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Numer
katalogowy
D0300-1EA2511
D0300-1EA2611
KE409-89991
999N2-ZWC00
KE230-99990
KE230-99991
KE230-1E000
KE230-1ET00
KE511-99901
KE512-99901
KE512-99920
G6950-1EL0A
999J2-ZV0E4
KE746-1E082
KE746-1E081SV
KE840-1E081
KE840-1ET81
H4935-1EL00

Opis
FELGI ALUMINIOWE
Felga aluminiowa 19" przednia, Nismo
Felga aluminiowa 19" tylna, Nismo
Komplet nakrętek zabezpieczających
WYPOSAŻENIE ZEWNETRZNE
Pokrowiec na samochód (370Z - 40-sta rocznica)
WYPOSAŻENIE WEWNETRZNE
System śledzenia pojazdu - Excellence
System śledzenia pojazdu - Serenity
Zestaw uzupełniający systemu śledzenia pojazdu
Zestaw uzupełniający systemu śledzenia pojazdu
Czujniki parkowania tyłem
Czujniki parkowania przodem – zestaw główny
Czujniki parkowania przodem – zestaw uzupełniający
Nakładki ochronne progów iluminowane - 2szt.
Osłony przeciwbłotne tylne
Komplet dywaników welurowych
Komplet jubileuszowych dywaników welurowych (40-sta rocznica)
Welurowa czarna wykładzina bagażnika (Coupe)
Welurowa czarna wykładzina bagażnika (Roadster)
Pozioma siatka mocowania bagażu

Cena dateliczna
(z VAT)

Zamontowano w
prezentowanym
samochodzie

3 882,5 zł
3 987,4 zł
310,2 zł
2 041,4 zł
3 562,6 zł
2 582,9 zł
356,3 zł
508,1 zł
657,7 zł
704,6 zł
303,6 zł
900,9 zł
492,6 zł
326,7 zł
331,7 zł
248,8 zł
248,8 zł
471,2 zł

Wszystkie ceny są podane w PLN oraz zawierają 23% VAT. Ceny nie zawierają opłaty instalacyjnej. Zawartość niniejszego cennika odzwierciedla stan obowiązujący w czasie jego wydania. NISSAN
Sales Central & Eastern Europe Kft. zastrzega sobie prawo zmiany podanych tu informacji bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane dane mają jedynie charakter informacyjny i nie mogą być
traktowane jako oferta zawarcia umowy. Co do akcesoriów nieoryginalnych odpowiedzialny z tytułu gwarancji będzie bezpośrednio ich producent, na zasadach wynikających z właściwych regulacjach
prawnych oraz określonych przez producenta. W celu uzyskania szczegółowych informacji odnośnie części i akcesoriów zdatnych do zastosowania w Państwa pojeździe, odpowiednich kodów części
oraz kompatybilności akcesoriów prosimy o kontakt z autoryzowanymi dealerami oraz autoryzowanymi serwisami Nissana. Ceny części i akcesoriów odnoszą się jedynie do części oznaczonej danym
kodem. Dodatkowe części zamienne mogą okazać się niezbędne do zainstalowania pewnych produktów. W celu uzyskania informacji dotyczących niezbędnych dodatkowych części zamiennych, ich
cen oraz innych części i akcesoriów, prosimy o kontakt z autoryzowanymi dealerami oraz autoryzowanymi serwisami Nissana.

