Nytårskur hos Nissan med LEAF familie elbil til under kr. 205.000
Nytårskur hos Nissan fejres med ekstra store besparelser i år. Der er kr. 10.000
i rabat på alle nye Nissan personbiler. Og Nytårskuren er i år forlænget for, at vi
kan holde afstand. Så tilbuddene gælder i perioden 1. til 31. januar.
Besparelsen på 10.000 kr. betyder blandt andet, at den populære elbil Nissan
LEAF nu er Danmarks billigste familie elbil med priser fra kr. 204.990,- Og
dansker-darlingen Qashqai fås fra kun kr. 208.432*.
Danmarks billigste familie elbil – Nissan LEAF
Nissan LEAF er den Nissan-model med højeste kundetilfredshed på over 90% i
gennemsnit. Tilbagemeldingerne fra kunderne lyder på overraskende meget plads – til
hele familien, masser af lækkert udstyr, højt sikkerheds- og komfort niveau, og alt i alt
rigtig god værdi for pengene. Og til Nytårskur kan der spares yderligere, så priserne
starter ved kr. 204.990. Eller den kan leases fra kun kr. 3.545/mnd.
Dansker-darlingen Nissan Qashqai fra kun kr. 208.432*
Nissan Qashqai har været i toppen for de bedst sælgende modeller i Danmark i mange
år. Og med god grund. Der er masser af plads, kørekomfort, lækkert udstyr og
sikkerheden er i top. Til Nissan Nytårskur kan Nissan Qashqai fås fra kun kr. 208.432*.
Privatleasing fås fra kun kr. 2.495/mnd.
Spar kr. 10.000 på alle nye Nissan modeller
Der er gode tilbud at hente på alle nye Nissan modeller ved årets Nytårskur. Og for at
alle skal føle sig sikre, når de handler, har Nissan valgt at lade Nytårskuren vare længere
tid i år. Så tilbuddende er gældende fra den 1. til og med den 31. januar 2021. Både
online og i butikkerne.
I denne periode kan der spares kr. 10.000 på ALLE nye Nissan personbiler. Så udover
LEAF og Qashqai, kan en Micra fås fra kr. 134.990, og den smarte JUKE fås fra kr.
189.990. Sidst men ikke mindst fåes den større SUV X-Trail* med plads til op til syv
personer fra kr. 287.702.
Nissan med diesel-motor til de hurtige
Nissan stoppede med at producere personbiler med dieselmotor tilbage i august måned,
men vi har stadig få Qashqai og X-Trail tilbage på lager med dieselmotor, for de som
ofte kører lange ture. Men man skal nok ikke vente for længe.
*Begrænset udvalg og lager, ex. metallak.
###
Om Nissan i Europa
Nissan har et af de mest omfattende netværk af aktiviteter i Europa blandt udenlandske producenter med
mere end 16.000 ansatte fordelt på design, forskning og udvikling, produktion, logistik, salg og marketing. I
2019 producerede Nissan fabrikkerne i Storbritanien, Spanien og Rusland ca. 465.000 biler inklusive

prisvindende crossovere, varebiler og Nissan LEAF. Med en målsætning om nul-emission og nul fatale ulykker
på vejene fører Nissan feltet med sin vision om intelligent mobilitet. Denne 360 graders tilgang til fremtidig
mobilitet gennemsyrer Nissans produkter og teknologi og er dybt forankret i virksomhedens ønsker om,
hvordan biler skal drives, køres og integreres i samfundet.
Om Nissan Nordic Europe Oy
Nissan Nordic Europe Oy er et import- og salgsselskab som har ansvaret for Nissan i Finland, Sverige, Norge,
Danmark, Estland, Letland og Litauen. Selskabet har ca. 175 ansatte og hovedkvarteret er beliggende i Espoo i
Finland.
Yderligere information om vores produkter, tjenester og ønske om en bæredygtig mobilitet fås på nissanglobal.com. Det er også muligt at følge os på Facebook, Instagram, Twitter og LinkedIn og se vores seneste
videoer på YouTube
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