
Ниво на оборудване Бензин

1,2 л. 5M/T
(80 к.с.)

1,2 л. CVT
(80 к.с.)

1,2 л. DIG-S ISS 5М/Т
(98 к.с.)

1,2 л. DiG-S ISS CVT
(98 к.с.)

Visia 20500 23000 — —

Acenta 23000 25500 — —

Acenta Auto 24700 27200 28200 30700

Tekna 27000 — 30500 33000

Цените са в лева с включен ДДС.Цените са в лева с включен ДДС.

5МТ – 5-степенна механична скоростна кутия, CVT - Безстепенна автоматична скоростна кутия. 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.

ISS - система за икономия на гориво, която спира и стартира автоматично двигателя при кратък престой. Предлага се за двигател DIG-S.

ПРЕДЛАГАНИ ЦВЕТОВЕ

 

ПРЕДЛАГАНИ ТАПИЦЕРИИ

  

 

 

НИВО VISIA

СИГУРНОСТ
3-точкови предпазни колани за всички места
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 на автомобила с бутон
за деактивиране разположен на арматурното
табло

ISOFIX система за закрепване на детско столче
NBAS (Nissan Brake Assist System) - Система за

подпомагане на спирането на Nissan
Активни предни подглавници със защита

срещу "камшичен удар"
Блокировка на задните врати за детска

защита
Въздушни възглавници тип „Завеса“ на

предните и задните места
Възможност за деактивиране на въздушната

възглавница на предния пътник
Двустепенни фронтални въздушни

възглавници за предните места

Подглавници за всички места със защита
срещу "камшичен удар"

Странични въздушни възглавници за предните
места

ЕКСТЕРИОР
14" стоманени джанти с декоративни тасове и

гуми с размер 165/70/R14
LED (Light Emitting Diodes) Светодиодни стоп

светлини
Двойно оптични халогенни фарове
Заден фар за мъгла
Резервна гума
Централно заключване с управление от ключа

ИНТЕРИОР
12V изход за аксесоари
Bluetooth съвместимост с мобилен телефон за

шофиране със свободни ръце
Аудио система AM/FM радио, CD player, RDS,

SSV с AUX и USB вход и 4 броя високоговорители

Борд компютър отчитащ моментен и среден
разход на гориво и оставащ пробег до
следващото зареждане.

Електрическо отопление на задното стъкло
Електрическо управление на предните стъкла
Електрическо усилване на волана
Климатична инсталация с поленов филтър
Оборотомер
Осветление в интериора с постепенно

изгасване
Подвижни сенници за водача и предния

пътник
Регулиране на волана по височина
Управление на Bluetooth и аудио функциите от

волана

 

НИВО ACENTA ВКЛЮЧВА ОБОРУДВАНЕТО НА НИВО VISIA И ДОБАВЯ

ЕКСТЕРИОР
15" алуминиеви джанти и гуми с размер

175/60/R15
Външни странични огледала и дръжки на

вратите в цвета на купето
Външни странични огледала с електрическо

управление
Датчик за отчитане на външната температура
Заден спойлер боядисан в цвета на купето с

високо разположена трета стоп светлина
Предни халогенни фарове за мъгла

Система за ограничаване скоростта на
движение с управление от волана

Система за поддържане на зададена скорост –
Cruise control с управление от волана

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

Хромирана лайстна на предната броня
Хромирани пръстени около предните фарове

за мъгла

ИНТЕРИОР
Волан и дръжка на скоростния лост

тапицирани с кожа

Делими и сгъваеми облегалки на задната
седалка в съотношение 60/40, образуващи равен
под на багажника

Заден централен подглавник
Регулиране на седалката на водача по

височина
Сгъваем подлакътник на седалката на водача
Хромирани вътрешни дръжки на вратите

 

       
БЯЛ QM1 СИН B53

МЕТАЛИК
ПЕРЛЕНО БЯЛ
QX1
МЕТАЛИК

МОРСКО СИН
RBK
МЕТАЛИК

СРЕБРИСТ K23
МЕТАЛИК

ТЪМНО ЧЕРВЕН
AY4
МЕТАЛИК

ТЪМНО ЛИЛАВ
GAB
МЕТАЛИК

ТЪМНО СИВ FAA
МЕТАЛИК

ЧЕРЕН B20
МЕТАЛИК

Доплащане за цвят металик: 750 лв с ДДС.Доплащане за цвят металик: 750 лв с ДДС.

ЧЕРЕН ТЕКСТИЛ VISIA & ACENTA & ACENTA AUTO БЕЖОВ ТЕКСТИЛ VISIA & ACENTA & ACENTA AUTO ЧЕРЕН ВЕЛУР TEKNA

БЕЖОВ ВЕЛУР TEKNA



 

 

 

 

 

 

 

 

НИВО ACENTA AUTO ВКЛЮЧВА ОБОРУДВАНЕТО НА НИВО ACENTA И ДОБАВЯ

СИГУРНОСТ
ISS - система за икономия на гориво, която

спира и стартира автоматично двигателя при
кратък престой (за двигател DIG-S)

ЕКСТЕРИОР
Паркинг сензори на задната броня – 4 броя
Сензор за дъжд - Автоматично задействане на

чистачките на челното стъкло

Сензор за светлина - Автоматично включване
на фаровете

ИНТЕРИОР
Автоматичен климатик с поленов филтър
Елементи от пиано лак в интериора

Интелигентна система „Parking Queen”
подпомагаща успоредното паркиране чрез
измерване на паркомястото.

 

НИВО TEKNA ВКЛЮЧВА ОБОРУДВАНЕТО НА НИВО ACENTA AUTO И ДОБАВЯ

ЕКСТЕРИОР
Външни странични огледала с електрическо

отопление и прибиране
Интелигентен ключ I-Key - система за

автоматично отключване и заключване чрез
докосване на бутон на външните дръжки на
предните врати

Стъклен панорамен покрив

ИНТЕРИОР
NissanConnect Навигационна система с 5,8

инчов, чувствителен на докосване екран
Аудио система AM/FM радио, CD player, RDS,

SSV с AUX и USB вход и 6 броя високоговорители
Безключово стартиране и спиране на

двигателя с бутон start/stop на арматурното
табло

Луксозна тапицерия от еко велур

 

 

 

 

 

 

ЗА ВСЕКИ НОВ АВТОМОБИЛ NISSAN ДАВА СЛЕДНИТЕ ГАРАНЦИИ:
5 години или 150000 км (което събитие настъпи първо)
12 години срещу пробивна корозия

3 години на лаковото покритие
5 години безплатна пътна помощ 24 часа в денонощието за

България

МАНЕВРЕНОСТ И ЛЕСНО ПАРКИРАНЕ
С едно докосване на бутона, "Parking Queen" измерва избраното от вас успоредно място за паркиране и ви казва
дали пространството е достатъчно за паркиране. Системата се адаптира според зададените й шофьорски умения.
След като имате „зелена светлина“ от Паркинг Асистента, можете спокойно да влезете на заден ход в тясното
пространство – Четирите броя паркинг сензори ще ви напътстват за вашата безопасност. Толкова е лесно да
маневрирате - с дължина 4.65м, радиусът на завой на НОВАТА MICRA е най-малък в сравнение с преките й
конкуренти.
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