
V mesec aprilu vam nudimo model Nissan Juke NISMO po posebej ugodni ceni – na voljo vam je 
že od 23.790 € dalje. 
Glede na različne nivoje opreme so cene kot prikazano v razpredelnici spodaj: 

Ob nakupu vašega novega avtomobila pa lahko dokupite tudi Podaljšano jamstvo že od 439,21 
EUR (cena vključuje DDV). Garancija proizvajalca velja 3 leta ali 100.000 kilometrov in se izteče 
v trenutku, ko nastopi eden od omenjenih kriterijev. V tem trenutku nastopi podaljšano jamstvo in 
traja do dopolnjenih 5-ih let od dneva nakupa ali do dopolnjenih 150.000 prevoženih kilometrov od 
dneva nakupa in se izteče v trenutku, ko nastopi eden od omenjenih kriterijev.

NISSAN JUKE NISMO

Modeli z  
bencinskim  
motorem

Nivo 
opreme

Menjalnik Pogon ccm kW/KM
Cena z  

DDV v €

Cena z upoštevanim 
komercialnim  

popustom v mesecu 
marcu z DDV v €

Juke 1,6 DIG-T NISMO 6-st. ročni 2 WD 1.618 147/200 24.790,00 23.790,00

Juke 1,6 DIG-T NISMO 4WD M-CVT 4 WD 1.618 147/200 28.240,00 27.240,00

Za nakup vašega novega avtomobila pa lahko uporabite storitev Nissan financiranje – v tem 
primeru vam Podaljšano jamstvo podarimo (v redni ponudbi cena 439,21 euR). Hkrati pa 
boste deležni še avtomobilskega zavarovanja, ki bo doprinesel k vašem občutku varnosti tako 
ob nakupu, kot tudi še dolgo kasneje.

1. mali paket zavarovanja pri Zavarovalnici Triglav 

kupcu subvencioniramo kasko in del obveznega avtomobilskega zavarovanja za prvo leto:
•  zavarovanje avtomobilske odgovornosti (AO), 
•  splošni avtomobilski kasko (SAk) z 1% odbitno franšizo (izbor izvajalca in način popravila določi stranka),
•  kombinacijo delnega avtomobilskega kaska (kraja (k), naravne in elementarne nesreče (B)).

2. zavarovanje GAP  

Zavarovanje GAP je zavarovanje finančne vrzeli in v primeru popolne škode na vozilu ali kraje vozila krije 
razliko med prejeto zavarovalnino ter preostankom dolga povečanim za začetni polog ter odbitno franšizo 
(do 2 odstotka).

3. zavarovanje BNI 

Zavarovanje BNI pomeni zavarovanje posojilojemalca za primer nezgodne smrti, nezgodne invalidnosti  
in izgube zaposlitve. Zavarovanje za primer brezposelnosti pomeni, da zavarovalnica krije ali obresti za  
6 mesecev, nastale v času moratorija na odplačilo (velja za kredite), ali krije največ 6 obrokov (velja za 
leasing), odvisno katero krit j e je bilo dogovorjeno ob sklenitvi zavarovanja. V primeru nezgodne smrti  
ali več kot 50% nezgodne invalidnosti pa zavarovalnica v vseh primerih krije preostanek dolga po kreditu  
ali leasingu.

Za več informacij se obrnite na vam najbližjega  
pooblaščenega prodajalca.

AVTOMOBIlSKO ZAVAROVANJE obsega:

V ponudbo garancije proizvajalca in podaljšanega jamstva je vključena tudi storitev Nissan Pomoč, ki 
zagotavlja popravilo na kraju nezgode ali prevoz vašega vozila do pooblaščenega prodajalca in traja do 
izteka garancije ali jamstva. Deluje 24 ur na dan, vse dni v tednu, po vsej evropi.  

POMOč NA CESTI

V MeSeCu APRILu


