
NISSAN STRICTLY 
CONFIDENTIAL    

NOVÝ NISSAN NAVARA 
 
přehled výstupů v médiích 
10-11/2015 



NISSAN STRICTLY 
CONFIDENTIAL    

Svět Motorů  
+ Kvalitní interiér 
+ Jízdní vlastnosti v terénu a mimo něj 

 
 

 

- Jen výškově stavitelný volant 
- Přiliš dlouhý převod řízení 
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NISSAN STRICTLY 
CONFIDENTIAL    

AutoTip  
+ Komfort, výbava, průchodnost terénem 
+ Dynamika jízdy, nízká spotřeba 

 
 

 

- Počet nabízených verzí, zadní sedadla 
King cab 

- Parkovací kamera pouze do 20 km/h 
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NISSAN STRICTLY 
CONFIDENTIAL    

Auto.cz 
 

+ Zlepšené jízdní vlastnosti - podvozek s 
novou pětiprvkovou zadní nápravou.  
+ Kvalitní interiér zaměřený hlavně na 
maximální účelnost a snadné udržování.  

 

 
 

 

- Jen výškově stavitelný volant 
- Řízení s přiliš dlouhým převodem 
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Auto.cz – oznámení cen 

 

 
 

 

- Jen výškově stavitelný volant 
- Řízení s přiliš dlouhým převodem 
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Auto.ihned.cz 
 

Představení nové Navary a Mitsubishi L200 
 
+ Interiér jako v SUV 
+ Chová se na silnici jako SUV 
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Ekonom 
 + Prakticky nezastavitelný vůz 
+ Zadní náprava s víceprvkovým zavěšením 
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NISSAN STRICTLY 
CONFIDENTIAL    

Ekonom 
 + Prakticky nezastavitelný vůz 
+ Zadní náprava s víceprvkovým zavěšením 
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Auto7 
 + Pohledný a kvalitně zpracovaný interiér 
+ Terénní schopnosti, komfortní jízdní projev 
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NISSAN STRICTLY 
CONFIDENTIAL    

Auto Motor a Sport 
 + Jistá v terénu, kultivovanější na silnici 
+ Moderní technologie, nižší spotřeba 
+ Záruka na 5 let nebo 160 000km 
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NISSAN STRICTLY 
CONFIDENTIAL    

Auto Motor a Sport 
 + Jistá v terénu, kultivovanější na silnici 
+ Moderní technologie, nižší spotřeba 
+ Záruka na 5 let nebo 160 000km 
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AUTO4x4 

12 

+ Možnost volby zavěšení podvozku 
+ Schopnosti v terénu 
+ Možnost volby délek a kabin 

 

 
 

 

- Vzhled nástavby na korbu 
- Vrklavá páka převodovky 
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AUTO4x4 
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+ Možnost volby zavěšení podvozku 
+ Schopnosti v terénu 
+ Možnost volby délek a kabin 

 

 
 

 

- Vzhled nástavby na korbu 
- Vrklavá páka převodovky 
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Auto4Drive 
 + Velký pracovní výkon 
+ Komfortnější jízdní projev 
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Auto4Drive 
 + Velký pracovní výkon 
+ Komfortnější jízdní projev 
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Auto4Drive 
 + Velký pracovní výkon 
+ Komfortnější jízdní projev 
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Auto4Drive 
 + Velký pracovní výkon 
+ Komfortnější jízdní projev 
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Farmář 
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Farmář 
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Auto.idnes.cz 
http://auto.idnes.cz/nissan-navara-v-redakcnim-testu-dnf-
/auto_testy.aspx?c=A151105_183247_auto_testy_hig  
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OFFROAD 4x4 magazín 
+ Komfortní chování podvozku s novou nápravou 
+ Terénní schopnosti 
+ Luxusní interiér 
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OFFROAD 4x4 magazín 
+ Komfortní chování podvozku s novou nápravou 
+ Terénní schopnosti 
+ Luxusní interiér 
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Trucker 
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Trucker 
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