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מראה מלוטש יותר, עיצוב חכם יותר.
היא מעולם לא נראתה טוב יותר. עם מגוון מדהים של עדכוני עיצוב, כולל עיצוב חדש ומלוטש של 
הפנסים הראשיים, חישוקי סגסוגת, הגריל הקדמי ומכסה תא המנוע. הקשקאי החדשה מתוחכמת 

ודינמית יותר מאי פעם.

עיצוב יוקרתי עד הפרט האחרון.
עיצוב מתקדם 

V-MOTION
לגריל הקדמי

פנסים אחוריים 
חדשים  ואפקט 

תלת ממדי

חישוקי סגסוגת 
בעלי עיצוב 

חדש

פנסים ראשיים 
LED

אנטנת „סנפיר 
כריש” חדשה



מכוילת לשלמות.
תפוס פיקוד בביטחון מאחורי גלגל ההגה החדש, 

הספורטיבי והיוקרתי, בעוד גג המכונית הפנורמי של 
הקשקאי מאפשר לאור לזרום פנימה.

















מנועי בנזין ודיזל.
 Xtronic עם תיבת הילוכים DCI 1.6 או במנוע הדיזל DIG-T 1.2  בחר במנוע הבנזין

לקבלת האצה חלקה וחיסכון אופטימלי בדלק, או בחר במנוע  DIG-T 1.2  עם תיבת 
הילוכים ידנית חלקה בעלת 6 הילוכים לביצועים וחיסכון מרביים.

מקסם את ביצועיך.
נהג בצורה מקצועית יותר

בחר את היעילות של מגדש הטורבו של מנוע הבנזין או את הביצועים המעולים של 
מנוע הדיזל הגדול יותר, אשר משפר את החיסכון בדלק ומפחית את פליטות המזהמים.







אנחנו מתמקדים
באיכות.

בניסאן,

יכולות מבוססות ניסיון.
אנו בניסאן עושים כל דבר מתוך מחשבה על הלקוח. כל פעולה שאנו עושים וכל החלטה שאנו מקבלים 
נעשות בתשומת לב, בדיוק ובאיכות המרבית, מכיוון שבסופו של דבר היא מיועדת עבורך. מהרעיון 
ועד לייצור הרכב, מהבדיקות ועד לשקיפות, משירות הלקוחות ועד למחויבות. האיכות נמצאת בכל 

הפרטים הקטנים.

תהליך 360°
אנו כוללים את האיכות מההתחלה, כשאנו מתכננים בקפידה כל מכונית כך שהיא תהיה 

נוחה ועמידה יותר, באמצעות תכנון חדשני, טכנולוגיה חכמה ופרטים שנוצרו בהשראתך.

בטיחות
אנו עובדים עם מערכות נהיגה חכמות כדי לדאוג לך כל הזמן ולסייע לך להימנע מבעיות - לחוויית 

נהיגה בטוחה יותר, יום אחרי יום. צג המבט ההיקפי שלנו נעזר בארבע מצלמות כדי להעניק לך מבט 
על וירטואלי על המכונית שלך וסביבתה.

אמינות גבוהה ביותר
אנו בוחנים את המכוניות שלנו בקפדנות על מנת להבטיח את אמינותן ואת הביצועים היומיומיים שלהן.

במסגרת מבחני טרום ייצור, אנו נוסעים מיליוני קילומטרים, פותחים וסוגרים את הדלתות, את מכסה המנוע 
ואת תא המטען אלפי פעמים ביום, ואפילו משתמשים באפר געשי מיפן כדי לבחון את עמידות החלונות.


















