
VISIA D/C, ACENTAVISIA D/C, ACENTA
D/C, VISIA K/C,D/C, VISIA K/C,
ACENTA K/CACENTA K/C

ЧЕРЕН ТЕКСТИЛ

N-CONNECTA D/C, N-N-CONNECTA D/C, N-
CONNECTA K/CCONNECTA K/C

ЧЕРЕН ТЕКСТИЛ

TEKNA D/CTEKNA D/C

ЧЕРНА КОЖА

BLACK EDITION D/CBLACK EDITION D/C

ЧЕРНА КОЖА И ТЕКСТИЛ
С КОНТРАСТНИ ЖЪЛТИ
ШЕВОВЕ

.

НивоНиво  нана  оборудванеоборудване ДИЗЕЛДИЗЕЛ
2.3 dCi K/C 6 M/T (160
к.с.)

2.3 dCi D/C 6 M/T (160
к.с.)

2.3 dCi HO D/C 6 M/T (190
к.с.)

2.3 dCi HO D/C 7 A/T (190
к.с.)

VISIA D/CVISIA D/C - 63,000 - -

ACENTA D/CACENTA D/C - 66,800 70,500 73,000

N-CONNECTA D/CN-CONNECTA D/C - 73,000 76,700 79,200

TEKNA D/CTEKNA D/C - 78,500 82,200 84,700

BLACK EDITION D/CBLACK EDITION D/C - - 84,200 86,700

VISIA K/CVISIA K/C 60,000 - - -

ACENTA K/CACENTA K/C 63,800 - - -

N-CONNECTA K/CN-CONNECTA K/C 70,000 - - -

ЦенитеЦените  саса  вв  левалева  сс  включенвключен  ДДСДДС

K/С - удължена кабина; D/C - двойна кабина
6 М/Т - шест-степенна механична трансмисия, 7 А/Т - седем-степенна автоматична трансмисия.
Цените са в лева с включен ДДС. ВъзможностВъзможност  заза  данъченданъчен  кредит.кредит.
Nissan си запазва правото да променя цени и спецификации без предварително уведомление. За актуална информация моля свържете се с най-
близкия до Вас оторизиран търговски представител на Nissan.
 

ПРЕДЛАГАНИПРЕДЛАГАНИ  ЦВЕТОВЕЦВЕТОВЕ

БЯЛ (С) - QM1QM1 ЧЕРВЕН (С) - Z10Z10 ТЪМНО КАФЯВ (М) - CAQCAQ ОРАНЖЕВ (М) - EAUEAU ТЪМНО СИВ (M) - K51K51 СРЕБЪРЕН (M) - KL0KL0

ТЪМНО СИН (M) - BW9BW9 ЧЕРЕН (M) - GN0GN0 БЯЛА ПЕРЛА (M) - QABQAB

► ДоплащанеДоплащане  заза  цвятцвят  металикметалик (M): 850  (M): 850 лвлв  сс  ДДС.ДДС.

ПРЕДЛАГАНИПРЕДЛАГАНИ  ТАПИЦЕРИИТАПИЦЕРИИ

ЗАЗА  ВСЕКИВСЕКИ  НОВНОВ  АВТОМОБИЛАВТОМОБИЛ NISSAN  NISSAN ДАВАДАВА  СЛЕДНИТЕСЛЕДНИТЕ  ГАРАНЦИИГАРАНЦИИ

5 години или 160 000 км, което събитие настъпи първо, 12 години спещу пробивна корозия, 3 години на лаковото покритие, 5 години безплатна
пътна помощ на територията на България, 24 часа в денонощието

www.nissan.bgwww.nissan.bg НН  АУТОАУТО
София
02/937 60 160

ОМНИКАРОМНИКАР  АУТОАУТО
София
02/43 90 137

ОМНИКАРОМНИКАР  АУТОАУТО
Пловдив
032/397 161

ОМНИКАРОМНИКАР  АУТОАУТО
Бургас
056/939 012

ЕСТРАНСЕСТРАНС
Русе
082/847 480

МАВРОМАВРО  ВМВМ
Варна
052/511 210

ТИТТИТ  АУТОАУТО
Враца
0884 626 308

file:///tmp/www.nissan.bg
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НИВОНИВО VISIA D/C VISIA D/C
СИГУРНОСТСИГУРНОСТ  

  
  

  
  

   

ИНТЕРИОРИНТЕРИОР  
   

  
   

   

ЕКСТЕРИОРЕКСТЕРИОР   
  

   
   

  
   

   
 

НИВОНИВО ACENTA D/C  ACENTA D/C ВКЛЮЧВА ОБОРУДВАНЕТО НА НИВО VISIA D/C И ДОБАВЯ:
СИГУРНОСТСИГУРНОСТ 
ИНТЕРИОРИНТЕРИОР  

   
 

ЕКСТЕРИОРЕКСТЕРИОР    
  

   
 

 

НИВОНИВО N-CONNECTA D/C  N-CONNECTA D/C ВКЛЮЧВА ОБОРУДВАНЕТО НА НИВО ACENTA D/C И ДОБАВЯ:
ИНТЕРИОРИНТЕРИОР  

  
ЕКСТЕРИОРЕКСТЕРИОР     

   

НИВОНИВО TEKNA D/C  TEKNA D/C ВКЛЮЧВА ОБОРУДВАНЕТО НА НИВО N-CONNECTA D/C И ДОБАВЯ:
ИНТЕРИОРИНТЕРИОР  

 
ЕКСТЕРИОРЕКСТЕРИОР    

   
  

НИВОНИВО BLACK EDITION D/C  BLACK EDITION D/C ВКЛЮЧВА ОБОРУДВАНЕТО НА НИВО TEKNA D/C И ДОБАВЯ:
ИНТЕРИОРИНТЕРИОР  
ЕКСТЕРИОРЕКСТЕРИОР     

    
   

НИВОНИВО VISIA K/C  VISIA K/C ВКЛЮЧВА ОБОРУДВАНЕТО НА НИВО BLACK EDITION D/C И ДОБАВЯ:
ИНТЕРИОРИНТЕРИОР   

 
ЕКСТЕРИОРЕКСТЕРИОР     

НИВОНИВО ACENTA K/C  ACENTA K/C ВКЛЮЧВА ОБОРУДВАНЕТО НА НИВО VISIA K/C И ДОБАВЯ:
СИГУРНОСТСИГУРНОСТ 
ИНТЕРИОРИНТЕРИОР  

  
ЕКСТЕРИОРЕКСТЕРИОР    

  
  

   
 

НИВОНИВО N-CONNECTA K/C  N-CONNECTA K/C ВКЛЮЧВА ОБОРУДВАНЕТО НА НИВО ACENTA K/C И ДОБАВЯ:
ИНТЕРИОРИНТЕРИОР  

  
ЕКСТЕРИОРЕКСТЕРИОР    

   

ABS (Anti lock brake system) - Антиблокираща спирачна система ESP (Electronic Stability Program) - Система за контрол на
стабилността на автомобила HDC (Hill Descent Control) - Система подпомагаща спускането по стръмен наклон HSA (Hill Start Assist) – Система за
подпомагане потеглянето по наклон TCS (Traction Control System) - Система за контрол на сцеплението при потегляне NBAS (Nissan Brake Assist
System) - Система за подпомагане на спирането на Nissan Trailer Sway Assit - система за стабилност при теглене на ремарке ISOFIX - система за
закрепване на детско столче (D/C) Двустепенни фронтални въздушни възглавници за предните места Странични въздушни възглавници за
предните места Въздушни възглавници тип „Завеса“ на предните и задните места Въздушна възглавница за коленете на водача Система за
ограничаване скоростта на движение с управление от волана

Bluetooth съвместимост с мобилен телефон Аудио система с AM/FM RDS радио и CD МР3 плеър с 4 тонколони и изходи за USB, iPod и
AUX Борд компютър с 5" цветен TFT дисплей с висока резолюция Волан с хидравлично усилване в зависимост от скоростта на движение

Електрическо отопление на задното стъкло Електрическо отопление на седалката на водача и предния пътник Регулиране на седалката на
водача в 6 посоки Регулиране на седалката на предния пътник в 4 посоки Електрическо управление на предните стъкла Преден подлакътник и
поставки за чаши на централната конзола Климатична инсталация с поленов филтър Три 12V контакта Управление на Bluetooth и аудио
функциите от волана

ISS (Idle Stop Start) - Система за спиране и стартиране на двигателя при кратък престой за версии с механична трансмисия Дневни
светлини LED (Light Emitting Diodes) Светодиодни стоп светлини NISSAN ALL- MODE 4X4 – интелигентна система за задвижване на четирите колела
със селектор за 3 режима на движение Електромеханичен блокаж на задния диференциал 17" стоманени джанти с гуми 255/65R17 Калобрани на
предни и задни колела Задна броня с профил тип “тръба” Интегриран метален спойлер на вратата на товарния отсек Сензор за светлина -
Автоматично включване на фаровете Система за измиване на фаровете Система за поддържане на зададена скорост –Cruise control с
управление от волана Външни странични огледала с електрическо управление и отопление Предна броня боядисана в цвета на купето Сензор
за външната температура на въздуха Резервна гума с джанта Централно заключване с дистанционно управление от ключа Функция „Изпрати ме
до вкъщи” - автоматично включване и изключване на фаровете за определено време зададено от водача Опция за ниво Visia - цвят металик - 850
лв с ДДС

AEB (Autonomous Emergency Brake) - Интелигентен спирачен асистент
8" A IVI цветен сензорен дисплей с висока резолюция Аудио система с DAB радио и CD МР3 плеър с 6 тонколони и изходи за USB, iPod

и AUX Безключово стартиране и спиране на двигателя с бутон Вентилационни отвори на климатичната инсталация за задните пътници
Електрическо управление на предни и задни стъкла Хромирани вътрешни дръжки на вратите

17" алуминиеви джанти с гуми 255/65R17 Никелирана задна броня с място за стъпване Цветна камера подпомагаща паркирането на
заден ход с изображение на централния дисплей Теглич и окабеляване с куплунг 7 пина C-Channel - система за закрепване на предмети с
различна форма в товарния отсек Външни странични огледала с електрическо прибиране и LED осветление Хромирана предна решетка

Хромирани дръжки на вратите Интелигентен ключ I-Key - отключване и заключване на вратите чрез докосване на бутон на дръжките на предните
врати Опция за ниво Acenta - цвят металик - 850 лв с ДДС

NissanConnect навигационна система с 8" A IVI цветен сензорен дисплей Автоматично затъмняване на огледалото за обратно
виждане Мултифункционален волан тапициран с кожа Електронна двузонова климатична инсталация с поленов филтър

18" алуминиеви джанти с гуми с размер 255/60R18 Затъмнени задни стъкла с UV и топлинен филтър Странични степенки - черни
Хромирани корпуси на страничните огледала Паркинг сензори на задната броня – 4 броя Предни халогенни фарове за мъгла Опция за ниво N-

Connecta - цвят металик - 850 лв с ДДС

Bluetooth® audio streaming за възпроизвеждане на музика от мобилен телефон Електрическо управление на седалката за водача с 8
посоки на регулиране Черна кожена тапицерия на седалките и панелите на вратите

LED (Light Emitting Diodes) Светодиодни дневни светлини Bi LED - къси и дълги светлини Around View Monitor: система от 4 камери
осигуряваща 360 градусов обзор около автомобила Странични степенки - сребристи Стъклен шибедах с електрическо управление Теглич с
окабеляване и куплунг 13 пина. Надлъжни рейки за багажник на покрива Опция за ниво Tekna - цвят металик - 850 лв с ДДС

Седалки и кори на вратите тапицирани с черна кожа и текстил с контрастни жълти шевове Специални текстилни стелки
Черни 18" алуминиеви джанти с гуми 255/60R18 Черни корпуси на страничните огледала Черна решетка на радиатора Черни

надлъжни рейки на покрива Черни странични степенки Черна задна броня с място за стъпване Фарове за мъгла с черни декоративни рингове
Черни дръжки на вратите Странични стикери Nissan Design Черни основи на фаровете Опция за ниво Black Edition - цвят металик - 850 лв с

ДДС

Регулиране на седалката на водача в 6 посоки Електрическо управление на предните стъкла Климатична инсталация с поленов
филтър Аудио система с AM/FM RDS радио и CD МР3 плеър с 2 тонколони и изходи за USB, iPod и AUX

Дневни светлини 17" стоманени джанти с гуми 255/65R17 Задна броня с профил тип “тръба” Опция за ниво Visia - цвят металик - 850
лв с ДДС

AEB (Autonomous Emergency Brake) - Интелигентен спирачен асистент
8" A IVI цветен сензорен дисплей с висока резолюция Аудио система с AM/FM RDS радио и CD МР3 плеър с 4 тонколони и изходи за

USB, iPod и AUX Безключово стартиране и спиране на двигателя с бутон Хромирани вътрешни дръжки на вратите
17" алуминиеви джанти с гуми 255/65R17 Никелирана задна броня с място за стъпване Цветна камера подпомагаща паркирането на

заден ход с изображение на централния дисплей Теглич и окабеляване с куплунг 7 пина C-Channel - система за закрепване на предмети с
различна форма в товарния отсек Външни странични огледала с електрическо прибиране и LED осветление Паркинг сензори на задната броня –
4 броя Хромирана предна решетка Предна броня боядисана в цвета на купето Интелигентен ключ I-Key - отключване и заключване на вратите
чрез докосване на бутон на дръжките на предните врати Опция за ниво Acenta - цвят металик - 850 лв с ДДС

NissanConnect навигационна система с 8" A IVI цветен сензорен дисплей Автоматично затъмняване на огледалото за обратно
виждане Мултифункционален волан тапициран с кожа Електронна двузонова климатична инсталация с поленов филтър

18" алуминиеви джанти с гуми с размер 255/60R18 Затъмнени задни стъкла с UV и топлинен филтър Хромирани корпуси на
страничните огледала Хромирани дръжки на вратите Предни халогенни фарове за мъгла Опция за ниво N-Connecta - цвят металик - 850 лв с
ДДС


