NISSAN EVALIA
již od

496 000

Získejte zdarma prodlouženou

Kč

Možnost získat fleetovou slevu při nákupu 1 vozu.

záruku až na

200 000 km!*

VŠESTRANNOST BEZ OMEZENÍ
Chcete si udělat výlet k jezeru? Nebo pomoct přátelům
se stěhováním? Dovézt si na zahradu spoustu mladých
stromků? Nebo se jen tak projet? S Evalií žádný problém.

PRO JAKÝKOLIV ŽIVOTNÍ STYL
Nissan Evalia je vybaven spoustou praktických doplňků,
které vám usnadní život, ať jsou vaše potřeby jakékoliv.

NEJMODERNĚJŠÍ TECHNOLOGIE
Kromě vestavěného navigačního systému
NissanConnect s dotykovou obrazovkou a zadní
parkovací kamerou nabízí Evalia také Bluetooth připojení
a samozřejmostí jsou i AUX a USB porty.

Na užitkové vozy se vztahuje tovární záruka 5 let
nebo 160 000 km (vyjímkou je model e-NV200,
pro který platí: tovární záruka 5 let / 100 000 km
na speciální elektrické komponenty a
3 + 2 roky / 100 000 km na ostatní části vozu).
*Nabídka je platná pouze pro privátní a B2B zákazníky. Pro více
informací se obraťte na svého prodejce Nissan.

STANDARDNÍ CENY

Motor

Převodovka

Posuvné dveře

ACENTA PREMIUM

TEKNA

1.5 dCi diesel

90 k (66kW)

5 M/T

2

541 000

584 000

1.5 dCi diesel

110 k (81kW)

6 M/T

2

563 500

606 000

ACENTA PREMIUM

TEKNA

22 000

21 500

VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Třetí řada sedadel (2 sedadla) + klimatizace vzadu

13 310

Metalický lak
Nissan
Prodloužená záruka1)

+ 40 000 km (5 let nebo 200 000 km)

ZDARMA*

+ 90 000 km (5 let nebo 250 000 km)

15 315

Clarion NX505E - Standardní výbava pro verzi Tekna

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč a obsahují příslušnou sazbu DPH.. Obsah tohoto ceníku odráží stav platný v době jeho vydání. Nissan International Insurance Ltd. si vyhrazuje právo ke změně zde uvedených informací bez předchozího
upozornění. Uvedená data jsou pouze pro informační účely a nebudou považována za součást smluvního návrhu
1)Všechny ceny jsou uvedeny v Kč. Produkt je osvobozen od daně z přidané hodnoty. NISSAN Pojištění prodloužené záruky je pojistným produktem. Pro podrobnější informace si prosím prostudujte informační brožuru a Všeobecné
podmínky, které jsou k dispozici u autorizovaných dealerů a opravců Nissan
*Nabídka je platná pouze pro privátní a B2B zákazníky. Pro více informací se obraťte na svého prodejce Nissan.

EVALIA | VÝBAVA
Bezpečnostní výbava

ACENTA PREMIUM

TEKNA

ABS + EBD





ESP





Airbag řidiče





Airbag spolujezdce





Přední boční airbag





Hlavový airbag





3-bodové bezpečnostní pásy s předpínačem a omezovačem tahu





Varovný signál nezapnutých bezpečností pásů (řidič a spolujezdec)





Tříbodové pásy v druhé řadě sedadel - pravostranný, levostranný a středový





Imobilizér





Přední mlhová světla





Zadní mlhová světla





Posilovač řízení





Sloupek řízení s možností nastavení polohy volantu





Brzdový asistent





Plnohodnotná rezerva





15" hliníková kola





Pneumatiky - 175/65 R15





Vnější zpětná zrcátka v barvě karosérie





Vnější kliky dveří v barvě karosérie





Nárazníky v barvě karosérie





Světla pro denní svícení





Tónovaná skla





Pravé posuvné dveře s oknem





Levé posuvné dveře s oknem





Tónované a vyhřívané zadní sklo + zadní stěrač





Exteriér

Dveře / Nákladový prostor

Interiér / Komfort
Manuální klimatizace



-

Automatická klimatizace

-



Sada IT: CLARION NX505E + Multifunkční volant + CD-MP3 + USB + AUX + BLUETOOTH + zadní
parkovací kamera + automatická světla + automatické stěrače

-



2 DIN rádio s FM/AM, CD- MP3, USB Bluetooth, AUX konektor a ovládaním na volantu + 4 reproduktory



-

Zadní parkovací kamera



-

Tempomat + omezovač rychlosti (ovládání na volantu)





Palubní počítač s multifunkčním displejem





Inteligentní klíč a startovací tlačítko

-



Dálkově ovládané centrální zamykání





Systém automatického zapnutí světel a stěrače s dešťovým senzorem

-



Elektricky ovládaná přední okna, funkce one-touch u okna řidiče





Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka





Vyhřívaná sedadla





Sklopná druhá řada sedadel v poměru 60:40





Pylový filtr





Posuvná okna v druhé řadě





Vnitřní zpětné zrcátko





Střešní anténa





4 háčky pro uchycení sítě na podlaze v nákladovém prostoru





Zásuvka 12V (2x)





Třetí řada sedadel (2 sedadla) + klimatizace vzadu





Odkládací přihrádka pod sedadlem





6 držáků na nápoje





Uzavíratelná schránka ve středové konzoli





Držák na karty a mince





Odkládací prostory

- standardní výbava,  - volitelná výbava, - není k dispozici (M) metalíza

Nabídka barev

ACENTA PREMIUM / TEKNA

Bílá - QM1



Stříbrná Sharp (M) - KL0



Šedá tmavá (M) - K51



Černá (M) - GN0



Tmavě modrá (M) - BW9



Červená Active - Z10



Pearl White (M) - QAB



Černý (M) - CAP



QM1

KL0

K51

GN0

BW9

QAB

Z10

CAP

EVALIA | TECHNICKÉ ÚDAJE
KAROSERIE

1.5 dCi (K9K)
EVALIA

VERZE VÝBAVY
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POČET SEDADEL

MOTOR
4

Počet válců

2

Počet ventilů na válec
Zdvihový objem motoru

1461

cm3

Vrtání a zdvih

76,0 x 80,5

mm
k (kW)

Max. výkon motoru

90 (66)

Nm

Max. točivý moment

110 (81)
4000

ot/min
200

240
2000

ot/min

15,5

Kompresní poměr

diesel

Typ paliva

Commonrail

Vstřikovací systém
Baterie 12V

60

Ah

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ
Suchá

Spojka

5-rychlostní manuální

Převodovka
Počet rychlostních stupňů

5

6
Přední

Poháněná kola

PODVOZEK
Systém odpružení

přední

nezávislé, typu Mc Pherson, odpružené vinutými pružinami s tlumiči, příčný stabilizátor

zadní

tuhá zadní náprava, s listovým odpružením s tlumiči
s elektrickým posilovačem a hřebenovým řízením

Řízení

Kotoučové brzdy vpředu, bubnové brzdy vzadu, ABS, EBD a brzdový asistent

Brzdový systém

15 × 5.5J

Rozměry disků kol

175/65R15

Rozměry pneumatik

SPOTŘEBA PALIVA A EMISE
Město

l/100 km

5,7

5,5

Mimo město

l/100 km

4,8

4,6

Kombinovaná

l/100 km

5,1

4,9

g/km

133

130

km/h

158

Emise CO2 (kombinovaná)

VÝKON
Max. rychlost

169

Min. průměr otáčení

obrysový

m

11,1

Min. průměr otáčení

stopový

m

10,6

HMOTNOSTI
Celková hmotnost
/

Pohotovostní hmotnost* **

min.

Maximální užitečná hmotnost**
Zatížení náprav

kg

2060

2080

kg

1376 / 1417

1 390 / 1431

kg

684 / 643

690 / 649

přední

kg

946 / 950

960 / 963

1114 / 1110

zadní

kg

brzděného

kg

1100

nebrzděného

kg

640

Celková délka

mm

4400

Celková šířka (se zrcátky)

mm

2011

Celková šířka (bez zrcátek)

mm

1695

mm

1865

mm

2725

Max. hmotnost přívěsu

1120 / 1117

* Bez řidiče a plné nádrže.
** Může se lišit v závislosti na zvolené výbavě.

ROZMĚRY

Celková výška

min.

Rozvor náprav
přední

mm

835

zadní

mm

840

přední

mm

1490

zadní

mm

1510

mm

158

Max. šířka

mm

1495

Max. výška

mm

1305

Výška podlahy ložného prostoru (při nezatíženém vozidle)

mm

524

Převis
Rozchod kol
Světlá výška vozidla (v nezatíženém stavu)

ROZMĚRY LOŽNÉHO PROSTORU

Objem ložného prostoru
pokud je:

Posuvné boční dveře
Zadní dveře

využito všech 7 sedadel

l

900

sklopená třetí řada sedadel

l

2000

l

3 000 / 2900

sklopená druhá řada (2/3 ř.)
šířka

mm

693

výška

mm

1171

šířka

mm

1262

výška

mm

1228

l

55

PALIVOVÁ NÁDRŽ
Objem palivové nádrže

EVALIA | FINANCE
SPECIÁLNÍ NABÍDKA NISSAN FINANCE
Nissan Finance nabízí široké množství nástrojů, které byly vytvořeny tak, aby uspokojily jak naše firemní, tak i privátní zákazníky.
Součástí finančních dohod mohou být také různé ochrany, které zajistí, že budete moci splácet i v případě finančních problémů.
Pro více informací, prosím, kontaktujte svého dealera.
Příklad financování

Nissan SMART 0%
1.5 dCi 66 kW
ACENTA PREMIUM

1.5 dCi 66 kW
TEKNA

1.5 dCi 81 kW
ACENTA PREMIUM

1.5 dCi 81 kW
TEKNA

541 000 Kč

584 000 Kč

563 500 Kč

606 000 Kč

60 měsíců

60 měsíců

60 měsíců

60 měsíců

Akontace

198 400 Kč

199 600 Kč

207 400 Kč

208 400 Kč

Výše úvěru

297 600 Kč

299 400 Kč

311 100 Kč

312 600 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 % (7,9 %)

0 % (7,9 %)

0 % (7,9 %)

0 % (7,9 %)

(Splátka úvěru vč etně havarijního pojištění a
povinného ručení)

4 960 (6 559 Kč)

4 990 Kč (6 595 Kč)

5 185 Kč (6 830 Kč)

5 210 Kč (6 860 Kč)

Celkové platby za vozidlo včetně
havarijního pojištění a povinného ručení

591 940 Kč

595 300 Kč

617 200 Kč

620 000 Kč

Verze
Ceníková cena
Délka úvěru

Poplatek za uzavření smlouvy
Výpůjční úroková sazba p.a. (RPSN)
Splátka úvěru

POJIŠTĚNÍ NISSAN
Pojištění Nissan bylo vytvořeno tak, aby umožnilo majitelům vozů Nissan využívat všechny výhody na maximum.
Některé z těchto výhod jsou následující:
 Zajímavé bonusy
 Všechny opravy jsou prováděny pouze v autorizovaných servisech Nissan
 Při opravách jsou použity pouze originální díly Nissan
 V případě využití autorizovaného servisu Nissan máte možnost zapůjčit si po dobu opravy náhradní vozidlo
 Pojištění platí na území všech zemí Evropské unie

YOU+NISSAN
You+Nissan je místo určené pro majitele vozů Nissan, kde můžete nalézt zajímavé nabídky, služby či informace.
Pro získání nabídky šité na míru přesně Vám, navštivte naše stránky www.nissan.cz

Výše uvedené výpočty ukazují reprezentativní příklad na základě dané nabídky. Pro více informací a individuální nabídku, prosím, kontaktujte svého dealera.
Dostupnost některého příslušenství, náhradních dílů či služeb závisí na místních možnostech a skladových zásobách.
Všechny ceny jsou v Kč. Ceny jsou vždy uvedeny jako ceny bez DPH a ceny obsahující 21% DPH. Obsah tohoto ceníku odráží stav platný v době vydání. NISSAN Sales CEE Kft.si vyhrazuje právo
ke změně zde uvedených informací bez předchozího varování. Tento ceník je platný od 03.04.2018 do odvolání nebo vydání nového ceníku. Uvedená data jsou pouze pro informační účely a
nebudou považována za návrh smlouvy. Uvedené ceny včetně DPH se mohou změnit v důsledku změny sazby daně z přidané hodnoty. Pro informace o aktuálních cenách a dalších podmínkách se
prosím obraťte na autorizované dealery Nissan. Ceny příslušenství nezahrnují cenu montáže a materiálu použitého k montáži na vozidlo.
Fleetová sleva je platná pouze pro následující kategorie: (1) jakoukoliv společnost, která je registrována a nebo má potvrzenou žádost o zapsání do OR u příslušného soudu, nebo (2)
registrovanou živnost s platným oprávněním. Nabídka platí u participujících dealerů.
Nabídka Financování Smart: cena vozu 496 000,- Kč, délka úvěru 60 měsíců, výše úvěru 297 600,- Kč, poplatek za uzavření smlouvy 0,- Kč, výpůjční úroková sazba 0 % p. a., RPSN včetně
havarijního pojištění 7,9 %, měsíční splátka 4 960,- Kč, měsíční splátka včetně havarijního pojištění a povinného ručení 6 559,- Kč, celkové platby za vozidlo včetně havarijního pojištění a
povinného ručení 591 940,- Kč. Nissan Finance znamená financování poskytované společností RCI Financial Services, s. r. o.

Váš autorizovaný prodejce

Nissan Sales CEE Kft.
Organizační složka
IČO: 272 48 011
Praha 4, Antala Staška 2027/77, Krč
PSČ 14000
Česká republika

