
โปรโมช่ัน Nissan 

 

NISSAN ALMERA ฟรี ประกนัภยัชัน้หนึง่ Nissan Premium Protection 1 

ปี คปูองน า้มนั 15,000 บาท เลือกรับข้อเสนอพเิศษ*: 

 

(1)  “Nissan Easy Pay” ผ่อนเร่ิมต้นเพียง 4,399 บาท (ช่วงแรก (งวดท่ี 1-48), เงิน

ดาวน์ 20%, ค านวณจากรุ่น 1.2 S MT ราคา 429,000 บาท) 

 

หรือ (2)  “Platinum+” ดาวน์เร่ิมต้นท่ี 29,999 บาท (อตัราดอกเบีย้ 2.99% ระยะเวลา

ผ่อนช าระ 48 เดือน) 

หมดเขต 31 กรกฎาคม 2556 

 

NISSAN MARCH นิสสนั มาร์ช ใหม่ ปี 2013 ฟรี ประกนัภยัชัน้หนึง่ NISSAN 

PREMIUM PROTECTION 1 ปี* เลือกรับข้อเสนอพเิศษ*: 

 

(1)  “NISSAN EASY PAY” ผ่อนเร่ิมต้นเพียง 4,299 บาท (ช่วงแรก (งวดท่ี 1-48), เงิน

ดาวน์ 20%, ค านวณจาก 1.2 S MT ราคา 388,000 บาท) 

 

หรือ  (2)  “PLATINUM+” ดาวน์เร่ิมต้นท่ี 29,999 บาท (อตัราดอกเบีย้ 3.24% ระยะเวลา

ผ่อนช าระ 48 เดือน) 



นิสสนั มาร์ช ปี 2012 ฟรี ประกนัภยัชัน้หนึง่ NISSAN PREMIUM PROTECTION 

1 ปี เลือกรับข้อเสนอพเิศษ: 

 

(1)  อตัราดอกเบีย้พเิศษ 0%* (เงินดาวน์ 30% ระยะเวลาผ่อนช าระ 36 เดือน) 

 

หรือ (2)  คปูองน า้มนั 20,000 บาท พร้อมรับข้อเสนอพเิศษ อาทิ “NISSAN EASY PAY” 

ผ่อนเร่ิมต้นเพียง 3,899 บาท** หรือ “PLATINUM+” ดาวน์เร่ิมต้นท่ี 29,999 บาท*** 

** “NISSAN EASY PAY” ผ่อนเร่ิมต้นเพียง 3,999 บาท (ช่วงแรก (งวดท่ี 1-48), เงิน

ดาวน์ 20%, ค านวณจาก 1.2 S MT ราคา 380,000 บาท) 

*** “PLATINUM+” ดาวน์เร่ิมต้นท่ี 29,999 บาท (อตัราดอกเบีย้ 2.99% ระยะเวลาผ่อน

ช าระ 48 เดือน) 

หมดเขต 31 กรกฎาคม 2556 

 

NISSAN PULSAR  ฟรี ประกนัภยัชัน้หนึง่ Nissan Premium Protection 1 

ปี* เลือกรับข้อเสนอพเิศษ* 

 

(1)  อตัราดอกเบีย้พเิศษ 1.79% (เงินดาวน์ 25% ระยะเวลาผ่อนช าระ 48 เดือน) 

 

หรือ (2)  “Nissan Easy Pay” ผ่อนเร่ิมต้นเพียง 7,999 บาท (ช่วงแรก (งวดท่ี 1-48), 

เงินดาวน์ 20%, ค านวณจากรุ่น 1.6S ราคา 776,000 บาท) 



 

หรือ(3)  “Platinum+” ดาวน์เร่ิมต้นท่ี 29,999 บาท (อตัราดอกเบีย้ 3.24% ระยะเวลา

ผ่อนช าระ 48 เดือน) 

 

หรือ(4)  ผ่อนนานสงูสดุ 84 เดือน (เงินดาวน์ขัน้ต ่า 5%) 

หมดเขต 31 กรกฎาคม 2556 

 

 

NISSAN TEANA ฟรี ประกนัภยัชัน้หนึง่ Nissan Premium Protection 1 ปี 

เลือกรับข้อเสนอพเิศษ*: อตัราดอกเบีย้พเิศษ 0% (เงินดาวน์ 25% ระยะเวลาผ่อนช าระ 48 

เดือน) หรือ “Nissan Easy Pay” ผ่อนเร่ิมต้นเพียง 9,999 บาท (ช่วงแรก (งวดท่ี 1-48), 

เงินดาวน์ 30%, ค านวณจากรุ่น 200 XL ราคา 1,246,000 บาท) หรือ อตัราดอกเบีย้พเิศษ 

0.99% (เงินดาวน์ 25% ระยะเวลาผ่อนช าระ 48 เดือน) + คปูองน า้มนั มลูค่า 20,000 บาท 

ฟรี ค่าบ ารุงรักษา 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร  (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึง่ถึงก่อน) 

ฟรี โปรแกรมขยายการรับประกนัคณุภาพรถยนต์ 5 ปี หรือ 150,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใด

อย่างหนึง่ถึงก่อน) 

ฟรี บริการช่วยเหลือฉกุเฉินตลอด 24 ชัว่โมง 5 ปี หมดเขต 31 กรกฎาคม 2556 

http://autospy.wq45.com/ 

 

 

http://autospy.wq45.com/

