.

Ниво на
оборудване

БЕНЗИН

ДИЗЕЛ

1.3 DDT 7 A/T (160 к.с.)

1.7 dCi 6 M/T (150 к.с.)

1.7 dCi 7 CVT (150
к.с.)

1.7 dCi 4x4 6 M/T (150
к.с.)

1.7 dCi 4x4 7 CVT (150
к.с.)

VISIA

-

53,190

-

-

-

ACENTA

53,930

55,930

59,130

59,430

62,630

ACENTA PLUS

56,730

58,730

61,930

62,230

65,430

N-CONNECTA

61,030

63,030

66,230

66,530

69,730

TEKNA

67,330

69,330

72,530

72,830

76,030

Цените са в лева с включен ДДС
6 М/Т - 6-степенна механична трансмисия. CVT - безстепенна автоматична трансмисия. DCT - 7-степенна автоматична трансмисия с двоен
съединител
Посочените цени са за вариант с 5 места. Предлагат се и заводски варианти с трети ред седалки и 7 места, които могат даползват данъчен
кредит. Доплащането за тях е в размер на 1600 лева с ДДС за нива Visia, Acenta, Acenta Plus и N-Connecta. За ниво Tekna няма доплащане, тъй
като 7 местния вариант няма Hi Fi система BOSE.
Възможна опция за ниво на оборудване Tekna - тъмно кафяв кожен салон от естествена кожа. Цена 1050 лева с ДДС.
Опция за ниво Tekna 1,7 dCi 4x4 CVT със 7 места - ProPilot - система обединяваща системите Lane Keep Assist, Intelligent Cruise Control и Tra c Jam
Pilot - цена 2000 лева с ДДС

ПРЕДЛАГАНИ ЦВЕТОВЕ

ЧЕРВЕН (С) - AX6

СИВО ЗЕЛЕН (М) - EAN

ОРАНЖЕВ (М) - EBB

ЧЕРЕН (M) - G41

СРЕБЪРЕН (M) - K23

БЯЛ (M) - QAB

СИН (M) - RAW

ТЪМНО КАФЯВ (M) - CAS

ТЪМНО ЧЕРВЕН (M) - NBF

СВЕТЛО БЕЖОВА КОЖА

ТЪМНО КАФЯВА КОЖА ОПЦИЯ

ТЪМНО СИВ (M) - KAD

► Доплащане за цвят металик (M): 950 лв с ДДС.

ПРЕДЛАГАНИ ТАПИЦЕРИИ
VISIA, ACENTA,
ACENTA PLUS, NCONNECTA

TEKNA

ЧЕРЕН ТЕКСТИЛ

ЧЕРНА КОЖА

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

www.nissan.bg

Н АУТО
София
02/937 60 160

ОМНИКАР АУТО
София
02/43 90 137

ОМНИКАР АУТО
Пловдив
032/397 161

3 години на лаковото покритие

ОМНИКАР АУТО
Бургас
056/939 012

ЕСТРАНС
Русе
082/847 480

МАВРО ВМ
Варна
052/511 210

5 години безплатна

ТИТ АУТО
Враца
0884 626 308

.

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

NBAS (Nissan Brake Assist System) - Система за подпомагане на
спирането на Nissan EBD (Electronic Brake Force distribution) - Електронно разпределение на спирачното усилие ESP (Electronic Stability Program) Система за контрол на стабилността TCS (Traction Control System) - Система за контрол на сцеплението при потегляне HSA (Hill Start Assist) –
Система за подпомагане потеглянето по наклон TPMS (Tire pressure monitor system) - Система за следене на налягането на въздуха в гумите
Двустепенни фронтални въздушни възглавници за предните места Странични въздушни възглавници за предните места Въздушни възглавници
тип „Завеса“ на предните и задните места Електронен имобилайзер Nissan шаси контрол: активен контрол на траекторията, активна моторна
спирачка (само за CVT версии), система за контрол на окачването Система за ограничаване скоростта на движение с управление от волана

ИНТЕРИОР Bluetooth съвместимост с мобилен телефон с вграден микрофон за шофиране със свободни ръце

Аудио система AM/FM радио, CD
player, RDS, MP3 плеър с AUX и USB вход и 4 тонколони Борд компютър с цветен 5" TFT дисплей с висока резолюция Делими и сгъваеми облегалки
на втори ред седалки в съотношение 40/20/40, образуващи равен под на багажното отделение (за версия със 7 места) Делими и сгъваеми
облегалки на задната седалка в съотношение 60/40, образуващи равен под на багажното отделение (за версия с 5 места) Електрическа ръчна
спирачка с автоматично освобождаване при потегляне Електрическо управление на страничните стъкла Климатична инсталация с поленов
филтър Регулиране на седалката на водача по височина Подлакътник между предните седалки с отделение за вещи Поставки за чаши за водача
и предния пътник Регулиране на волана по височина и дълбочина Регулиране на задната седалка по дължина Регулиране наклона на задната
седалка Сгъваем подлакътник на задната седалка с вградени поставки за чаши 12V изход за аксесоари Управление на Bluetooth и аудио
функциите от волана Опция за ниво Visia - трети ред седалки (7 места) - 1600 лв

ЕКСТЕРИОР Функция „Изпрати ме до вкъщи” - автоматично включване и изключване на фаровете за определено време зададено от водача

ISS система за икономия на гориво, която спира и стартира автоматично двигателя при кратък престой LED (Light Emitting Diodes) Светодиодни
дневни светлини LED (Light Emitting Diodes) Светодиодни стоп светлини 17" алуминиеви джанти с гуми с размер 225/65R17 Външни странични
огледала и дръжки на вратите в цвета на купето
Външни странични огледала с вградени мигачи, електрическо управление и отопление
Калобрани на предни и задни колела Система за поддържане на зададена скорост – Cruise control с управление от волана Хромирани
декоративни лайстни около страничните стъкла Резервна гума с умален размер Централно заключване с дистанционно управление от ключа
Опция за ниво Visia - цвят металик - 950 лв

НИВО ACENTA ВКЛЮЧВА ОБОРУДВАНЕТО НА НИВО VISIA И ДОБАВЯ:
СИГУРНОСТ IEBA (Intelligent Emergency Brake Assist) - Интелигентен спирачен асистент с разпознаване на пешеходци

MOD (Moving Object
Detection) Система за предупреждение при наличие на движещ се обект зад автомобила при паркиране HBA (High Beam Assist) - Система за
автоматично включване и изключване на дългите светлини LDW (Line Departure Warning) - Система за предупреждение при неволно напускане на
пътното платно. TSR (Tra c sign recognition) - Система за разпознаване на пътните знаци

ИНТЕРИОР Автоматично затъмняване на огледалото за обратно виждане

Аудио система AM/FM радио, CD player, RDS, MP3 плеър с AUX и USB
вход и 6 тонколони Волан и дръжка на скоростния лост тапицирани с кожа Електронна двузонова климатична инсталация с поленов филтър
Лумбална опора на седалката на водача с регулиране Алуминиеви декоративни елементи по волана, вратите и централната конзола Хромирани
вътрешни дръжки на вратите Опция за ниво Acenta - трети ред седалки (7 места) - 1600 лв Централен 7" цветен сензорен дисплей A-IVI

ЕКСТЕРИОР ECO режим на шофиране (За модификации със CVT трансмисия)

Двоен панорамен стъклен шибидах с електрическо управление
Външни странични огледала с електрическо прибиране Затъмнени задни стъкла с UV и топлинен филтър Around View Monitor: система от 4
камери, която осигурява 360 градусов обзор около автомобила и улеснява паркирането. Паркинг сензори на предна и задна броня Предни
халогенни фарове за мъгла Сензор за дъжд - Автоматично задействане на чистачките на челното стъкло Сензор за светлина - Автоматично
включване на фаровете Опция за ниво Acenta - цвят металик - 950 лв

НИВО ACENTA PLUS ВКЛЮЧВА ОБОРУДВАНЕТО НА НИВО ACENTA И ДОБАВЯ:
СИГУРНОСТ CTA (Cross Tra c Alert) - Предупреждение за приближаващ трафик при маневриране назад
ИНТЕРИОР Навигационна система NissanConnect A-IVI със 7" цветен, сензорен дисплей с висока резолюция и приложение NissanConnect
Services

Електрическо отопление на предните седалки

Отопление на волана

Опция за ниво Acenta Plus - трети ред седалки (7 места) - 1600 лв

ЕКСТЕРИОР Bi LED - адаптивни къси и дълги светлини следващи траекторията на завоя
Acenta Plus - цвят металик - 950 лв

Система за измиване на фаровете

Опция за ниво

НИВО N-CONNECTA ВКЛЮЧВА ОБОРУДВАНЕТО НА НИВО ACENTA PLUS И ДОБАВЯ:
СИГУРНОСТ BSW (Blind Spot Warning) - Система предупреждаваща за обект в "сляпата зона" на автомобила
предупреждение на водача в случай на умора

ИНТЕРИОР Безключово стартиране и спиране на двигателя с бутон start/stop на арматурното табло
седалки (7 места) - 1600 лв

FA (Fatigue alert) - Система за

Опция за ниво N-Connecta - трети ред

ЕКСТЕРИОР IPA (Intelligent Park Assist) - Интелигентен паркинг асистент

18 цолови алуминиеви джанти с гуми с размер 225/60R18 Алуминиеви
надлъжни рейки за багажник на покрива Интелигентен ключ I-Key - система за автоматично отключване и заключване на вратите чрез докосване
на бутон Безконтактно отваряне на вратата на багажника чрез сензор под бронята Опция за ниво N-Connecta - цвят металик - 950 лв

НИВО TEKNA ВКЛЮЧВА ОБОРУДВАНЕТО НА НИВО N-CONNECTA И ДОБАВЯ:
СИГУРНОСТ Опция за ниво Tekna 1,7 dCi 4x4 CVT със 7 места - ProPilot - система обединяваща системите Lane Keep Assist, Intelligent Cruise
Control и Tra c Jam Pilot - цена 2000 лева с ДДС

ИНТЕРИОР Електрическо отопление на предни и задни седалки

Електрическо управление на седалките на водача и предния пътник Кожена
тапицерия на седалките и панелите на вратите Hi Fi система BOSE с 8 говорителя - Само за версии с 5 места Опция за ниво Tekna - трети ред
седалки (7 места) - 1600 лв Опция за ниво Tekna - луксозни седалки тапицирани с тъмно кафява кожа и контрастни черни акценти - 1050 лв

ЕКСТЕРИОР 19" полирани алуминиеви джанти с гуми с размер 225/55R19
металик - 950 лв

Хромирани лайсни на броните и вратите

Опция за ниво Tekna - цвят

