.

Ниво на
оборудване

БЕНЗИН
3.8 L V-6 Twin turbo 6 A/T (570 к.с.)

PURE

195,500

BLACK EDITION

201,500

PRESTIGE

210,500

Цените са в лева с включен ДДС
6 A/T - шест-степенна автоматична трансмисия с два съединителя
Nissan си запазва правото за промяна на цени и спецификации без предварително уведомление. За актуална информация, моля обърнете се към
най-близкия до Вас оторизиран търговски представител на Nissan.

ПРЕДЛАГАНИ ЦВЕТОВЕ

ЧЕРВЕН (С) - A54

БЯЛ (М) - QAB

ОРАНЖЕВ (PM) - EBG

ТЪМНО СИВ (M) - KAD

СРЕБЪРЕН (PM) - KAB

ТЪМНО СИН (M) - RAY

ЧЕРВЕНА КОЖА NAPPA

СЕДАЛКИ RECARO ЧЕРНА КОЖА С ЧЕРВЕНИ
АКЦЕНТИ

ЧЕРЕН ТЕКСТИЛ И
АЛКАНТАРА

ЧЕРНА КОЖА С ЧЕРВЕНИ
АКЦЕНТИ NISMO

ЧЕРЕН (M) - GAG

► Доплащане за цвят металик (M): 0 лв с ДДС.

ПРЕДЛАГАНИ ТАПИЦЕРИИ

БЕЖОВА КОЖА NAPPA

КАФЯВА КОЖА NAPPA

ЗА ВСЕКИ НОВ АВТОМОБИЛ NISSAN ДАВА СЛЕДНИТЕ ГАРАНЦИИ
5 години или 150000 км. (което събитие настъпи първо) 12 години срещу пробивна корозия
пътна помощ на територията на България, 24 часа в денонощието

3 години на лаковото покритие

5 години безплатна

.

НИВО PURE
СИГУРНОСТ ABS (Anti lock brake system) - Антиблокираща спирачна система

EBD (Electronic Brake Force distribution) - Електронно
разпределение на спирачното усилие ESP (Electronic Stability Program) - Система за контрол на стабилността HSA (Hill Start Assist) – Система за
подпомагане потеглянето по наклон NBAS (Nissan Brake Assist System) - Система за подпомагане на спирането на Nissan TCS (Traction Control
System) - Система за контрол на сцеплението при потегляне TPMS (Tire pressure monitor system) - система за следене на налягането на въздуха в
гумите Въздушни възглавници тип "Завеса" Двустепенни фронтални въздушни възглавници за предните места Електронен имобилайзер
Алармена инсталация Специална конструкция с предна и задна деформационни зони поемащи енергията при евентуален удар Странични
въздушни възглавници за предните места

ИНТЕРИОР 12V изходи за аксесоари

Bluetooth съвместимост с мобилен телефон с вграден микрофон и управление от волана Bluetooth® audio
streaming за възпроизвеждане на музика от мобилен телефон Безключово стартиране и спиране на двигателя с бутон start/stop на централната
конзола Електрическо отопление на седалката на водача и предния пътник Електрическо сгъване на облегалките на предните седалки с
натискането на бутон Електрическо управление на седалката за водача с 8 посоки на регулиране Електрическо управление на седалката на
предния пътник с 4 посоки на регулиране Електрическо управление на страничните стъкла Електронна двузонова климатична инсталация с
поленов филтър Многофункционален бордови компютър с телеметрични показания за работата на системите в автомобила Навигационна
система с 8 инчов цветен, светодиоден, мулти-информационен дисплей, чувствителен на докосване Премиум Hi Fi аудио система BOSE с 9
високоговорителя и два активни subwoofer-a Развлекателна система с AM/FM RDS радио и възможност за възпроизвеждане на различни
формати, USB вход за iPod® и „Музикална библиотека” Тапицирани с кожа арматурно табло, централна конзола и кори на вратите Централна
конзола с карбоново покритие Ротационен селектор за управление разположен на централната конзола Active Sound Enchancement - система
за усилване на спортния звук в купето на автомобила Active Noise Cancellation - система за подтискане на нежеланите шумове в купето на
автомобила Спортни седалки тапицирани с черен текстил и алкантара Волан и дръжка на скоростния лост тапицирани с кожа Алуминиеви пера
на волана за ръчна смяна на предавките

ЕКСТЕРИОР DRM (Downshift Rev Matching ) - Система за контрол на оборотите на двигателя при превключване на по-ниска предавка

Интелигентна система за задвижване на 4-те колела ATESSA ET-S Три режима на работа на скоростната кутия, амортисьорите и ESP: R - спортен,
Normal – нормален и Snow - зимен режим LED (Light Emitting Diodes) Светодиодни дневни светлини LED (Light Emitting Diodes) Светодиодни стоп
светлини Активни Bi-LED светодиодни светлини следящи траекторията на завоя Външни странични огледала в цвета на купето с електрическо
управление, отопление и прибиране Интелигентен ключ I-key – автоматично отключване и заключване на вратите чрез докосване на бутон
Олекотени 20” алуминиеви джанти със специално покритие от черен хром. Преден капак, врата на багажника и външни панели на вратите от
алуминий Сензор за дъжд - Автоматично задействане на чистачките на челното стъкло Сензор за светлина - Автоматично включване на
фаровете Система за ограничаване скоростта на движение с управление от волана Система за поддържане на зададена скорост –Cruise control
с управление от волана Ръчно изработена изпускателна система от титаний с електроуправляем клапан за усилване на спортния звук от
двигателя Алуминиеви педали със спортен дизайн Цветна камера подпомагаща паркирането на заден ход с изображение на централния мултиинформационен дисплей Паркинг сензори на предна и задна броня Заден спойлер боядисан в цвета на купето с вградена стоп светлина Опция
за ниво Pure: цвят металик - 2000лв Опция за ниво Pure: перлен цвят металик - 4000лв

НИВО BLACK EDITION ВКЛЮЧВА ОБОРУДВАНЕТО НА НИВО PURE И ДОБАВЯ:
ИНТЕРИОР Седалки RECARO - уникална комбинация от черна и тъмно червена кожена тапицерия на седалките.
ЕКСТЕРИОР Опция за ниво Black Edition: цвят металик - 2000лв

Опция за ниво Black Edition: перлен цвят металик - 4000лв

НИВО PRESTIGE ВКЛЮЧВА ОБОРУДВАНЕТО НА НИВО BLACK EDITION И ДОБАВЯ:
ИНТЕРИОР Спортни седалки тапицирани с естествена кожа Nappa
ЕКСТЕРИОР Опция за ниво Prestige: цвят металик - 2000лв

Опция за ниво Prestige: перлен цвят металик - 4000лв

