
NISSAN 370Z 2011

Introductie    |    Design    |    Confort    |    Prestaties    |    Technologie    |    Uitrusting Afdrukken    |    Uitgang



A D E R E N .  M O O I ,  L A A T 

MAAR Z IEN WAT JE 

KUNT. ALLE REMMEN 

LOS? LAAT UZELF 

GAAN. PAK DE UITDA-

GING AAN. U HEEFT 

HET VOOR HET ZEGGEN.

D E  J O N G E  P R O T E G É 

RIJDT DE BAAN OP. 

H A R T V E R S C H E U -

REND MOOI. ASFALT 

I N  Z I J N  B L O E D . 

KRACHT EN PRESTATIE 

S T R O M E N  D O O R  Z I J N 
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VERTROUW 
UW INSTINCT
IN DE JUISTE HANDEN KAN EEN WILDCARD PRACHTIG 
SPEL OPLEVEREN. 

Schitterend in de schaduw.
Trillend van uitdagende 
spierkracht. Zijn 
overhangende profiel loopt 
steil op, glooit snel omlaag 
en loopt strak af. Hij straalt 
precisie en pure, 
onversneden kracht uit.
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Minder massa. Meer spieren. 
Koplampen met boemerangvorm 
versterken de dynamische uitstraling 
van de 370Z. Solide en rank, met een 
stuggere carrosserie, verbeterde 
remmen en lichtere wielophanging, de 
Nieuwe 370Z voelt zich op de weg 
meer dan thuis.

RUSTIG DE 
DRUKTE IN
KIES UW EIGEN WEG EN TREK U NIETS AAN VAN 
HET STADSGEWOEL

Introductie    |    Design    |    Confort    |    Prestaties    |    Technologie    |    Uitrusting

Pagina 1    |    Pagina 2    |    Pagina 3  

Afdrukken    |    Uitgang



REIK VERDER DAN HET OPPERVLAK
Gestroomlijnd en vloeiend gemodelleerd met zijn ronde achterspatborden en 
karakteristieke achterlichten - onweerstaanbaar aantrekkelijk. Een persoonlijk-
heid met diepgang, leverbaar in 6 aantrekkelijke kleuren met optionele 19" RAYS® 
lichtmetalen velgen.

BRILLANT WHITE
QAB / (M)

VIBRANT RED 
A54 / (U)

BRILLANT SILVER
K23 / (M)

LE MANS BLUE 
RAE / (M)

DARK METAL GREY
KAD / (M)

DIAMOND BLACK
G41 / (M)

M : METAALLAK 
(OPTIE)

U : UNILAK

Wat spreekt u aan? Verfijnd in Brilliant Silver, Precision Grey of Diamond 
Black. Opvallend sportief in Le Mans Blue, Vibrant Red of Brillant White. Of 
gaat u toch liever voor het gedistingeerde Precision Grey?

Blijf in vorm Alle kleuren metaallak (optie) zijn standaard van het type 
Anti Scratch, de speciaal ontwikkelde krasvaste lak met zelfherstellende 
eigenschappen.

d
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GEEF U OVER
Laat u zakken in het lederen comfort van de 
cockpit en voel de adrenaline. In de sportstoel 
met zijdelingse steun en met stevige grip op 
het stuurwiel voelt u zich één - en dat alles 
met een panoramisch uitzicht.

Scheid u af van de rest met een centrale armsteun en luxe afgewerkte deuren 
met stiksels. Ideaal voor een druk dagelijks leven. 

Bereid u voor op serieuze actie met royale kniesteunen en goed gepolsterde 
stoelen – met verhoging tussen de benen van de bestuurder om snelle bochten 
op te vangen.

Maak een keuze uit een deels 
lederen interieur in het zwart of 

kiest u liever voor sportief 
Persimmon-oranje (optie)?
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SCHAKEL TERUG
Hier houdt het nog niet mee op. Op straat 
absorbeert de dubbele wishbone wielop-
hanging elk terrein, zelfs betonplaten. Met 
z'n bagageruimte van 235! liter is de verlei-
ding groot om ze allemaal te verkennen.

Neem snelheid terug met pure gratie bij het eerste stoplicht dat op rood 
staat. Het rempedaal met variabele overbrenging geeft de Nieuwe 370Z altijd 
evenveel remkracht en controle, of u nu afremt in de stad of krappe bochten 
neemt op het circuit.

Sla voldoende proviand in. Naast de bagageruimte met tonneau cover 
bevinden zich verschillende opbervakken in het interieur, zoals eentje achter de 
stoelen dat groot genoeg is voor een attachékoffertje. Ook handig zijn het grote 
handschoenenvak en de bekerhouders.

Houd contact dankzij de Bluetooth®-telefoonaansluiting. Het is mogelijk in 
1 keer uw hele adresboek vanaf uw mobiele telefoon te downloaden via het 
optionele navigatiesysteem.

Extra comfort voor u dankzij de achteruitkijkcamera, nu standaard met SAT 
NAV vanaf het basispakket.
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MAAK EEN FLITSENDE INDRUK
Vergist u zich niet. Deze jongen speelt het hard. Een echte pro die u alleen kunt temmen 
op techniek en intuïtieve timing. Zelfbeheersing, dat is nog het moeilijkste.

De nieuwe zestraps transmissie met 
Synchro Rev Control geeft automatisch 
tussengas bij terugschakelen. Bij 
opschakelen houdt het systeem de 
gasklep in geopende stand zodat de 
motor niet onnodig ver terugvalt in 
toeren. Schakelen gaat daardoor in alle 
gevallen zeer soepel en hierdoor 
gedraagt de auto zich veel stabieler op 
de weg. Het is voor het eerst dat deze 
techniek beschikbaar is op een 
handgeschakelde versnellingsbak.

Een krachtige, 4e generatie VQ37VHR motor met VVEL 
(Variable Valve Event and Lift) wat zorgt voor een betere 

efficiency en optimalisatie van de balans tussen vermogen, 
respons, verbruik en emissies. De nieuwe zeventraps 

automaat (optie) heeft een speciale voorziening, Downshift 
Rev Matching (DRM), wat ervoor zorgt dat de auto iets gas 

geeft tijdens het terugschakelen, om deze actie nog 
vloeiender te laten verlopen.

U krijgt net zo veel als u geeft met de nieuwe 3.7 liter V6-motor van de 370Z. Deze rebel 
met achterwielaandrijving beschikt over 328 pk en een koppel van 363 Nm.

Trap hem op zijn staart en voel het verschil. Zo soepel heeft u nog nooit geschakeld. 
De nieuwe zesversnellingsbak met Synchro Rev Control is een wereldprimeur. Tussengas 
geven gaat feilloos en helemaal automatisch door middel van een simpele druk op de 
knop. U hoeft zich alleen maar te concentreren op het acceleren.

Glorie met de perfecte proporties van een sportauto. Met zijn wielbasis van 2550!mm 
is de nieuwe 370Z korter, slanker en een heel stuk levendiger. Geen grammetje energie 
wordt verspild. Daarnaast is de 370Z 300 mm breder geworden, voor een nog stabieler 
weggedrag in de bochten. Niets verloren, des te meer gewonnen.

Meer tractie in de nieuwe sneeuwmodus. Het systeem geeft de G-kracht trager vrij dan 
gewoonlijk en past het vermogen automatisch aan een glad wegdek aan door de smoorklep 
geleidelijk te openen. Daardoor kunt u in regen en sneeuw gemakkelijker vertrekken en rijden.

In de 370Z maakt SRC gebruik van sensoren in het mechanisme van de versnellingspook 
om te weten welke versnelling de bestuurder wil inschakelen. Sensoren in de koppeling 
signaleren op hun beurt wanneer de koppeling weer zal aangrijpen. Op dat precieze 
moment stuurt de ECU van de motor de smoorklep aan tot het toerental in overeenstemming 
is met de rijsnelheid. Dat garandeert dat de gangwissel bijzonder soepel verloopt. Een extra 
bonus is het sportieve geluid van de motor die snel in de toeren klimt bij het inschakelen van de 
nieuwe versnelling.
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Focus, ook wanneer het einde in zicht is. en houd het tempo hoog. gewoon omdat dat kan.

DOORZETTEN WANNEER ALLES MEE ZIT

Leaner en meaner. Het is een eenvoudig sommetje: meer vermogen 
en minder gewicht is betere prestaties. Voer hem op tot 363!Nm 
bij 5.200 omw/min en scheur over het asfalt.

Nissan steunt de GT4 Cup sinds de oprichting en heeft de meeste 
podiumplaatsen gewonnen. Deze overwinningen en podiumplaatsen 
zijn bereikt op de meest beroemde Europese tracks, zoals Spa, 
Oschersleben, Nogaro, Silverstone, Zolder en de Algarve.
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Dankzij de nieuwe V-vormige wieldraagarm, gesmeed uit extra 
licht aluminium, combineert de Nieuwe 370Z een unieke 

torsiestijfheid met superieure wendbaarheid op de weg.

Als onderdeel van zijn programma voor permanente verbetering 
heeft Nissan de ophanging aangepast. Daardoor biedt de auto 

op snelwegen een hoger comfortniveau, terwijl op veeleisende 
wegen de carrosserie stabieler blijft en het stuurgevoel nog verbetert. 

De ophanging houdt de carrosserie langer stabiel dan ooit - zodat u de limiet 
kunt verkennen met slips die u alleen onder controle houdt.

Weergaloze grip heeft u dankzij de optionele 19" RAYS® lichtmetalen velgen; probeert u zelf maar eens uit 
hoe vasthoudend en wendbaar de Nieuwe 370Z is. Niemand vermoedt dat u net uit de stad bent komen cruisen.

Trap op de rem en ervaar hoe hij ogenblikkelijk reageert. Krachtig, stug en toch supermakkelijk te bedienen 
met de variabele overbrenging. De kortere wielbasis zorgt bovendien voor een betere wendbaarheid.

Gebruik de trekkracht van de machtige 3.7 liter V6 motor in de Nieuwe 370Z met 328 pk en een maximaal 
koppel van 363!Nm bij 5.200 omw/min, compleet met Variable Valve Event and Lift (VVEL). Nu kunt u niet 
meer terug.

GEEF PLANKGAS
Behendig licht, degelijk solide en duizelingwekkend snel… 

Zet u schrap en ervaar de indrukwekkend snelle acceleratie van 
de Nieuwe 370Z, die slechts geëvenaard wordt door zijn 

remsnelheid – handig voor die haarspeldbochten.

Introductie    |    Design    |    Confort    |    Prestaties    |    Technologie    |    Uitrusting

Pagina 1    |    Pagina 2    |    Pagina 3  

Afdrukken    |    Uitgang



Alert en ultrasnel reagerend, met een 
geoptimaliseerd navigatiesysteem (optie)

en snelheidsgevoelige stuurbekrachtiging
voor nog betere stabiliteit op de snelweg 

en elders: de 370Z weet precies waar u 
heen wilt…

ALL-IN GAAN

Druk op de startknop en accelereer met het vloergemon-
teerde gaspedaal. Trap de koppeling in en geniet van het 
nieuwe Synchro Rev Control op de handgeschakelde uit-
voering of kies voor automatische handschakeling met 
magenesium schakelflippers (optie).

Houd uw ogen open met een ultrabrede combimeter voor-
zien van tachometer en schakelindicator. Drie extra grote, 
op de stuurkolom gemonteerde meters zorgen ervoor dat 
niets u ontgaat.

Blijf op koers  met het geavanceerde Nissan 
Satellietnavigatiesysteem (optie) voorzien van hoge resolu-
tie 3D kaarten voor 33 Europese landen* en spraakherken-
ning in 7 talen.

Laat van u horen met een 6-cd-wisselaar voor uw 
audiocd’s, MP3 of WMA – en versterk de ervaring met het 
standaard aanwezige Bose® audiosysteem met 8 speakers.

*Niet inbegrepen: FOT, Cyprus, Ijsland, Malta, Israel, Turkije, Oekraïne 

en Kazachstan.
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19" NISMO® 
lichtmetalen velgen

Breedte: 1845 mm - Wielbasis: 2550 mm

Lengte: 4250 mm

GEK OP MIJN NISSAN
U stapt in uw auto, start hem, en rijdt weg zonder erbij stil te staan. U kunt overal naartoe en kunt doen wat u wilt. 
En zo hoort het ook. Wij willen dat u zorgeloos, dankbaar en met plezier kunt rijden. Uit deze gedachte halen wij 
onze motivatie bij het bouwen van uw Nissan.

HET DRAAIT ALLEMAAL OM U
Wat u met uw auto wilt doen is iets persoonlijks. Daarom steken wij veel energie in het ontwerpen van uw auto. 
Wij houden de altijd veranderende trends in de gaten. We doen wetenschappelijk onderzoek naar rij- en 
passagiersgedrag. We doen onderzoek naar de huidige en verwachte verkeerspatronen. En we zorgen er zelfs 
voor dat onze ontwerp-, technologie-, fabrieks-, onderdelen- en administratieve centra over Europa verdeeld zijn 
zodat we vanuit lokaal perspectief kunnen meedenken. Maar de meest waardevolle informatie krijgen we door te 
luisteren naar mensen zoals u. Zelfs onze meest geïnspireerde ontwerpoplossingen zijn alleen de moeite waard 
als ze perfect werken. Elke dag. Daarom wordt ons materiaal en de afwerking ervan voortdurend streng getest 
om hun duurzaamheid, kwaliteit en betrouwbaarheid te waarborgen. Dat moet ook wel aangezien onze motoren 
en onze sportauto’s regelmatig participeren in de autosport. En onze 4x4’s zijn betrouwbaar als geen ander. 
Dat moet ook wel voor het gebruik van exploraties en voor humatiaire organisaties. Die werken onder de meest 
zware omstandigheden en vertrouwen daarbij op Nissan.

> 3 JAAR GARANTIE
> 12 JAAR CARROSSERIEGARANTIE

NISSAN COMMITMENT

(1) alleen bestelbaar i.c.m. de optionele 19" RAYS® lichtmetalen velgen
(2) openen en starten van de auto zonder de sleutel te gebruiken
(3) alleen beschikbaar op de handgeschakelde uitvoering
(4) alleen bestelbaar i.c.m. het optionele satellietnavigatiesysteem: NISSAN Connect Premium
(5) tijdens het drukken van dit document was de SCM Klasse III goedkeuring in behandeling; check 
bij uw dealer voor de laatste informatie

AFMETINGEN

MOTOR
• 3.7 liters V6 328 pk benzine
• Handgeschakelde zesversnellingsbak

Styling
• 18" lichtmetalen velgen
• LED achterlichten
• Bi-xenon koplampen met wissers en 

automatische hoogteafstelling
• Deels lederen interieur (zwart)
• Getint glas
• Dubbele uitlaat met roestvrijstalen 

uiteinden

Comfort
• Geheel automatische airconditioning
• Handmatig in hoogte verstelbaar 

lederen stuurwiel
• Viervoudig elektrisch verstel- en 

verwarmbare stoelen
• In hoogte verstelbare 

bestuurdersstoel
• Bestuurdersstoel met bovenbeen- 

en lendensteun
• Elektrisch inklap-/ verstel- en 

verwarmbare buitenspiegels
• Regensensor
• “Flat blade” ruitenwissers
• Automatisch inschakelende 

koplampen
• Ruitenwisser voor met variabele en 

intervalfunctie
• Elektrisch bediende ramen (bij 

bestuurder op en neer met één druk 
op de knop, bij passagier neer met 
één druk op de knop)

• Afstandsbedienbare centrale 
portiervergrendeling

Technology
• Bose® geluidsinstallatie 

(6 CD-wisselaar) met 8 speakers 
(incl. 2 woofers) 6 Cd-speler is niet 
mogelijk in combinatie met de optie 
NISSAN Connect Premium 
(Deze heeft 1 CD speler)

• Aansluiting voor MP3-speler (niet 
mogelijk in combinatie met de optie 
NISSAN Connect Premium)

• Stuurwielbediening audio

• Bluetooth® telefoonaansluiting 
(+ stuurwielbediening)

• Cruisecontrol met snelheidsbegrenzer 
(stuurwielbediening)

• Indicatie versnellingspositie
• Boordcomputer
• Intelligent Key (2)

• Drukknop voor starten/stoppen
• “Synchro Rev Control”: automatische 

toerentalsynchronisatie (3)

• Uphill Start Support (alleen 
beschikbaar op de hangeschakelde 
uitvoering)

Veiligheid
• A.B.S. (antiblokkeersysteem)
• ESP (Electronic Stability Program) 

met deactivatieschakelaar
• E.B.D. (electronische 

remkrachtverdeler)
• N.B.A.S. (Nissan Brake Assist)
• Airbag bestuurder en passagier
• Zij-airbags
• Window airbags
• Controlesysteem en alert de 

bandenspanning
• Limited Slip Diff erentieel met 

viscokoppeling
• Alarmsysteeem (5)

• Elektronische startbeveiliging

Opties
• Metaallak type “Anti Scratch”
• Navigatiesysteem NISSAN Connect 

Premium (1):
- HDD Music Box System (met 
9.3"GB opslagcapaciteit voor audio)
- USB/iPod en Bluetooth 
aansluitingen voor afspelen audio
- DVD functionaliteit: 
afspeelmogelijkheid op 
navigatiescherm (enkel bij stilstand)
- CD-speler
- Achteruitrijdcamera

• 7-traps automatische versnellingsbak 
met schakelfl ippers aan het stuurwiel 
+ sneeuw modus

• Oranje Racing (deels lederen 
interieur (oranje)

• 19" RAYS® lichtmetalen velgen (4)

Hoogte: 1310 mm

370Z Coupé PACK 2011

UITRUSTINGSOVERZICHT

ACCESSOIRES
Styling exterieur
• 19" NISMO® lichtmetalen velgen. Accentueer uw styling met een 

exclusieve, sportieve vormgeving.
• Spatlappen. Een set vóór- en achterspatlappen: beschermen de 

carrosserie tegen opspattend vuil en zand.

Styling interieur
• Vloermatten. Met vloermatten blijft het interieur van uw 370Z schoon 

en netjes - voorzien van 370Z-logo.
• Bagageruimtemat. Een bagageruimtemat bedekt en beschermt de 

gehele bagageruimte, ongeacht wat u vervoert.
• Horizontaal bagagenet. Zet uw bagage vast, zodat uw spullen niet 

gaan schuiven.

Veiligheld
• Parkeerhulpsysteem. Met parkeerhulpsystemen zet u uw auto 

moeiteloos op elke plek. Vier sensoren in de voor- en achterbumper 
signaleren obstakels voor en achter wanneer u achteruit rijdt.

• Track & Trace volgsysteem. Uw 370Z kan ongewenste 
kwaadwillende aandacht ontvangen. Als uw 370Z als gestolen wordt 
opgegeven dan benandert ons callcenter de lokale politie. Samen 
gebruiken die de signalen van het volgsysteem als een baken om uw 
auto te lokaliseren en terug te bezorgen. Het systeem beschermt uw 
370Z 24 uur per dag.

AAAAFFFFFMMMMMMEEEEEEEEEETTIINNNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGENNNNN
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370Z ROADSTER 370ZGT-R

SHIFT_  

Kijk ook eens op onze website:

www.nissan.nl
Stempel dealer:

We zien SHIFT_als een uitnodiging. Om uit te dagen wat te vertrouwd is. Om uw 
geest open te stellen voor het onbekende. Om vragen te stellen die niemand anders 
stelt. Om antwoorden te vinden die niemand anders vindt. Bij Nissan doen we dit elke 
dag. Het bepaalt wat we doen. Het resultaat is een opeenvolging van voertuigen die 
staat voor pure, vastberaden SHIFT_vanuit de gewone dingen.

the way you move

Er is alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze uitgave correct was bij het ter perse gaan (januari 2011). Deze brochure is samengesteld op basis van prototypes van auto’s op autoshows. Overeenkomstig het op continue 
productverbetering gerichte bedrijfsbeleid behoudt Nissan International zich het recht voor om de specificaties en de in deze brochure beschreven en getoonde auto’s te allen tijde te wijzigen. Nissan-dealers worden van dergelijke wijzigingen 
zo spoedig mogelijk in kennis gesteld. Raadpleeg voor de meest actuele informatie uw plaatselijke Nissan-dealer. Vanwege de beperkingen van de toegepaste drukprocessen kunnen de in deze brochure getoonde kleuren enigszins afwijken van 
de werkelijke kleuren van de lak en interieurbekleding. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure zonder de schriftelijke toestemming van Nissan International is verboden.

Deze brochure is gemaakt van chloorvrij papier – 01/2011 – Gedrukt in E.U.  
Gemaakt door NEW BBDO, Frankrijk – Tel.: +33 1 40 62 37 37 en geproduceerd door E-GRAPHICS\FRANCE, Frankrijk –Tel.: +33 1 49 09 25 35
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UITVOERING 370Z COUPÉ PACK 370Z ROADSTER PACK

NISSAN 370Z COUPÉ / ROADSTER 2011

UITRUSTING EN TECHNISCHE GEGEVENS

3.7L V6 328 pk ● ●





370Z Coupé 3.4 L V6 328 pk 370Z Roadster 3.4 L V6 328 pk

■ MODEL
• Aantal zitplaatsen 2
■ MOTOR
• Motorcode VQ37VHR
• Aantal cilinders - opstelling V6 - 60 °
• Kleppen per cilinder 4
• Aandrijving DOHC continu variabele kleptiming (VVEL)
• Motorinhoud 3696 cm³
• Boring x slag 95.5 x 86.0 mm
• Maximaal vermogen(1) 241 kW (328 pk) @ 7 000 tr/min
• Max. koppel(1) 363 Nm @ 5 200 tr/min
• Compressieverhouding 11:1
• Brandstof Loodvrije benzine RON 98
• Ontsteking Electronisch, directe ontsteking
• Uitstootcertificaat Euro V
• Uitstootreductiesysteem Feedbacksysteem met gesloten circuit en driewegkatalysator
■ AANDRIJVING
• Overbrenging Motor voorin, achterwielaandrijving
• Transmissie Handgeschakelde Automaat met 7 versnellingen Handgeschakelde Automaat met 7 versnellingen

zesversnellingsbak en handschakelmogelijkheid zesversnellingsbak en handschakelmogelijkheid
• Overbrengingsverhouding 1ère 3,7949 4,9238 3,7949 4,9238

2nde 2,3248 3,1938 2,3248 3,1938
3ème 1,6246 2,0426 1,6246 2,0426
4ème 1,2718 1,4118 1,2718 1,4118
5ème 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
6ème 0,7949 0,8622 0,7949 0,8622
7ème - 0,7715 - 0,7715
Achteruit 3,4462 3,9723 3,4462 3,9723

• Eindoverbrengingsverhouding 3,6923 3,3571 3,6923 3,3571
• Differentieel Limited Slip Differentieel met viscokoppeling
■ CHASSIS
• Voorwielophanging Dubbele wishbone met aluminium componenten
• Achterwielophanging Onafhankelijke multilink met aluminium en stalen componenten
• Maximale stuuruitslag 2.6 (18" velgen) / 2.7 (19" velgen)
• Remmen Zelfventilerende schijven met tegenover elkaar geplaatste gegoten aluminium remklauwen (vóór 4 zuigers, achter 2 zuigers)

Diameter en dikte voorremmen mm 355 x 32
Diameter en dikte achterremmen mm 350 x 20

• Bandenafmetingen - 18" lichtmetalen velgen 225/50 R18 (voor), 245/45 R18 (achter)
• Bandenafmetingen - 19" RAYS® lichtmetalen velgen® 245/40 R19 (voor), 275/35 R19 (achter)
■ GEWICHTEN EN AFMETINGEN
• Kentekengewicht Kg 1496 1508 1530 1555
• Gewichtsverdeling (voor / achter) % 53/47
• Max. toelaatbaar totaalgewicht (PTW) Kg 1800 1885
• Max. asdruk (PAW) voor / achter Kg 940 / 940 980 / 1000
• Lengte mm 4250
• Breedte mm 1845
• Hoogte mm 1310 1320
• Wielbasis mm 2550
• Spoorbreedte voor mm 1550 (velgen 18") / 1540 (velgen 19")
• Spoorbreedte achter mm 1595 (velgen 18") / 1565 (velgen 19")
• Draaicirkel (muur tot muur) mm 10 600 (velgen 18") / 11 000 (velgen 19")
• Luchtweerstandscoëfficient Cw 0,29 (velgen 18") / 0,30 (velgen 19") 0,33 (velgen 18") / 0,34 (velgen 19")
• Minimale grondspeling mm 126 (velgen 18") / 125 (velgen 19")
• Oploophoek ° 11,4 (velgen 18") / 11,0 (velgen 19") 14,1 (velgen 18") / 13,9 (velgen 19")
• Afloophoek ° 19,0
• Bagageruimte - Max. lengte mm 940 210

- Min. breedte / max. breedte mm 524 / 1357 - / 363
- Min. hoogte / max. hoogte mm 249 / 498 - / 103

• Volume du coffre (VDA) l 235 140
• Capacité du réservoir l 72
■ PERFORMANCE
• Brandstofverbruik(2)

Stadscyclus / buiten de stad / gecombineerd
l/100 km 15,4 / 7,8 / 10,6 15,3 / 7,8 / 10,4 16,2 / 8,3 / 11,2 15,8 / 8,1 / 10,9

• CO2 uitstoot (gecombineerd) g/km 248 245 262 254
• Topsnelheid km/h 250
• Acceleratie 0 - 100 km/u sec 5,3 5,6 5,5 5,8

TECHNISCHE GEGEVENS

(1) In overeenstemming met 1999/99/EC
(2) In overeenstemming met 1999/99/EC (optionele uitrusting, onderhoud, rijstijl, conditie van het wegdek en weersomstandigheden kunnen van invloed zijn op de officiële resultaten).



NISSAN 370Z COUPÉ / ROADSTER 2011
UITRUSTINGSOVERZICHT 370Z Coupé PACK 370Z Roadster PACK

■ TECHNOLOGIE
• Bose® geluidsinstallatie (6 CD-wisselaar) met 8 speakers (incl. 2 woofers)

6 Cd-speler is niet mogelijk in combinatie met de optie Nissan Connect Premium ● ●
(Deze heeft 1 CD speler)

• Aansluiting voor MP3-speler (niet mogelijk in combinatie met de optie Nissan
Connect Premium) ● ●

• Stuurwielbediening audio ● ●

• Bluetooth® telefoonaansluiting (+ stuurwielbediening) ● ●

• Cruisecontrol met snelheidsbegrenzer (stuurwielbediening) ● ●

• Indicatie versnellingspositie ● ●

• 7-traps automatische versnellingsbak met schakelflippers aan het stuurwiel
+ sneeuw modus ❍ ❍

• Boordcomputer ● ●

• Navigatiesysteem NISSAN Connect Premium(1):
- HDD Music Box System (met 9.3 GB opslagcapaciteit voor audio)

❍ ❍- USB/iPod en Bluetooth aansluitingen voor afspelen audio
- DVD functionaliteit: afspeelmogelijkheid op navigatiescherm (enkel bij stilstand)
- Cd-speler
- Achteruitrijdcamera

• Intelligent Key(2) ● ●

• Drukknop voor starten/stoppen ● ●

• "Synchro Rev Control": automatische toerentalsynchronisatie(3) ● ●

• Uphill Start Support (alleen beschikbaar op de hangeschakelde uitvoering) ● ●

■ STYLING
• Deels lederen met climate control geïntegreerde stoelen (Zwart) - ●

• Deels lederen met climate control geïntegreerde stoelen (Bordeaux-rood) - ❍

• Deels lederen interieur (zwart) ● -
• Oranje Racing (deels lederen interieur (oranje) ❍ -
• 18” lichtmetalen velgen ● ●

• 19” RAYS® lichtmetalen velgen(4) ❍ ❍

• LED achterlichten ● ●

• Bi-xenon koplampen met wissers en automatische hoogteafstelling ● ●

• Getint glas ● ●

• Dubbele uitlaat met roestvrijstalen uiteinden ● ●

• Z-logo (op zijkant) met geïntegreerd knipperlicht ● ●

• Metaallak type “Anti Scratch” ❍ ❍ CONFORT

■ COMFORT
• Regensensor ● ●

• Geheel automatische airconditioning ● ●

• Hydraulische snelheidsgevoelige stuurbekrachtiging ● ●

• Handmatig in hoogte verstelbaar lederen stuurwiel ● ●

• Stoffen kap (opent volautomatisch) - ●

• Glazen windschot - ●

• Afstandsbedienbare centrale portiervergrendeling ● ●

• “Flat blade” ruitenwissers ● ●

• Automatisch inschakelende koplampen ● ●

• Elektrisch bediende ramen (bij bestuurder op en neer met één druk op de knop,
bij passagier neer met één druk op de knop) ● ●

• Viervoudig elektrisch verstel- en verwarmbare stoelen ● ●

• In hoogte verstelbare bestuurdersstoel ● ●

• Bestuurdersstoel met bovenbeen- en lendensteun ● ●

• Elektrisch inklap-/ verstel- en verwarmbare buitenspiegels ● ●

• 2 x 12-volts aansluiting ● ●

• Bergruimte in middenconsole met armsteun ● ●

• Bekerhouders in de portieren en één bekerhouder in de middenconsole ● ●

• Ruitenwisser voor met variabele en intervalfunctie ● ●

• 4 bevestigingspunten in de kofferbak ● ●

• Bergvakken in de portieren ● ●

• Handschoenenkastje met slot ● ●

• Opbergvakken achter de stoelen ● ●

• Verlichting in kofferbak ● -
• Kaartleeslampjes ● ●



● - Standaard
❍ - Optie
- Niet beschikbaar

(1) alleen bestelbaar i.c.m. de optionele 19” RAYS® lichtmetalen velgen
(2) openen en starten van de auto zonder de sleutel te gebruiken
(3) alleen beschikbaar op de handgeschakelde uitvoering
(4) alleen bestelbaar i.c.m. het optionele satellietnavigatiesysteem: Nissan Connect Premium
(5) tijdens het drukken van dit document was de SCM Klasse III goedkeuring in behandeling; check bij uw dealer voor de laatste informatie
(6) instelbaar via de dealer

NISSAN 370Z COUPÉ / ROADSTER 2011
UITRUSTINGSOVERZICHT (vervolg)

370Z Coupé PACK 370Z Roadster PACK

■ VEILIGHEIDPrise auxiliaire pour lecteurs MP3 ● ●

• A.B.S. (antiblokkeersysteem) ● ●

• E.B.D. (electronische remkrachtverdeler) ● ●

• N.B.A.S. (Nissan Brake Assist) ● ●

• Airbag bestuurder en passagier ● ●

• Zij-airbags ● ●

• Window airbags ● ●

• Controlesysteem en alert de bandenspanning ● ●

• ESP (Electronic Stability Program) met deactivatieschakelaar ● ●

• Limited Slip Differentieel met viscokoppeling ● ●

• Alarmsysteeem(5) ● ●

• Elektronische startbeveiliging ● ●

• Waarschuwingslampje veiligheidsgordels en portieren niet goed dicht ● ●

• Veiligheidsgordel voor met krachtbegrenzer en voorspanner ● ●

• Actieve hoofdsteunen ● -
• Bandenreparatieset ● ●

• Automatisch sluiten van de portieren tijdens wegrijden(6) ● ●



Nissan West Europe sas

www.nissan.nl

Nissan behoudt zich het recht voor om op ieder moment wijzigingen in specificaties, kleuren en prijzen
door te voeren. Deze wijzigingen zullen zo snel mogelijk aan de Nissan-dealers worden doorgegeven.
Raadpleeg daarom uw plaatselijke Nissan-dealer voor de meest recente informatie.

Nissan is op geen enkele manier aansprakelijk voor mogelijke schade ten gevolge van onjuistheden of
onvolkomenheden van de inhoud van deze brochure.

Op al onze leveranties en werkzaamheden zijn de BOVAG-standaardbepalingen van toepassing welke bij
ons, alle Kamers van Koophandel en alle griffies van rechtbanken ter inzage liggen. Op verzoek worden
deze u toegezonden.
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G 81,500 74,653.48 42,051.00 32,602.48
G 84,500 77,132.82 42,051.00 35,081.82
G 86,600 78,642.39 40,749.00 37,893.39
G 94,500 85,397.28 42,051.00 43,346.28

G 86,800 80,088.16 48,127.00 31,961.16
G 88,900 81,221.12 44,655.00 36,566.12

2,750 2272.73 0.00 2272.73
995 822.31 0.00 822.31

(1) PACK alleen

886 39.00 847.00 700.00
Afleverpakket *** 175.00 175.00 144.63

* Prijzen excl. recyclingsbijdrage/kosten rijklaar maken. Alle prijzen zijn in euro's. 

De kosten voor de tenaamstelling van het kenteken  bedragen € 9,70, waarvan € 6 BTW-vrij en € 3,70 incl. BTW

Kosten rijklaar 
maken

excl. BTW

Opties

370Z 2015 ROADSTER 2-DEURS

Kosten rijklaar maken
incl. BTW

3.7 V6 328 COUPE PACK

Navigatiesysteem (1)

3.7 V6 328 COUPE PACK 7A/T

Totaal (incl. BTW)* Legeskosten deel 1

*** Het afleverpakket omvat: lampenset, lifehammer, 4x veiligheidsvest, gevarendriehoek, verbandtrommel, zaklamp, schadeformulier, Nissan pen, olie opvangdoek, lightstick, originele Nissan mattenset

DE BPM    
Vanaf 2013 is de BPM progressief afhankelijk van de absolute CO2 uitstoot en is de catalogusprijs 
niet langer  relevant voor de heffing van BPM. Verdere informatie kunt u vinden op 
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/autobelastingen
De BPM wordt op hele Euro's (naar beneden afgerond) op het kentekenbewijs afgedrukt, maar is 
voor de volledigheid onafgerond op deze prijslijst weergegeven.

Op alle verkoopfacturen voor personenauto’s en motorrijwielen moet altijd het BPM-bedrag
worden vermeld. Dit geldt zowel voor de verkoop aan ondernemers en particulieren. Omdat het
oorspronkelijke BPM-bedrag bij latere verkoop van belang is, is het raadzaam de
factuur te bewaren.
 
De BPM maakt geen deel uit van de heffingsgrondslag van de BTW.

RECYCLINGSSBIJDRAGE: VOOR ALLE MODELLEN 
€ 45,00 INCL. BTW.
Sinds 1 januari 2007 is de recyclingsbijdrage (vroeger verwijderingsbijdrage genoemd) een vrijwillige 
bijdrage van de importeurs aangesloten bij de RAI Vereniging per op naam gesteld voertuig.                                                 
Auto Recycling Nederland (ARN) coördineert de autoverwerking namens de importeurs en is een 
initiatief van de autobranche (RAI Vereniging, BOVAG, FOCWA en STIBA). De doelstelling van ARN 
is niet langer alleen op demontage gericht maar ook op verwerking voor hergebruik, waarbij Post 
shredder scheiding wordt ingezet om hogere resultaten van hergebruik te bereiken. Op initiatief van 
de RAI Vereniging wordt een recyclingsbijdrage per op naam gesteld voertuig in rekening gebracht 
om het project te financieren en zo in belangrijke mate aan het succes van een schoner milieu bij te 
dragen.

** De kosten rijklaar maken omvatten: Transportkosten, kentekenplaten, nulbeurt, poetsen en legeskosten kenteken(€ 39,00 BTW-vrij)

DISCLAIMERDISCLAIMERDISCLAIMERDISCLAIMER

Meerprijs metallic - Anti Scratch (standaard op NISMO - inclusief in prijs)

3.7 V6 328 COUPE

Consumenten 
adviesprijs Incl. 

BPM/BTW*
 BPM bedrag

 BPM bedrag

Kosten rijklaar maken**

3.7 V6 328 ROADSTER PACK
3.7 V6 328 ROADSTER PACK 7A/T

Energie 
Label

3.7 V6 344 COUPE NISMO

NISSAN PRIJSLIJST JULI 2015

370Z 2015 COUPE 2-DEURS
Energie 
Label

Consumenten 
adviesprijs Incl. 

BPM/BTW*

 Consumenten adviesprijs 
excl. BTW/incl. BPM

 Consumenten adviesprijs 
excl. BTW/incl. BPM

 Consumenten adviesprijs 
excl. BTW/incl. BPM

Netto catalogus 
adviesprijs excl. 

BPM/BTW

Netto catalogus 
adviesprijs excl. 

BPM/BTW
 BPM bedrag

Netto catalogus 
adviesprijs excl. 

BPM/BTW

Consumenten 
adviesprijs Incl. 

BPM/BTW*


