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SPLOŠNI POGOJI KAMPANJE »NISSAN X-TRAIL, DOŽIVI 4X4 AVANTURO«. 

 

Akcija velja do 31.12.2019*. 

 

Vsebina akcije 

V oglaševalski akciji Nissan oglašuje model Nissan X-Trail TEKNA v posebni 

ponudbi: 

 

• Prihranek do 5.000€**; 

• Bonus ob menjavi staro za novo***; 

• 4 zimske pnevmatike****; 

• 3 leta brezplačnega servisiranja*****; 

• 7 let podaljšanega jamstva******. 

 

 
*Nissan si pridružuje pravico, da predčasno zaključi akcijo ali jo podaljša. **Prihranek velja za 

omejeno količino vozil iz zaloge z akcijo CashPlan z Nissan Financiranjem. ***V kolikor želite 

zamenjati svoj stari avtomobil, vam ob nakupu novega modela Nissan X-Trail priznamo do 1.450€ 

bonusa. Velja za omejeno količino vozil Nissan X-Trail, dizel, iz zaloge. Odločitev o sprejemu 

vašega rabljenega vozila v račun je diskrecijska pravica posameznega pooblaščenega distributerja. 

Odobritev bonusa “staro za novo” ni izključno vezana na sprejem vašega rabljenega vozila v račun. 

Velja z Nissan Financiranjem z akcijo CashPlan.  ****Do 4 zimskih pnevmatik je kupec upravičen 

pri nakupu novega vozila X-Trail iz omejene količine vozil iz zaloge z akcijo CashPlan z Nissan 

Financiranjem. *****3 leta brezplačnega servisa ali za do 60.000 km za dizelske motorje oz. za do 

90.000 za bencinske motorje. Velja za redne servisne intervale in velja preko Nissan Financiranja. 

Brezplačno 7-letno jamstvo velja ob nakupu novega osebnega vozila Nissan X-trail, velja z Nissan 

Financiranjem z akcijo CashPlan. ******7 let jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije ter 

podaljšano jamstvo za 4., 5. leto po programu “As new”, 6. in 7. leto pa po programu Basic. oz. za 

160.000 km, karkoli se zgodi prej. 

Celotna zgoraj opisana ponudba velja izključno z akcijo CashPlan z Nissan Financiranjem.  
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Akcija velja do 31.12.2019 oz. do razprodaje zalog.   

NissanConnect ni na voljo v slovenskem jeziku. Podpira naslednje jezike: angleški, francoski, 

nemški, italijanski, španski, nizozemski, portugalski, turški, ruski, ukrajinski, danski, švedski, 

finski, poljski, slovaški, češki, madžarski, grški.  

Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. Slike so 

simbolne. 


