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SPLOŠNI POGOJI PONUDBE NISSAN NAVARA ZA POSLOVNE UPORABNIKE 

 

Akcija 

Odpeljite Nissan NAVARO TEKNA z usnjenimi sedeži, dvojno kabino, 2.3 dCi 

190KM, 4X4 in bogato opremo za ceno 27.381€ + ddv(1). 

Izkoristite ugodnosti: 

- 0% obrestna mera: pol plačate takoj, pol čez eno leto(2); 

ALI 

- 279€/mesec(3). 

-  

Ob nakupu vozila Nissan NAVARA dobite 20% popust na vso dodatno opremo 

Nissan NAVARA(4). 

 

Trajanje akcije 

Akcija velja od 5.10.2018 do 31.12.2018 oz. do razprodaje zalog. 

 

Informativni izračun za finančni lizing je narejen na dan 4.10.2018 za Navara 

Tekna. Maloprodajna cena z že upoštevanim popustom in brez DDV znaša 

27.381€. Izračun je narejen za dobo odplačila 84 mesecev in upošteva polog v 

višini 7.633,82€. EOM (efektivna obrestna mera), mesečni obrok in skupni znesek 

za plačilo se lahko spremenijo, če se spremeni katerikoli od elementov, 

upoštevanih pri izračunu. 

 

(1)Cena velja za vozilo Nissan NAVARA TEKNA D/C 2.3 dCi 190 KM, bele barve (nekovinska), z ročnim menjalnikom, z 
vključeno opcijo LTH (usnjena notranjost, ogrevani prednji sedeži, voznikov sedež električno pomičen na 8 načinov) in že z 
upoštevanim popustom. (2)Kupci vozila Nissan NAVARA, ki svoje vozilo financirajo preko Nissan Financiranja, so opravičeni 
do brezobrestnega financiranja za obdobje 12 mesecev v primeru akcije Lizing 50/50. (3) Obrok se nanaša na finančni 
lizing za vozilo Nissan NAVARA TEKNA z vključeno opcijo LTH. Izračun je narejen za dobo 84 mesecev in upoštevan polog v 
višini 7.633,82 €. (4)Ob nakupu vozila Nissan NAVARA kupci lahko koristijo 20% popust na vso dodatno opremo NAVARA. 
(5, 6)Odvisno od nivoja opreme. (7)Garancija proizvajalca za lahka gospodarska vozila velja 5 let oz. do prevoženih 160.000 
km, kar dosežete prej. Akcija traja od 5. 10. - 31. 12. 2018 oz. do razprodaje zalog. Nissan si pridružuje pravico, da 
predčasno zaključi akcijo ali jo podaljša. Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 
22, 1001 Ljubljana. Slike so simbolne. Več na www.nissan.si. 
 


