
НивоНиво  нана  оборудванеоборудване ZERO EMISSIONZERO EMISSION
All electric 40 kW
(109 к.с.)

VISIAVISIA 78,990

ACENTAACENTA 80,990

TEKNATEKNA 84,490

Възможност за данъчен кредит.
Nissan си запазва правото за промяна на цени и спецификации без
предварително уведомление. За актуaлна информация моля
свържете се с най-близкия до Вас оторизиран търговски
представител на Nissan.

VISIA, ACENTA, TEKNAVISIA, ACENTA, TEKNA

ТЪМНО СИВ ТЕКСТИЛ СВЕТЛО СИВ ТЕКСТИЛ

.

ЦенитеЦените  саса  вв  левалева  сс  включенвключен  ДДСДДС

ПРЕДЛАГАНИПРЕДЛАГАНИ  ЦВЕТОВЕЦВЕТОВЕ

БЯЛ (C) - QM1QM1 ЧЕРВЕН (С) - Z10Z10 БЯЛ ПЕРЛЕН (M) - QABQAB СРЕБЪРЕН (M) - KLOKLO СИВ (M) - K51K51 ЧЕРЕН (M) - GN0GN0

ТЪМНО СИН (M) - BW9BW9

► 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 100 000 км. (което събитие настъпи първо) за всички компоненти свързани с електрическото задвижване, 3 г или 100 000 км (което събитие
настъпи първо) за стандартните компоненти, 8 г или 160 000 км (което събитие настъпи първо) гаранция на високоволтовата батерия при загуба на
капацитет под 9 клетки при максимални 12 според показанието на уреда на арматурното табло, 12 години срещу пробивна корозия, 3 години на лаковото
покритие, 5 години безплатна пътна помощ на територията на България, 24 часа в денонощието
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НИВОНИВО VISIA VISIA
СИГУРНОСТСИГУРНОСТ    

   
 

ИНТЕРИОРИНТЕРИОР   
   

    

ЕКСТЕРИОРЕКСТЕРИОР   
    

 
 

НИВОНИВО ACENTA  ACENTA ВКЛЮЧВА ОБОРУДВАНЕТО НА НИВО VISIA И ДОБАВЯ:

СИГУРНОСТСИГУРНОСТ 

ИНТЕРИОРИНТЕРИОР 

ЕКСТЕРИОРЕКСТЕРИОР   
  

НИВОНИВО TEKNA  TEKNA ВКЛЮЧВА ОБОРУДВАНЕТО НА НИВО ACENTA И ДОБАВЯ:

ИНТЕРИОРИНТЕРИОР  
 

ЕКСТЕРИОРЕКСТЕРИОР   
  

 

Въздушна възглавница за водача Въздушна възглавница предния пътник Странични въздушни възглавници Подглавници със
защита срещу "камшичен удар" Триточкови предпазни колани ABS - анти блокираща спирачна система ESP - електронна система за стабилност

NBAS - електронен спирачен асистент TPMS - система за следене на налягането на въздуха в гумите

Електрическо управление на предните стъкла Система за охлаждане и отопление на батерията Автоматична климатична
инсталация с поленов филтър Текстилна тапицерия на седалките Аудио система AM/FM радио, CD МР3 плеър с 2 тонколони Безключово
стартиране и спиране на двигателя с бутон start/stop 12V изход Електрически усилвател на волана Мултифункционален волан Две поставки за
чаши в арматурното табло

15" стоманени джанти с декоративни тасове и гуми 185/65 R15 Черни брони, корпуси на огледалата и дръжки на вратите. LED -
светодиодни дневни светлини EVSE кабел Mod3 кабел Бордово зарядно 6,6 kW Възможност за бързо зареждане с постоянен ток от станции тип
ChadeMo Интелигентен ключ I-Key - система за автоматично отключване и заключване чрез докосване на бутон на външните дръжки на предните
врати Опция за ниво Visia - цвят металик - 850 лв.

Система за ограничаване скоростта на движение с управление от волана

Задна камера улесняваща паркирането с цветно изображение на централния дисплей

Система за поддържане на зададена скорост –Cruise control с управление от волана Предни халогенни фарове за мъгла Отваряем
страничен прозорец на втори ред седалки Електрическо управление на страничните огледала с вградени мигачи Опция за ниво Acenta - цвят
металик - 850 лв.

Навигационна система NissanConnect със 7" цветен сензорен дисплей Електрическо отопление на седалката на водача и предния
пътник Електрическо отопление на волана

15" алуминиеви джанти с гуми 185/65 R15 Брони, корпуси на огледалата и дръжки на вратите в цвета на купето Сензор за дъжд -
Автоматично задействане на чистачките на челното стъкло Сензор за светлина - Автоматично включване на фаровете Затъмнени странични
стъкла Опция за ниво Tekna - цвят металик - 850 лв.
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