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NISSAN (1934-...)

Opis marki:
Firma Nissan Motor Co. powstała w kwietniu 1934 roku, lecz historia tej firmy jest
trochę dłuższa. W 1911 roku powstała firma Kaishinsa Co., która opracowała pojazd o
nazwie DAT. Seryjną produkcję samochodów rozpoczęto w 1914 roku. Kilkakrotnie
zmieniono nazwę firmy i markę samochodów. Od 1931 roku samochody nosiły
oznaczenie Datson, które w następnym roku zmieniono na Datsun. Produkowano
wówczas samochody w oparciu o licencję zakupioną w brytyjskiej firmie Austin. W
późniejszym okresie samochody produkowane przez Nissan Motor Co. sprzedawane były
zarówno pod marka Datsun jak i Nissan. W 1952 roku podpisano następne
porozumienie z Austinem i produkowano te pojazdy w Japonii. Wkrótce potem
rozpoczęto wytwarzanie samochodów będących własnymi konstrukcjami.
Dopiero w 1983 roku zaprzestano stosowania nazwy Datsun. W latach sześćdziesiątych
Nissan wykupił mniejsze firmy samochodowe: Prince (w 1966 roku) oraz Cony (w 1967
roku). Wkrótce stał się drugim co do wielkości producentem samochodów w Japonii.
Pojazdy tej marki odnosiły liczne sukcesy sportowe, a duża ich niezawodność
przyczyniła się do wzrostu popularności na wszystkich rynkach.
Jednym z bardziej znanych pojazdów tej marki był sportowy model Fairlady z
nadwoziem typu coupe, zaprezentowany w 1969 roku.
W 1988 roku powołana została przez Nissana nowa marka Infiniti. Jej obszarem
działania był początkowo tylko kontynent północno-amerykański.
W marcu 1999 roku zawarł umowę o współpracę z francuską firmą Renault. Firma
francuska nabyła niemal 37 % akcji Nissana. Trzy lata później zwiększyła swoje udziały
do ponad 44 %. Współpraca obu firm rozszerza się obecnie także na sferę konstrukcji
pojazdów (płyty podłogowe, silniki).
Współczesna oferta Nissana jest bardzo bogata i obejmuje wiele rodzin samochodów
osobowych należących do wszystkich sektorów rynkowych, łącznie ze sportowymi i
terenowymi. Na kolejnych salonach samochodowych prezentowane są liczne pojazdy
studialne tej marki, co świadczy o jej znacznym potencjale rozwojowym.
Nissan ma kilkanaście fabryk poza Japonią. Na terenie Europy działają fabryki w
Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

