NISSAN PICK UP NP300
Фіксований курс
10,0 грн./дол.
Для автомобілів виробництва 2013 р.

Комплектація
Об'єм двигуна, л
Коробка передач
Тип кузова
СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ
Повний привід із понижувальною передачею
Антиблокувальна система гальм (ABS)
Фронтальні подушки безпеки водія і переднього пасажира
Ремені безпеки з переднатягувачами для передніх пасажирів

Base
YD2.5
5МКП

Comfort
Premium
YD2.5
YD2.5
5МКП
5МКП
Double Cab (4 дверей / 5 місць)
















Посилена рама
Підігрів передніх сидінь










Акумулятор підвищеної місткості







Передпусковой підігрів форсунок
































АДАПТАЦІЯ ДО УКРАЇНСЬКИХ УМОВ

Передній обігрівач
Омивачі фар
Обігрів заднього скла
Передні протитуманні фари
ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД
Задній бампер з підніжкою
Бокові підніжки
Затемнення заднього скла
16" легкосплавні диски коліс
Пофарбовані у колір кузова накладки крил



Пофарбовані у колір кузова бампери
ОБЛАДНАННЯ САЛОНУ / ІНТЕР'ЄР:
Кондиціонер з ручним керуванням
Кондиціонер з напівавтоматичним керуванням
Імобілайзер
Гідропідсилювач керма
2 динаміки
4 динаміки
Аудіосистема (радіо, CD)
Електропривід і обігрів дзеркал
Електричні склопідйомники
Центральний замок з дистанційним керуванням
Захисна решітка заднього скла

СТАНДАРТНА ЦІНА, ГРН.*
СПЕЦІАЛЬНА ЦІНА, ГРН.*














о

о








332 900
282 490

360 000
305 490

378 860
321 490





 -стандартне оснащення
о - опція
* Спеціальна ціна - ціна, розрахована на основі зафіксованого курсу долара - 10,0 грн./дол.
Вказані ціни є рекомендованими і можуть відрізнятися від остаточної ціни, запропонованої дилером Nissan в Україні. Для отримання інформації по остаточній ціні
звертайтеся до офіційних дилерів Nissan в Україні. Не є публічною офертою. ТОВ "Ніссан Мотор Україна" залишає за собою право змінювати ціну без попереднього
повідомлення.

Стандартні ціни вказані станом на 07.07.14 і можуть бути скориговані у зв'язку із зміною курсу долара, встановленого НБУ.

Гарантія 3 роки або 100,000 км пробігу
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.

NISSAN PICK UP NP300
Фіксований курс
Для автомобілів виробництва 2014 р.

Комплектація
Об'єм двигуна, л
Коробка передач
Тип кузова
СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ
Повний привід із понижувальною передачею
Антиблокувальна система гальм (ABS)
Фронтальні подушки безпеки водія і переднього пасажира
Ремені безпеки з переднатягачами для передніх пасажирів
ОГЛЯДОВІСТЬ І АДАПТАЦІЯ ДО УКРАЇНСЬКИХ УМОВ
Підсилена рама
Підігрів передніх сидінь

Base
YD2.5
5МКП

Comfort
Premium
YD2.5
YD2.5
5МКП
5МКП
Double Cab (4 дверей / 5 місць)

























Акумулятор підвищеної ємності







Передпусковий підігрів форсунок




























Пофарбовані в колір кузова бампери





ОБЛАДНАННЯ САЛОНУ / ІНТЕР'ЄР
Кондиціонер з ручним керуванням



Передній обігрівач
Омивачі фар
Обігрів заднього скла
Передні протитуманні фари
ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД
Задній бампер з підніжкою
Бокові підніжки
Затемнення заднього скла
16" легкосплавні колісні диски
Пофарбовані в колір кузова накладки крил



Кондиціонер з напівавтоматичним керуванням

Імобілайзер
Гідропідсилювач керма
2 динаміки
4 динаміки
Аудіосистема (радіо, CD)
Електропривід і підігрів дзеркал
Електричні склопідйомники
Центральний замок з дистанційним управлінням
Захисна решітка заднього скла

СТАНДАРТНА ЦІНА, ГРН.*
СПЕЦІАЛЬНА ЦІНА, ГРН.*
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332 900
302 260

360 000
326 870

378 860
343 990





 - стандартне оснащення
о - опція
* Спеціальна ціна - ціна на автомобілі 2014 р.в., розрахована на основі зафіксованого курсу долара - 10,7 грн. / дол.

Зазначені ціни є рекомендованими і можуть відрізнятися від остаточної ціни, запропонованої дилером Nissan в Україні. Для отримання інформації щодо
остаточної ціни звертайтеся до офіційних дилерів Nissan в Україні. Не є публічною офертою. ТОВ "Ніссан Мотор Україна" залишає за собою право змінювати
ціну без попереднього повідомлення.
Стандартні ціни вказані станом на 07.07.14 і можуть бути скориговані в зв'язку із зміною курса долара, встановленого НБУ.
Гарантія 3 роки або 100,000 км пробігу
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.

