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NISSAN SENTRA

НОВИЙ
NISSAN SENTRA
ПОМІТНЕ ДОСЯГНЕННЯ
Прагніть до нових досягнень з новим NISSAN SENTRA: солідний,
сучасний, надійний і шляхетний – він відкриває насправді найкомфортніший шлях до насолоди життям. Розслабтеся в приємній атмосфері
просторого седана в зручних кріслах, як у себе вдома. Одного разу
опинившись усередині, Ви не захочете нічого іншого.

АВТОМОБІЛЬ З МЕТОЮ В ЖИТТІ
Окрім стилю, NISSAN SENTRA має потужний зміст. Стрімкі лінії дизайну були
доведені до досконалості в аеротрубі, щоб створити вигляд, ідеальний як зовні,
так і з точки зору паливної економічності. Сила і елегантність, інтелект і точність
поєдналися в седані, створеному для нової ери.

МИСТЕЦТВО БАЛАНСУ
Від аеродинамічних ліній даху до виразних фар і задніх ліхтарів зі світлодіодним малюнком –
тут кожна деталь підкреслює солідний образ. Завдяки використанню інноваційної технології
виробництва, бокові лінії виконані нижче і ширше, формуючи рішучий і потужний вигляд
седана. Енергія у русі.

СТВОРЕНИЙ СПЕЦІАЛЬНО ДЛЯ ВАС
Найважливіше – оточити себе речами, які подобаються. Панель приладів з
плавними лініями дизайну, на створення якого надихнула форма крила птаха.
Оздоблення салону виконане з м’яких, приємних на дотик матеріалів. Шкіряні
сидіння з перфорацією1, що створюють неповторний особистий простір.
Усе – від зручних відділень для зберігання до регульованого центрального
підлокітника – оточує Вас надзвичайним комфортом.
NISSAN SENTRA саме такий, як Ви бажали.

З натуральної шкіри виконані лише лицьові поверхні сидінь.
Опція доступна не в усіх комплектаціях.
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МОБІЛЬНІ ДОДАТКИ
СУЧАСНО І ФУНКЦІОНАЛЬНО. Мультимедійна система NissanConnect обладнання широким списком додатків, якими
дуже легко користуватися завдяки 5,8” антивідблисковому сенсорному екрану. Аудіо, навігація і засоби спілкування – в
одній зручній системі, що доповнена можливістю швидкої інтеграції із смартфоном.
НА ЗВ ’ ЯЗКУ В БУДЬ-ЯКІЙ ТОЧЦІ. NissanConnect має можливість підключення Вашого смартфону. Користуйтеся своїми
улюбленими додатками на екрані Nissan, створеному щоб зробити Ваш рух ще більш захоплюючим і безпечним. NISSAN
SENTRA стане невід’ємною частиною Вашого способу життя, так само як смартфон, планшет чи комп’ютер.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ДОПОМОГА в керуванні автомобілем і навігаційна система допоможуть Вам
у різних ситуаціях на дорозі.
ПРОГРАВАННЯ МУЗИКИ ЧЕРЕЗ BLUETOOTH®.
Насолоджуйтеся прослуховуванням інтернет-радіо
і музики зі свого телефону.
iPOD®/USB-ВХОДИ. Підключіть свій iPod® або MP3-плеєр,
і уся Ваша музична бібліотека буде доступна Вам у будь-якій поїздці.

Система NissanConnect робить водіння безпечнішим. Система NissanConnect вимагає реєстрації, але доступна на безоплатній основі протягом двох років з
моменту купівлі автомобіля. Сервіс і додатки доступні в певних країнах Європи і на певних моделях Nissan. Сервіс і додатки можуть надаватися сторонніми
компаніями, непідконтрольними Nissan, і можуть бути змінені без повідомлення і зобов’язань по відношенню до компанії Nissan та її агентів (включно будь-які
обмеження в наданні сервісу і додатків, зупинка дії, затримки, пов’язані з діяльністю третіх осіб). Підключення до системи через функцію віддаленого доступу
потребує сумісності телефону або іншого пристрою, що підключається. Послуги стільникового зв’язку доступні не в усіх областях. Роумінг і база даних можуть
бути підключені додатково. Nissan не несе відповідальності за заміну обладнання, установлення оновлень або стягнення додаткової плати, які можуть бути
здійснені внаслідок змін у системі.

Ніссан Коннект. Опція доступна не в усіх комплектаціях.
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Виллаш-Боаш
на игре «Зенит»-«Севилья»
(1/4 финала Лиги Европы).

БІЛЬШЕ ПРИВІЛЕЇВ ДЛЯ ВАС
Іноді деталі вирішують усе. Ознайомтеся із сучасними опціями,
які зроблять поїздку в NISSAN SENTRA
набагато приємнішою.

БЕЗ ЗАТЕМНЕННЯ

Nissan Intelligent Key1*.
Відкривайте і закривайте
автомобіль без додаткових
зусиль.

Кнопка запуску двигуна*.
Заводьте двигун одним
торканням кнопки.
Без зайвих рухів.

Двозонний клімат-контроль*.
Ви любите тепло, а Ваш пасажир поруч хоче прохолоди?
Жодних проблем: двозонний клімат-контроль дозволить
Вам установити температуру, ідеальну для кожного.

Інтелектуальний ключ * Опція доступна не в усіх комплектаціях.
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ІЗ ЗАТЕМНЕННЯМ

Дзеркало заднього виду з
функцією автоматичного
затемнення*. В темний час доби
дзеркало розпізнає світло фар
автомобіля, що наближається ззаду,
і затемнює відсвіт, щоб Вам ніщо не
заважало рухатися вперед.

Розумні фари переднього світла*.
Фари ближнього світла увімкнуться
автоматично, як тільки Ви заведете
двигун, а коли почне темніти або
при поганій видимості через погоду,
NISSAN SENTRA автоматично увімкне
задні габаритні вогні і підсвічування
приладів.

Ксенонові фари переднього світла*.
Краще освітлення дороги при поганій погоді.
Вони забезпечують більше світла і менше
навантаження на очі, оскільки за оптичними
властивостями близькі до денного освітлення.
Максимум комфорту за будь-яких умов.
Люмінесцентні індикатори.
Глибина підсвічування забезпечує кришталеву чіткість.
Можливість зчитування з одного погляду.
Круїз-контроль*.
Задайте швидкість і з легкістю дотримуйтеся її.
Ідеально для поїздок на далекі відстані.

САЛОН БІЗНЕС-КЛАСУ. У просторому NISSAN SENTRA Вам відкриється затишний
інтер’єр, стильний дизайн і великий простір для ніг пасажирів другого ряду сидінь.
Комфорт, простір і статус супроводжуватимуть Вас скрізь.

БАГАЖНЕ
ВІДДІЛЕННЯ
ДЛЯ СІМЕЙНИХ
ПОДОРОЖЕЙ
ВРАЖАЮЧА МІСТКІСТЬ
Більше не буде проблем з перевезенням речей завдяки
місткому багажнику об’ємом 511 літрів – це можна
порівняти з седанами бізнес-класу і компактними
позашляховиками. Потрібно ще більше місця? Задні
сидіння, що складаються в пропорції 60/40, надають
місце, якому позаздрять хетчбеки і універсали. Відтепер
Ви можете розмістити тут чотири повнорозмірні валізи,
велосипед або все те, що захочете.
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Аеродинамічний вигляд автомобіля

Комфортна економічність

52 л

Об’єм паливного бака

6,4 л /100 км

1

З механічною КПП чи
варіатором CVT

Вам не потрібна маленька машина, крихітний двигун і гібридна система, щоб економити паливо. Завдяки своєму
аеродинамічному дизайну NISSAN SENTRA має відмінну паливну економічність як з механічною коробкою передач,
так і з варіатором CVT. Насолоджуйтеся рухом у просторому, комфортабельному седані, керувати яким – одне
задоволення.

ІНДИКАТОР ЕКОНОМІЧНОСТІ

Розумний шлях до мети: індикатор економічності дозволяє
Вам оцінити Вашу манеру водіння автомобіля і керувати
NISSAN SENTRA з максимальною ефективністю.

4-циліндровий двигун 1,6 л
У змішаному режимі. Дані щодо витрати палива отримані в стандартизованих умовах із застосуванням спеціального вимірювального
обладнання. Реальна витрата палива може відрізнятися через вплив різних об’єктивних і суб’єктивних чинників: вологості, тиску і
температури навколишнього повітря, якості бензину, що використовується, рельєфу місцевості, характеристик дорожнього покриття,
швидкості руху автомобіля, напрямку і швидкості вітру, атмосферних опадів, тиску в шинах, а також їх розмірності, марки і моделі, маси
вантажу (включаючи водія і пасажирів), що перевозиться, і манери водіння (частота і інтенсивність поздовжніх і поперечних прискорень,
середня швидкість).
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Варіатор CVT

ТЕХНОЛОГІЇ БЕЗПЕКИ

НЕЗВОРУШНІСТЬ,
СПОКІЙ І КОНТРОЛЬ

Захист
Якщо зіткнення неминуче, конструкція кузова Nissan бере на себе основну силу удару, а ремені і подушки безпеки допомагають захистити усіх пасажирів.

Система подушок безпеки Nissan, ремені безпеки з
переднатягувачами і датчик присутності

Пріоритет № 1 в Nissan — Ваша безпека і впевненість за кермом. Найсучасніші
технології захищають Вас і Ваших пасажирів під час усієї поїздки, якими б не були
погодні і дорожні умови.

Бокові подушки безпеки в спинках передніх сидінь*
Бокові шторки безпеки *
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ПОДУШОК БЕЗПЕКИ*

МИТТЄВИЙ ВІДГУК
При екстреному гальмуванні або швидкому маневрі системи
безпеки Nissan допоможуть Вам в потенційно небезпечних
ситуаціях.
Система динамічної стабілізації входить в базову комплектацію
для всіх версій. Дотримуйтеся наміченого курсу без зусиль.
Антипробуксовувальна система допомагає знизити
пробуксовування коліс в умовах поганого зчеплення з дорогою.
Антиблокувальна система допомагає Вам тримати керування під
контролем під час маневрів з екстреним гальмуванням.
Електронна система розподілу гальмівних зусиль посилює
задні гальма, якщо в салоні знаходиться пасажир або додатковий
вантаж у багажному відділенні.
Інтелектуальна допомога при гальмуванні визначає ступінь
натискання на педаль гальма і збільшує гальмівну силу при
екстреному гальмуванні.
*Опція доступна не в усіх комплектаціях.

УСЕ В ПОЛІ ЗОРУ

Денні ходові вогні *
Стильні денні ходові вогні
NISSAN SENTRA допомагають
уникнути непередбачених
ситуацій, роблячи Вас
помітнішим на дорозі.

Камера заднього виду*
Під час руху заднім ходом
простір за автомобілем
чудово видно на дисплеї
прямо перед Вами.
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ГОТОВИЙ ДО ВЕЛИКОГО СТАРТУ
Оригінальні аксесуари зроблять Ваш NISSAN SENTRA ще комфортнішим і безпечнішим.
Довговічні, практичні, стильні, вони ідеально доповнять Ваш автомобіль. Килимки в салон і
багажник, накладки на бокові дзеркала і спортивні накладки на педалі, елементи кузовного
оздоблення і 17-дюймові кольорові легкосплавні диски – кожна деталь має гарантію 3 роки і
може бути установлена у момент купівлі

1. Захисні накладки на фари (2 шт.)
2. Бризковики передні і задні (4 шт.)
3. 17” легкосплавний диск, темно-сірий,
полірований
4. Д
 ефлектор капота
5. Дефлектори вікон, передні і задні
6. Накладки на дзеркала, чорні
7. Накладка на край дверей багажника,
хромована (також доступна
в чорному кольорі)
8. Комплект накладок на педалі (МКПП і АКПП)
9. З
 ахисна накладка на задній бампер і
килимок у багажник, текстильний
10. 17"легкосплавний диск, сріблястий,
полірований,
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17" легкосплавний диск, темно-сірий,
полірований,
17" легкосплавний диск, чорний, полірований
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КОЛІР

ОЗДОБЛЕННЯ

БІЛИЙ — S — ZY2

СРІБЛЯСТИЙ — M — ZBD

ТЕМНО-СІРИЙ — M — KBD

WELCOME/comfort

ELEGANCE

TEKNA

ОЗДОБЛЕННЯ ТКАНИНОЮ
ЧОРНОГО КОЛЬОРУ

ОЗДОБЛЕННЯ ТКАНИНОЮ
ТЕМНО-СІРОГО КОЛЬОРУ

ОЗДОБЛЕННЯ ШКІРОЮ

ELEGANCE:

TEKNA:

1

Колеса

ЧОРНИЙ — M — Z11

ЧЕРВОНИЙ — M — NAH

БРОНЗОВИЙ — M — CAP

Welcome/Comfort:
16" СТАЛЕВІ КОЛІСНІ ДИСКИ З
ДЕКОРАТИВНИМИ КОВПАКАМИ

16" ЛЕГКОСПЛАВНІ ДИСКИ

17" ЛЕГКОСПЛАВНІ ДИСКИ

ГАБАРИТИ
A. Довжина 4625 мм
B. Колісна база: 2700 мм
C. Ширина: 1760 мм
D. Висота: 1495 мм
СИНІЙ — М — RBR

M — металік. S — неметалік.

1
З натуральної шкіри виконані лише
лицьові поверхні сидінь

D

B
A

C

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДИФІКАЦІЯ
КОМПЛЕКТАЦІЯ

1.6 MT

1.6 MT

1.6 CVT

1.6 CVT

1.6 CVT

Welcome/Comfort

Elegance

Comfort

Elegance

Tekna

Кількість місць

5
HR16DE

К-ть циліндрів, конфігурація

4, в ряд

К-ть клапанів на циліндр
Об’єм двигуна
Діаметр циліндра / хід поршня
Ступінь стискання
Максимальна потужність
Максимальний крутний момент
Клас

4
1598
78,0×83,6
10,7±0,2
86 (117) / 6000
158/4000
EURO-5

см3
мм

кВт (к.с.)/об/хв
Нм / об/хв

1-а передача
2-а передача
3-я передача
4-а передача
5-я передача
6-а передача
7-а передача
Задній хід
Головна передача

Варіатор
4,006

0,550
3,771

3,867

3,754

3,754

3,754

4,006

Міжсервісний інтервал
Об'єм паливного бака

км/год

192

184

с

10,6

11,3

км

15 000

л

52

Міський
режим

Витрата палива

1

Заміський
режим

л/100 км

Змішаний
режим

Викид СО2
1
2

г/км

1.6 CVT

Welcome/Comfort

Elegance

Comfort

Elegance

Tekna

4625

мм

1760

мм

1495

Колісна база

мм

2700

Дорожній просвіт

мм

155
1202

1205

1223

1226

1235

1202

1207

1223

1228

1235

649

649

кг

обладнаного
гальмами
не обладнаного
гальмами

Макс. вертикальне
навантаження на
зчепний пристрій
Об’єм багажного
відділення (VDA)

1000
кг

639

639

649

кг

75

л

511

Гальмівні механізми

Передні вентильовані дискові / Задні дискові; з системами ABS, ESP

Рульове керування

Електропідсилювач керма

Передня підвіска

Передній

Розгін 0-100 км/год

1.6 CVT

Шасі

ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ І ПАЛИВНА ЕКОНОМІЧНІСТЬ

Максимальна швидкість

1.6 CVT

Ширина

Макс. маса
буксированого причепа

0,550
3,771

Тип приводу

1.6 MT

Висота

макс.

0,550
3,771

3,867

мм

мін.

Механічна, 5-ступенева
3,727
3,727
2,048
2,048
1,393
1,393
1,097
1,097
0,892
0,892
3,545
3,545

4,006

Довжина

Споряджена маса2

ТРАНСМІСІЯ

Тип
Передавальне співвідношення

1.6 MT
МАСА І ГАБАРИТИ

ДВИГУН

Код двигуна

КОМПЛЕКТАЦІЯ

8,2

8,1

5,5

5,4

6,4

6,4

149

149

Додаткове обладнання, техніка водіння, погодні умови, стан дороги можуть впливати на результат.
Споряджена маса автомобіля наведена з урахуванням охолоджувальної рідини, масла, палива, запасного колеса і набору інструментів без урахування водія, пасажирів і вантажу. Корисне
навантаження може бути зменшене залежно від комплектації і/або установлених аксесуарів.

Незалежна, типу МакФерсон

Задня підвіска

Торсіонна балка

Діаметр розвороту
від стіни до стіни
Діаметр розвороту
від бордюру до бордюру
Кількість поворотів керма від
упору до упору
Розмірність коліс
Розмірність шин

м

11,05

м

10,1
3

Сталеві диски

16×6,5JJ

16×6,5JJ
16×6,5J

Легкосплавні диски

205/55 R16 91V

205/55 R16 91V

205/55 R16 91V

16×6,5J

17×6,5J

205/55 R16 91V

205/50 R17 89V

КОМПЛЕКТАЦІЇ

Welcome

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Фронтальні подушки безпеки
водія і пасажира (пасажира – така,
що відключається)
Антиблокувальна система
гальм (ABS)
Електронна система розподілу
гальмівних сил (EBD)
Електронна система
курсової стійкості (ESP)
Кондиціонер
Передні і задні
електросклопідйомники
Бокові дзеркала з
електрорегулюванням і підігрівом
Підігрів передніх сидінь
Складане у співвідношенні
60/40 заднє сидіння
Бортовий комп’ютер
16" сталеві колісні диски з
декоративними ковпаками
Аудіопідготовка, 4 динаміки
Кріплення ISOFIX для дитячих сидінь
Повнорозмірне запасне колесо
Передній центральний підлокітник

ELEGANCE

TEKNA

ДОДАТКОВО ДО КОМПЛЕКТАЦІЇ COMFORT

ДОДАТКОВО ДО КОМПЛЕКТАЦІЇ ELEGANCE

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Бокові подушки безпеки
Двозонний клімат-контроль
CD/MP3-аудіосистема з 6 динаміками
Передні протитуманні фари
Підлокітник для другого ряду сидінь
16" легкосплавні диски

elegance plus connect

ДОДАТКОВО ДО КОМПЛЕКТАЦІЇ ELEGANCE

•
•
•
•
•
•
•
•

Датчик світла
Датчик дощу
Електропривід складання дзеркал
Система доступу «Інтелектуальний ключ»
Кнопка запуску двигуна
Дзеркало заднього виду з функцією
автоматичного затемнення
Навігаційна система з кольоровим
сенсорним РК-дисплеєм 5,8"
Камера заднього виду

Датчик світла
Датчик дощу
Електропривід складання дзеркал
Система доступу «Інтелектуальний ключ»
Кнопка запуску двигуна
Дзеркало заднього виду з функцією
автоматичного затемнення
Круїз-контроль
Навігаційна система з кольоровим
сенсорним РК-дисплеєм 5,8”
Шкіряне оздоблення сидінь*
Шкіряне оздоблення рульового колеса і
ручки перемикання передач
Камера заднього виду
Ксенонові фари головного світла з
автоматичним коректором кута нахилу
Світлодіодні денні ходові вогні
Управління круїз-контролем на кермі
17" легкосплавні диски
Бокові шторки безпеки для переднього і
заднього ряду сидінь
Тонування задніх стекол

УСЕ КРАЩЕ В NISSAN –
ЗАВДЯКИ ВАМ.
Ви на дихаєте нас на більше. Ви
змінюєте наші уявлення. Випробовуєте
нашу винахідливість. Примушуєте нас
змінювати правила і створювати нове.
Для Nissan інновації – це не лише рух
і розвиток. Це прагнення зруйнувати
стереотипи і переглянути стандарти.
Це пошуки несподіваних рішень,
щоб утілити Ваші самі незвичайніші
й одночасно прагматичні бажання.
Ми в Nissan створюємо автомобілі,
аксесуари і сервіси, які народжують
нові тренди. Роблячи функціональне
красивим, а красиве – функціональним,
ми працюємо, щоб дарувати Вам
захоплюючі враження щодня.

comfort
ДОДАТКОВО ДО КОМПЛЕКТАЦІЇ WELCOME

•
•
•

Аудіосистема CD/MP3
USB / лінійний вхід AUX / Bluetooth®
Управління аудіосистемою на рульовому
колесі

NISSAN SENTRA – ЦЕ:
заводьска гарантія

* З натуральної шкіри виконані лише
лицьові поверхні сидінь.

3 роки АБО 100 000 км
пробігу

Відвідайте наш сайт: www.nissan.ua

Штамп дилера:

Зміст цієї брошури призначений лише для рекламних цілей, зовнішній вигляд та інші характеристики автомобілів
і аксесуарів можуть відрізнятися від характеристик автомобілів і аксесуарів, що реалізуються на території
України. Докладнішу та актуальну інформацію можна отримати у офіційних дилерів Nissan. Відтворення
матеріалів без письмового дозволу компанії Nissan заборонене.
Товар сертифікований.

