
 

ADJA MEG AUTÓJÁNAK
A MAXIMÁLIS GONDOSKODÁST!

KIZÁRÓLAG NISSAN NOTE ÉS TIIDA 
TULAJDONOSOK SZÁMÁRA*

KEDVEZMÉNYES  
CSOMAGAJÁNLATUNK:

OLAJCSERE
OLAJSZŰRŐCSERE

LÉGSZŰRŐCSERE
EGYÜTT MOST CSAK 24 500 FT-TÓL!

*A hirdetésben feltüntetett árak kizárólag Note (E11) és Tiida (C11) modellekre érvényesek. A képek illusztrációk. Az ebben a kiadványban 
lévő adatok és tények kizárólag a tájékoztatást szolgálják, nem képezik semmilyen szerződési ajánlat részét. Az árak bruttó árak. Az 
ajánlatok változhatnak a Nissan modell típusától, a motor típusától, illetve a márkakereskedéstől függően. Az ajánlatok nem vonhatók 
össze az NSCEE és a márkaszerviz egyéb ajánlataival, és nem válthatók készpénzre. Az ajánlatok érvényesek a Duna Autó Zrt. Nissan 
márkakereskedésében 2016. június 1-től visszavonásig. 

Magasan képzett szakembereink munkája és a gyári Nissan alkatrészek minősége révén 
a legmagasabb szintű törődést biztosítjuk Nissanjának.

Ragaszkodjon mindig az eredeti Nissan alkatrészekhez és a Nissan márkaszervi-
zekben elérhető szakmai hozzáértéshez, most különlegesen kedvező áron!  

OLAJ OLAJSZŰRŐ LÉGSZŰRŐ

A csomag tartalma: 1 db légszűrő, 1 db olajszűrő, 5 liter motorolaj 
és ezek cseréjének munkadíja (a megmaradt olajat annak 
eredeti kannájában átadjuk).

NISSAN NOTE ÉS TIIDA TULAJDONOSOK 
SZÁMÁRA MOST CSAK*

Összesen:

Benzinmotorok Dízelmotorok

NOTE
(E11) 24 500 Ft 30 500 Ft

TIIDA
(C11) 24 500 Ft 30 500 Ft

*A hirdetésben feltüntetett árak kizárólag Note (E11) és Tiida (C11) modellekre érvényesek. A képek illusztrációk. Az ebben a kiadványban 
lévő adatok és tények kizárólag a tájékoztatást szolgálják, nem képezik semmilyen szerződési ajánlat részét. Az árak bruttó árak. Az 
ajánlatok változhatnak a Nissan modell típusától, a motor típusától, illetve a márkakereskedéstől függően. Az ajánlatok nem vonhatók 
össze az NSCEE és a márkaszerviz egyéb ajánlataival, és nem válthatók készpénzre. Az ajánlatok érvényesek a Duna Autó Zrt. Nissan 
márkakereskedésében 2016. június 1-től visszavonásig. **A tájékoztatás nem teljes körű. A Nissan Ígéreteinek teljes körű részleteit megtalálja az 
Általános Szolgáltatási Feltételek dokumentumban a www.youplusnissan.hu weboldalon vagy a márkakereskedéseinkben. ***Külföldről: +36 1 371  54 93.

Duna Autó Zrt. Nissan Márkakereskedés és Márkaszerviz
1037 Budapest, Zay utca 24. Telefon: +36 (1) 801 4111 

www.dunaauto.hu/nissan-szerviz

Ne szalassza el különleges ajánlatunkat, mely visszavonásig érvényes!

CSATLAKOZZON  
HŰSÉGPROGRAMUNKHOZ IS! www.youplusnissan.hu

   Díjmentes csereautó**

   Legmagasabb minőség a legjobb áron**

   Díjmentes állapotfelmérés**

   Nissan Assistance közúti segélyszolgálat teljes élettartamra**

ÍGÉRETEINK MINDEN NISSAN-TULAJDONOS SZÁMÁRA**:

Bárhol, bármikor számíthat ránk: 06 80 333 888***

A MI ÍGÉRETÜNK. AZ ÖN ÉLMÉNYE.


