ВИГІДНІ ПРОПОЗИЦІЇ
ВІД NISSAN
ІДЕАЛЬНО ВПИСУЮТЬСЯ
В БУДЬ-ЯКИЙ БЮДЖЕТ
Дешевші запчастини
Стандарти якості Nissan
12 місяців гарантії
ВИГІДНА ПРОПОЗИЦІЯ ВІД NISSAN
Деталі, спеціально призначені для Вашого Nissan, дозволяють
підтримувати його у відмінному експлуатаційному стані.

ВИГІДНІ ПРОПОЗИЦІЇ
ВІД NISSAN
ІДЕАЛЬНО ВПИСУЮТЬСЯ
В БУДЬ-ЯКИЙ БЮДЖЕТ
Nissan. Innovation that excites.

АСОРТИМЕНТ ДЕТАЛЕЙ

Вигідна пропозиція на деталі
для обслуговування від Nissan
ДЛЯ ВІДМІННИХ ГАЛЬМІВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
Комплект гальмівних колодок
Накладки для дискових гальм
Ротор і барабан
ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ОГЛЯДУ
Щітки склоочисників
ДЛЯ ПІДТРИМАННЯ РОБОТИ ДВИГУНА
ЯК З ПЕРШОГО ДНЯ
Повітряний фільтр
Салонний повітряний фільтр
Масляний фільтр
Акумулятор
Свічки запалювання
ВІДПОВІДНО ДО ВАШИХ ПОТРЕБ ВИГІДНІ
ПРОПОЗИЦІЇ ВІД NISSAN СТАЮТЬ ДЕДАЛІ ШИРШИМИ.
СКОРО СТАНУТЬ ДОСТУПНІ:
Лампи
Диск муфти зчеплення
Паливний фільтр
Комплект деталей
Ремінь ГРМ
для зчеплення
Ремінь привода
Амортизатори
вентилятора
Комплект стійок
Свічки розжарювання
Глушник

За детальною інформацією
звертайтеся до дилера

Це видання містить інформацію, що була абсолютно достовірна на
момент її публікації. З огляду на політику постійного вдосконалення
своєї продукції, компанія Nissan International та/або ТОВ «Ніссан
Мотор Україна» залишають за собою право у будь-який час
змінювати технічні характеристики й деталі, описані у цьому виданні.
У випадку будь-яких змін дилери компанії Nissan будуть додатково
поінформовані в мінімальний термін. Найактуальнішу інформацію
можна отримати в офіційних дилерів компанії Nissan. Всі права
захищені. Повне або часткове відтворення цього видання без
письмового дозволу ТОВ «Ніссан Мотор Україна» заборонено.

СПЕЦІАЛЬНО ДЛЯ
АВТОМОБІЛІВ NISSAN
СТАРШЕ 5 РОКІВ

У ЧОМУ ПОЛЯГАЮТЬ ПЕРЕВАГИ
ОБСЛУГОВУВАННЯ ВАШОГО АВТОМОБІЛЯ
ЗА ВИГІДНОЮ ПРОПОЗИЦІЄЮ ВІД NISSAN?
ДЛЯ ВАШОГО БЮДЖЕТУ
Вигідна пропозиція від Nissan втілює наступний принцип: чим
старший Ваш Nissan, тим дешевше його обслуговування.
Різниця вартості оригінальних запчастин Nissan і запчастин за
вигідною пропозицією від Nissan становить у середньому 20%.

ВИГІДНА ПРОПОЗИЦІЯ НА ЗАПЧАСТИНИ
ВІД NISSAN: РОЗУМНА ПРОПОЗИЦІЯ
У РОЗУМНИЙ ЧАС ЗА РОЗУМНОЮ ЦІНОЮ
Завдяки вигідній пропозиції на запчастини від Nissan,
призначеній спеціально для автомобілів старше 5 років,
компанія Nissan приділяє Вашому автомобілю уваги не
менше, ніж абсолютно новій моделі. І все це – відповідно до
Вашого бюджету.

ЧИМ ВИГІДНІ ЦІ ПРОПОЗИЦІЇ
ВІД NISSAN?
Ваш автомобіль Nissan став Вашим улюбленцем з першого ж
дня. Але з часом він потребує технічного обслуговування, щоб
продовжувати дарувати Вам неперевершені відчуття від
керування.
З вигідною пропозицією від Nissan ми забезпечуємо
обслуговування та ремонт Вашого автомобіля відповідно до
потреб. У кожного водія — свій стиль керування автомобілем,
але ми маємо альтернативні пропозиції для будь-якого бюджету.
Ніколи ще обслуговування Вашого автомобіля Nissan
не було настільки вигідним!

ЯКІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВАШОГО АВТОМОБІЛЯ
ЗА ВИГІДНОЮ ПРОПОЗИЦІЄЮ НА ЗАПЧАСТИНИ ВІД NISSAN

ВИГІДНА ПРОПОЗИЦІЯ ВІД NISSAN
Вигідна пропозиція
на обслуговування
від Nissan

Вигідна пропозиція
на ремонт
від Nissan

Вигідна пропозиція від Nissan
поширюється на всі регулярні
роботи, спрямовані
на підтримання автомобіля
у відмінному експлуатаційному
стані, за найкращим
співвідношенням ціна/якість

Вигідна пропозиція від Nissan
поширюється на механічний
ремонт, який дозволить
повернути Ваш автомобіль
у ряди підкорювачів шляхів,
за найкращою ціною

ДЛЯ ВАШОГО АВТОМОБІЛЯ СТАРШЕ 5 РОКІВ
Спеціально для автомобілів старше 5 років Nissan пропонує
нові запчастини, які відповідають вартості Вашого автомобіля
та ідеально вписуються у Ваш бюджет. Ці нові деталі
поєднують у собі інноваційну якість і специфічні потреби
Вашого автомобіля.
ДЛЯ ЯКОСТІ БЕЗ КОМПРОМІСІВ
Незважаючи на їх меншу вартість порівняно з оригінальними
запчастинами Nissan, ці запчастини в жодному разі не
поступаються їм за експлуатаційними характеристиками та
рівнем безпеки. Безпека не визнає компромісів, тому кожна
деталь завжди проходить ретельний контроль.
Запчастини за вигідною пропозицією від Nissan та оригінальні
запчастини Nissan належать до однієї програми забезпечення
якості, тому відповідають усім стандартам якості Nissan.
Зниження ціни обумовлено спеціальною конструкцією, яка
має ті ж характеристики, що й оригінальні аналоги, але
вирізняється іншим терміном служби деталей.
ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ
Пакет деталей за вигідною пропозицією від Nissan
виготовлено з певних вторинних матеріалів, що дозволило
компанії Nissan встановити на них найбільш привабливі ціни.
ДЛЯ ДОВГОВІЧНОСТІ
На запасні частини з вигідної пропозиції Nissan надається 1
рік гарантії без обмеження пробігу.

