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   Náhradní vůz zdarma*

   Nejvyšší kvalita za nejlepší cenu*

   Kontrola vozu zdarma*

   Doživotní asistenční služba Nissan Assistance* 

NYNÍ S NAVIGAČNÍM SYSTÉMEM 
NISSANCONNECT ZDARMA.

ZAŽIJTE JEŠTĚ VÍCE DOBRODRUŽSTVÍ
NISSAN X-TRAIL NYNÍ V LIMITOVANÉ EDICI PREMIUM

NÁŠ PŘÍSLIB. VAŠE JISTOTA.
Kdekoliv, kdykoliv, cokoliv: 800 23 23 23** 

Zobrazení jsou pouze ilustrativní. Data a údaje uvedené v této reklamě jsou určené výlučně k informačním účelům a nemohou být považovány za návrh smlouvy. Nabídka je platná pro smlouvy se zákazníky 
uzavřené od 2. 5. 2016 do 30. 6. 2016. Nabídka platí pro všechny verze Nissan X-Trail Premium. Kombinovaná spotřeba: 5,3 l/100 km, kombinované emise CO2: 139 g/km. *Podrobné informace o Příslibech společnosti 
Nissan naleznete v našich Všeobecných obchodních podmínkách na http://www.nissan.cz/CZ/cs/YouPlus/customer-promise.html nebo u participujících dealerů. **Ze zahraničí volejte číslo +36 13 71 54 91. 

AUTOSALON KUDRNA CZ a.s.- jediný autorizovaný dealer vozů NISSAN pro Vysočinu   
Jihlava, Brněnská 4768, tel. 773 926 504 
www.nissankudrna.cz

RÁDI VYKOUPÍME VÁŠ STÁVAJÍCÍ VŮZ
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Hitem je gril
K oblíbeným letním radovánkám 

většiny majitelů zahrad patří posezení 
při ohni spojené s opékáním či grilo-
váním. 

Nabídka grilů je v současnosti pestrá 
a vyhoví každé peněžence. Když vyne-
cháme elektrické grily, které se pojí 
především s přípravou jídla na kuchyň-
ském stole v domě či na terase, grilovat 
můžete na dřevěném uhlí (asi nejlev-
nější alternativa, ale příprava jídla trvá 
déle a gril je nutné po každém použití 
vyčistit) nebo na lávových kamenech 
ohřívaných plynem (používají se opa-
kovaně a jídlo se připraví rychleji a 
zdravěji, nemá však typické kouřové 
aroma). 

V zásadě si můžete vybrat přenosný 
nebo stabilní gril. I ten přenosný by 
však měl mít v zahradě stabilně urče-
né místo – ideálně v závětří, na dosta-
tečně velké zpevněné či travnaté ploše, 
nejlépe na takové, na níž se dá vytvořit 
i prostor pro přípravu a stolování. 

Podobná pravidla platí i pro otevřená 
ohniště, která můžete v případě potře-
by doplnit grilovacím roštem či sto-
janem, aby byly možnosti k přípravě 
vašich romantických letních večeří co 
nejširší. 

Ideální místo pro krb je v blízkosti 
domu (abyste nemuseli daleko běhat 
se surovinami), na zpevněné ploše se 
zahradním nábytkem a u zdroje vody; 
myslete i na místo na grilovací nářadí 
či zásobu dřeva. Protože krb je stabilní 
prvek, měl by ladit s domem a navazo-
vat na okolí, ne působit jako sám voják 
v poli – podle tohoto pravidla volte 
formu i materiál. -lm-


