
Systém "Synchro Rev Control" 

Prémiový naviga čný systém Nissan Connect

Motor s výkonom 344 k

Jedine čný dizajn NISMO

Širšie blatníky a dvojitá koncovka výfuku NISMO

Nové aerodynamické prvky NISMO

Hliníkové pedále

Športový volant NISMO potiahnutý kožou a alcantarou  s červenou stredovou zna čkou 

Sedadlá NISMO s červeným prešíváním a logom NISMO 

56 400 EUR3.7 V6 6MT (344 k)

19" super ľahké disky kolies NISMO RAYS

Tmavošedý zadný nárazník NISMO

IČO 35 936 916

Nissan Sales CEE Kft.
organizačná zložka

Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

zapísaná v OR OS Bratislava I, odd. Po, vl. č. 1269/B

Audio systém Bose s 8 reproduktormi

* ceny všetkých dostupných farieb exteriéru sú zahrnuté v základnej cene

Biela Brilliant [QAB]

Všetky ceny sú vrátane príslušnej sadzby DPH a sú uvedené v EUR. Obsah tohto cenníka odzrkadľuje stav platný v čase jeho vydania. Nissan Sales CEE Kft. si vyhradzuje právo na zmenu informácií uvedených v tomto cenníku bez predchádzajúceho upozornenia. Tento cenník je platný od 01.04.2016 do
odvolania. Uvedené údaje majú iba informačný charakter a nie sú považované za súčasť zmluvného vzťahu. Uvedené ceny vrátane DPH sa môžu zmeniť v dôsledku zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty.

Ako je v automobilovom priemysle obvyklé, na niektorých častiach kožených sedadiel môže byť použitá umelá koža. Umelá koža v mnohých ohľadoch prevyšuje vlastnosti prírodnej kože (napríklad nedochádza k jej vrásneniu pri starnutí, ľahšie sa čistí, je odolnejšia proti mechanickému poškodeniu). Takéto
riešenie umožnuje poskytnúť našim zákazníkom skutočne hodnotný a trvanlivý produkt.

Vezmite prosím na vedomie, že zásoby vozidiel ponúkaných vrámci tejto propagačnej ponuky sú obmedzené a že každý zákazník má právo zakúpiť iba jedno vozidlo za podmienok ponúkaných vrámci tejto ponuky.

Strieborná Brilliant [K23]

Čierna Diamond [G41]

MODEL  - štandardné ceny

Farby exteriéru*

ŠPECIÁLNE PRVKY



Výbava

ABS + EBD + brzdový asistent �

Airbag vodiča a spolujazdca, bočné airbagy �

Hlavové airbagy �

Systém proti krádeži schválený organizáciou Thatcham �

�

Aktívne opierky hlavy �

Predné bezpečnostné pásy s napínačmi a obmedzovačmi sily �

Výškovo nastaviteľný bezpečnostný pás �

Aktívne ovládanie vozidla (VDC) s deaktivačným tlačidlom �

Viskózny diferenciál so zvýšenou svornosťou (VLSD) �

Imobilizér �

Monitorovanie tlaku v pneumatikách(kontrolka) �

Exterior

Športový podvozok a odpruženie NISMO �

Prémiový navigačný systém Nissan Connect* (vlastnosti: ovládanie hlasom, prehrávanie DVD a dotyková obrazovka) �

Ovládanie audio systému na volante �

Ovládanie handsfree systému (audio + telefón) na volante �

Palubný počítač �

Audiosystém BOSE®, 8 reproduktorov �

Tempomat s obmedzovačom rýchlosti �

Systém "Synchro Rev Control" �

Inteligentný kľúč, Tlačidlo štartovania motora �

Senzory súmraku �

Dažďové senzory �

Systém automatického zamykania po rozjazde �

Elektrické ovládanie okien �

Anténa vlepená pod zadným sklom �

Indikátor rýchlostného stupňa �

Nové aerodynamické prvky NISMO �

�

Šíršie blatníky a dvojitá koncovka výfuku NISMO �

19" superľahké disky kolies NISMO RAYS �

Zadné logo NISMO �

Zadný spojler vo farbe karosérie �

Plochý predný stierač s variabilným cyklovačom �

Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá s funkciou sklápania �

LED Hyper svetlá na denné svetlá �

Predné svetlomety s čiernym podkladom Bezels �

Xenónové svetlomety s ostrekovačmi a automatickým nastavením výšky �

Logo Z na bočnom paneli vedľa bočného smerového svetla �

Sériové čislo NISMO na prístrojovej doske �

Volant potiahnutý alcantarou a kožou s červenou stredovou značkou �

NISMO červené prešitie na prístrojovej doske, opierka pre koleno, obloženie dverí a radiacej páky �

Čierno-červené dizajnové sedadlá RECARO© �

Otáčkomer NISMO �

Odkladacie priehradky na dverách �

Príručná schránka so zámkom a tlmeným otváraním �

Schránka s lakťovou opierkou na stredovej konzole �

2 x držiak na nápoje na stredovej konzole �

1 x lampa batožinového priestoru �

Všetky ceny sú vrátane príslušnej sadzby DPH a sú 
uvedené v EUR. Obsah tohto cenníka odzrkadľuje 

�

Manuálne nastaviteľné sedadlo �

Hliníkové pedále �

*Pre informácie o pokrytí a jazykových verziách navigačného systému kontaktujte Vášho predajcu.

organizačná zložka

Všetky ceny sú vrátane príslušnej sadzby DPH a sú uvedené v EUR. Obsah tohto cenníka odzrkadľuje stav platný v čase jeho vydania. Nissan Sales CEE Kft. si vyhradzuje právo na zmenu informácií uvedených v tomto cenníku bez
predchádzajúceho upozornenia. Tento cenník je platný od 01.04.2016 do odvolania. Uvedené údaje majú iba informačný charakter a nie sú považované za súčasť zmluvného vzťahu. Uvedené ceny vrátane DPH sa môžu zmeniť v dôsledku
zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty.

Ako je v automobilovom priemysle obvyklé, na niektorých častiach kožených sedadiel môže byť použitá umelá koža. Umelá koža v mnohých ohľadoch prevyšuje vlastnosti prírodnej kože (napríklad nedochádza k jej vrásneniu pri starnutí,
ľahšie sa čistí, je odolnejšia proti mechanickému poškodeniu). Takéto riešenie umožnuje poskytnúť našim zákazníkom skutočne hodnotný a trvanlivý produkt.

Vezmite prosím na vedomie, že zásoby vozidiel ponúkaných vrámci tejto propagačnej ponuky sú obmedzené a že každý zákazník má právo zakúpiť iba jedno vozidlo za podmienok ponúkaných vrámci tejto ponuky.

   Jedinečný dizajn NISMO (logo NISMO na prednej maske, športový predný nárazník s červeným spojlerom, červená linka na zadnom nárazníku
   a na vonkajších spätných zrkadlách, červené bočné spojlery)

Automatické svetlomety

IČO 35 936 916

zapísaná v OR OS Bratislava I, odd. Po, vl. č. 1269/B

Nissan Sales CEE Kft.

Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

Bezpečnosť

Technológie

Exteriér / Interiér



Technické údaje

Typ karosérie

Počet sedadiel osôb

Označenie motora

Počet valcov, usporiadanie

Počet ventilov na valec

Zdvihový objem cm³

Vŕtanie x zdvih mm

Max. výkon motora 1) kW(k)/min-1

Max. krútiaci moment 1) Nm/min-1

Druh paliva

Prívod paliva

Systém kontroly emisií / úroveň emisií

Konfigurácia pohonu

Prevodovka

Diferenciál so zvýšenou svornosťou

Zavesenie prednej nápravy

Zavesenie zadnej nápravy

Riadenie

Brzdy

Priemer a hrúbka predných brzdových kotúčov Φ

Priemer a hrúbka zadných brzdových kotúčov Φ

Rozmer diskov kolies a pneumatík

19-palcové disky kolies z ľahkých zliatin

Pohotovostná hmotnosť min/max 2) kg

Celková hmotnosť kg

Celková dĺžka mm

Celková šírka mm

Celková výška mm

Rázvor mm

Rázvor kolies vpredu mm

Rázvor kolies vzadu mm

Objem batožinového priestoru (VDA) l

Objem palivovej nádrže l

Spotreba paliva 3)

Mesto l/100 km

 Mimo mesta l/100 km

Kombinácia l/100 km

Množstvo emisií CO2 
3) g/km

Max rýchlosť km/h

Zrýchlenie 0-100 km/h s

Všetk

371 @ 5200

7.8

10.6

248

Bezolovnatý benzín OČ 98

Viacbodové vstrekovanie

Uzavretý systém so spätnou väzbou s 3-cestným katalyzátorom / Euro 6

15.4

Model

2

Hrebeňové riadenie s posilňovačom

245/40 R19 (vpredu), 285/35 R19 (vzadu) / 19"x9.5"(vpredu), 19"x10.5"(vzadu)

19" disky kolies

Ventilované kotúče s protiľahlými brzdovými strmeňmi zo zliatiny hliníka (4-piestikové vpredu a 2-piestikové vzadu)

Motor vpredu, pohon zadných kolies

6-stupňová manuálna

Dvojité zavesenie s hliníkovými komponentmi

Nezávislé zavesenie typu Multi-link s hliníkovými a oceľovými komponentmi

72

1315

2550

1555

1580

1870

350 x 20

1535/1535

1800

235

4410

Všetky ceny sú vrátane príslušnej sadzby DPH a sú uvedené v EUR. Obsah tohto cenníka odzrkadľuje stav platný v čase jeho vydania. Nissan Sales CEE Kft. si vyhradzuje právo na zmenu informácií uvedených v tomto cenníku bez
predchádzajúceho upozornenia. Tento cenník je platný od 01.04.2016 do odvolania. Uvedené údaje majú iba informačný charakter a nie sú považované za súčasť zmluvného vzťahu. Uvedené ceny vrátane DPH sa môžu zmeniť v
dôsledku zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty.

Ako je v automobilovom priemysle obvyklé, na niektorých častiach kožených sedadiel môže byť použitá umelá koža. Umelá koža v mnohých ohľadoch prevyšuje vlastnosti prírodnej kože (napríklad nedochádza k jej vrásneniu pri
starnutí, ľahšie sa čistí, je odolnejšia proti mechanickému poškodeniu). Takéto riešenie umožnuje poskytnúť našim zákazníkom skutočne hodnotný a trvanlivý produkt.

Vezmite prosím na vedomie, že zásoby vozidiel ponúkaných vrámci tejto propagačnej ponuky sú obmedzené a že každý zákazník má právo zakúpiť iba jedno vozidlo za podmienok ponúkaných vrámci tejto ponuky.

1) V súlade so smernicou 1999/99/EC.

3) V súlade so Smernicou 2007/715/EC. (Oficiálne výsledky môžu byť ovplyvnené doplnkovou výbavou, údržbou, spôsobom jazdy a stavom vozovky alebo počasia). 

Nissan Sales CEE Kft.
organizačná zložka

Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
IČO 35 936 916

zapísaná v OR OS Bratislava I, odd. Po, vl. č. 1269/B

3-dverové Coupé

Viskózny typ (VLSD)

V6, 60°

4

3,696

253 (344) @ 7400

VQ37VHR

95.5 x 86.0

355 x 32

2) Hodnoty v súlade so Smernicou EC. Stav pohotovostnej hmotnosti je bez vodiča a vrátane chladiacej kvapaliny, olejov, paliva, rezervného kolesa a náradia. Užitočná hmotnosť sa zníži v závisloti od dodatočnej 
výbavy alebo namontovaných doplnkov.

250

5.2

Model            

Motor

Prevodový systém

Podvozok

Hmotnosti

Rozmery

Spotreba paliva a jazdné vlastnosti


