9 CAQ K51 KL0 QAB

Některé verze mají omezenou dostupnost. Pro informace o skladových vozech se obracejte na autorizované prodejce Nissan.

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč. Obsah tohoto ceníku odráží stav platný v době jeho vydání. Grand Automotive CE Kft. si vyhrazuje právo ke změně zde uvedených informací bez předchozího upozornění. (Uvedená data jsou pouze pro informační účely a nebudou považována za součást smluvního návrhu). NISSAN 5* 

Pojištění prodloužené záruky je pojistným produktem. Pro podrobnější informace si prosím prostudujte informační brožuru a Všeobecné podmínky, které jsou k dispozici u autorizovaných dealerů a opravců Nissan.  Tento ceník je platný od 27.07.2020 do odvolání nebo vydání nového ceníku. 

Hodnoty spotřeby paliva a emisí jsou uvedeny v souladu s platnou evropskou směrnicí. Jako následek uvedení nové celosvětově harmonizované testovací procedure pro osobní vozy (WLTP = Worldwide Light vehicles Test Procedure) se mohou uvedené technické údaje před registrací vozidla změnit. Volitelná výbava a 

příslušenství společně s dalšími faktory mohou mít vliv na spotřebu paliva a emise. Uvedené motorizace nemusí být plně dostupné kvuli změnám v nabídce motorizací v rámci portfolia značky Nissan. Pro informace o dostupnosti a termínu dodání se obraťte na autorizovaného prodejce Nissan.

BARVY
ZÁKLADNÍ MAETALICKÉ

CENÍKOVÁ CENA

Ceníková cena s DPH

Cena pro zákazníka s DPH

Ceníková cena bez DPH

2.3 dCi 160

425 Nm

Cena pro zákazníka bez DPH

7 l/100 km 

184 g/km
6stupňová manuální

2.3 dCi 190

450 Nm

2.3 dCi 190

450 Nm

Cena pro zákazníka s DPH

 15 700 Kč

Ceníková cena bez DPH

Cena pro zákazníka bez DPH

Ceníková cena s DPH

6stupňová manuální
7 l/100 km 

184 g/km

7stupňová automatická
7.4 l/100 km

194 g/km

Ceníková cena s DPH

Cena pro zákazníka s DPH

Ceníková cena bez DPH

Cena pro zákazníka bez DPH

NISSAN NAVARA
ZÁRUKA 5 LET

N-Guard+



N-TREK
(NAVÍC K ACENTA)

TEKNA
(NAVÍC K N-TREK)

VISIA ACENTA
(NAVÍC K VISIA)

N-GUARD+
(NAVÍC K TEKNA)

•ABS, EBD, Systém VDC, Trailer Sway Assist

• Elektronický diferenciál s omezeným 

prokluzem (eLSD)

• Asistent jízdy s přívěsem

• Asistent rozjezdu do kopce

• Asistent sjíždění svahů

• Airbagy řidiče, spolujezdce, boční, kolenní

• Rezerva

• Denní svícení

• Víceprvkové zavěšení zadní nápravy

• Manuální klimatizace s pylovým filtrem

• Sedadlo řidiče nastavitelné v 6 směrech

• Sedadlo spolujezdce nastavitelné ve 4 

směrec

• Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka

• Světelná senzor

• Manuálně nastavitelné vnitřní zpětné zrcátko

• 17" ocelová kola

• LED třetí brzdové světlo

• Barevný displej palubního počítače

• 4 reproduktory (2 pro verzi King Cab)

• Audiosystém se 2 reproduktory, Bluetooth / 

USB / AUX

• Tempomat s omezovačem rychlosti

• Systém samočinné aktivace světel s funkcí 

Follow me home

• Palubní počítač

• Mřížka zadního skla

(Pouze pro Visia)

• Systém uchycení dětských sedaček ISOFIX 

pro zadní sedadla

• Elektricky ovládaná přední okna

• Úchyty v nákladovém prostoru

• Automatické nouzové brzdění

• System Stop/Start (pouze pro manuální 

převodovku)

• Univerzální systém pro zajištění nákladu C-

Channel

• Elektricky ovládaná zadní okna

• Osvětlené prahy

• 17” kola z lehké slitiny

(190k verze je vybavena 18" koly z lehké 

slitiny)

• Chromovaná mřížka chladiče 

• DAB

• 6 reproduktory

**Apple CarPlay je aplikace poskytovaná společností Apple Inc. Apple CarPlay je také ochrannou známkou společnosti Apple Inc. Požadavky zařízení Apple CarPlay: vyžaduje iAP2, iPhone 5 či novější model (konektor Lightning) a systém iOS 8.3 nebo novější a vyžaduje připojení přes USB. Pro seznam zemí, kde je 

aplikace dostupná, prosím navštivte tyto stránky:  https://www.apple.com/cz/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay .

Android Auto je aplikace poskytovaná společností Google. Android Auto je kompatibilní pouze s telefony se systémem Android verze 5.0 (Lollipop) či vyšší a vyžaduje připojení přes USB. Pro seznam zemí, kde je aplikace dostupná, prosím navštivte tyto stránky: https://www.android.com/auto/. Společnost Nissan 

neodpovídá za škodu, ztrátu nebo zranění vzniklé v souvislosti s užíváním aplikací Apple CarPlay a Android Auto.

Z důvodů, které společnost Nissan nedokáže ovlivnit, nemusí být aplikace Apple CarPlay a Android Auto dostupné ve vaší zemi, nebo nemusí správně fungovat všechny jejich funkce. Společnost Nissan neodpovídá za nedostupnost nebo neúplnost funkcí aplikace Apple CarPlay a/nebo aplikace Android Auto ve vašem 

vozidle

***Jak je v automobilovém průmyslu obvyklé, na některých částech kožených sedadel může být použita umělá kůže. Umělá kůže v řadě ohledů převyšuje vlastnosti přírodní kůže (například nevrásní při stárnutí, snadněji se čistí, je odolnější

proti mechanickému poškození). Takové řešení umožňuje poskytnout našim zákazníkům skutečně hodnotný a trvanlivý produkt.

• Denní svícení s technologií LED

• Sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech

• Kožená sedadla***

• LED přední světlomety s automatickým 

nastavením sklonu 

• Střešní ližiny

• Panoramatický kamerový parkovací systém

• Zadní parkovací senzory

Tažné zařízení 7 PIN (14 500 Kč)

Uzávěrka zadního diferenciálu (19 800 Kč)

Střešní okno 

(23 100 Kč)

Tažné zařízení 7 PIN 

(14 500 Kč)

Uzávěrka zadního diferenciálu 

(19 800 Kč)

• Ostřikovač světlometů

• Automatická dvouzónová klimatizace s 

pylovým filtrem

• Přední mlhové světlomety

• Parkovací kamera

• Vyhřívaná vnější zpětná zrcátka s LED 

diodami

• Vyhřívaná přední sedadla

• Automatické stmívání zpětného zrcátka

• Osvětlená kosmetická zrcátka ve sluneční 

cloně spolujezdce

• Chromované kliky dveří venkovní a vnitřní

• 18” kola z lehké slitiny

• Boční nášlapy

• Elektricky sklopná zpětná zrcátka

• Zatmavení zadního skla a skel zadních oken

• Kůží obšitý volant

• Inteligentní klíč a startovací tlačítko

• Nový NissanConnect**

Automatické nouzové brzdění (6 500 Kč)

Univerzální systém pro zajištění nákladu C-

Channel (4 000 Kč)

Uzávěrka zadního diferenciálu 

(19 800 Kč)

Vyhřívaná sedadla a vnější zpětná zrcátka s 

ostřikovači světlometů 

(9 300 Kč)

 (Dostupné pouze v kombinaci s uzávěrkou 

diferenciálu.)

Uzávěrka zadního diferenciálu (19 800 Kč)

Vyhřívaná sedadla a vnější zpětná zrcátka, 

ostřikovače světlometů a zadní výdechy 

ventilace

(12 500 Kč)

Dostupné pouze v kombinaci s uzávěrkou 

zadního diferenciálu

• Čalounění sedadel s koženými segmenty a 

modrým prošíváním

• Střešní okno

• 18” černá hliníková kola

• Černá vnější zpětná zrcátka, madla, přední 

nárazník

• Černá mřížka

• Chromované vnitřní kliky dveří a černé 

vnější kliky dveří

• Chromované rámečky mlhových světlometů

• Kůží obšité madlo ruční brzdy

• Tažné zařízení  7 pinové

• Uzávěrka zadního diferenciálu

• Ochrana korby

• Osvětlení prostoru nohou

• Dostupné barvy karoserie: Bílá Pearl, 

Černá, Šedá 


