
Ниво на оборудване Бензин Дизел

1.6 л. 94 к.с. 5M/T 1.2 DiG-T 115 к.с. 6M/T 1.6 л. 117 к.с. CVT 1.6 л. DiG-T 6M/T
(218 к.с.)

1.5 dCi ISS 6M/T
(110 к.с.)

Essential 30790 — — — 34140

Acenta — 36440 37590 — 39090

N-Connecta — 41740 42890 — 44390

Ultimate Leather — 45180 46330 — 47830

NISMO RS — — — 55390 —

Цените са в лева с включено ДДС.Цените са в лева с включено ДДС.

5М/Т – 5-степенна механична скоростна кутия, 6М/Т – 6-степенна механична скоростна кутия, CVT – Безстепенна автоматична скоростна кутия.
Nissan си запазва правото за промяна на цени и спецификации без предварително уведомление. За актуaлна информация моля свържете се с най-
близкия до Вас оторизиран търговски представител на Nissan.

    Всички автомобили с дизелов двигател са стандартно оборудвани със система Intelligent Stop&Start (ISS). Тя автоматично гаси и стартира
двигателя на автомобила при кратък престой на място, за още по-икономично шофиране. Стандартна е и за всички модификации
с бензинов двигател и механична трансмисия без ниво на оборудване Essential.

 Интериорна персонализация: декоративни елементи по корите на вратите, шевове, елементи на седалките и на козирката над уредите на
арматурното табло, централна конзола и вентилационни отвори в червен, жълт, бял или черен цвят. Стандартна е за нива на оборудване: N-
Connecta и Ultimate leather.

 Екстериорна персонализация: корпуси на огледалата, гривни на фаровете, цветни елементи по броните и 18 цолови алуминиеви джанти в
червено, жълто, бяло или черно. Предлага се за нива на оборудване N-Connecta и Ultimate leather. Цена - 1100 лева с ДДС.

ПРЕДЛАГАНИ ЦВЕТОВЕ

ПРЕДЛАГАНИ ТАПИЦЕРИИ

  

  

 

НИВО ESSENTIAL

СИГУРНОСТ
3-точкови предпазни колани за всички места
ABS (Anti lock brake system) - Антиблокираща

спирачна система
EBD (Electronic Brake Force distribution) -

Електронно разпределение на спирачното
усилие

ESP (Electronic Stability Program) - Система за
контрол на стабилността на автомобила с бутон
за деактивиране разположен на арматурното
табло

ISOFIX система за закрепване на детско столче
NBAS (Nissan Brake Assist System) - Система за

подпомагане на спирането на Nissan
TPMS (Tire pressure monitor system) - система за

следене на налягането на въздуха в гумите
Блокировка на задните врати за детска

защита
Въздушни възглавници тип „Завеса“ на

предните и задните места
Възможност за деактивиране на въздушната

възглавница на предния пътник
Двустепенни фронтални въздушни

възглавници за предните места

Подглавници със защита срещу "камшичен
удар"

Странични въздушни възглавници за предните
места

Устойчиво на деформации купе със странични
усилвания във вратите

ЕКСТЕРИОР
16" алуминиеви джанти "Casual" с гуми с

размер 205/60R16
LED (Light Emitting Diodes) Светодиодни дневни

светлини
Външни странични огледала с електрическо

управление
Предна и задна броня боядисани в цвета на

купето
Резервна гума с умален размер
Централно заключване с дистанционно

управление от ключа

ИНТЕРИОР
12V изход за аксесоари
2 броя поставки за чаши в централната

конзола

Аудио система с AM/FM радио, CD player с 4
броя вискоговорители и AUX вход

Борд компютър отчитащ моментен и среден
разход на гориво и оставащ пробег до
следващото зареждане.

Делими и сгъваеми задни седалки в
съотношение 60/40

Електрическо отопление на задното стъкло с
автоматично изключване

Електрическо регулиране на фаровете по
височина

Електрическо управление на страничните
стъкла

Електрическо усилване на волана
Климатична инсталация с поленов филтър
Подвижни сенници за водача и предния

пътник
Регулиране на волана по височина
Регулиране на седалката на водача по

височина

 

 

 

 

 

       
ЧЕРВЕН - Z10 БЯЛ - 326 ПЕРЛЕНО БЯЛ -

QAB
МЕТАЛИК

СРЕБРИСТ - KY0
МЕТАЛИК

ТЪМНО СИВ -
KAD
МЕТАЛИК

ЧЕРВЕН - NAH
МЕТАЛИК

ТЪМНО СИН -
RBN
МЕТАЛИК

ЧЕРЕН - Z11
МЕТАЛИК

ЧЕРНА ПЕРЛА -
GAC
МЕТАЛИК

Доплащане за цвят металик: 750 лв с ДДС.Доплащане за цвят металик: 750 лв с ДДС.

СИВ: CASUAL 
ESSENTIAL & ACENTA

СИВ: PREMIUM ЧЕРВЕН: PREMIUM 

ЧЕРЕН: PREMIUM ЧЕРЕН: PREMIUM КОЖА И ТЕКСТИЛ 
N-CONNECTA

ЧЕРЕН: PREMIUM КОЖА 
ULTIMATE LEATHER

ЧЕРВЕН: PREMIUM КОЖА ГРАФИТ: СПОРТЕН ВЕЛУРЕН САЛОН 
NISMO RS



НИВО ACENTA ВКЛЮЧВА ОБОРУДВАНЕТО НА НИВО ESSENTIAL И ДОБАВЯ

СИГУРНОСТ
Nissan Dynamic Control System - система с три

режима на шофиране: Eco, Normal и Sport

ЕКСТЕРИОР
17" алуминиеви джанти "Sport" с гуми с размер

215/55/R17
Външни странични огледала и дръжки на

вратите в цвета на купето
Датчик за отчитане на външната температура
Заден спойлер боядисан в цвета на купето с

трета стоп светлина

Предни халогенни фарове за мъгла
Система за ограничаване скоростта на

движение
Система за поддържане на зададена скорост –

Cruise control с управление от волана

ИНТЕРИОР
Bluetooth съвместимост с мобилен телефон за

шофиране със свободни ръце
Автоматичен климатик с поленов филтър

Аудио система AM/FM радио, CD player, RDS,
SSV с AUX и USB вход и 4 броя високоговорители

Волан и дръжка на скоростния лост
тапицирани с кожа

Управление на Bluetooth и аудио функциите от
волана

НИВО N-CONNECTA ВКЛЮЧВА ОБОРУДВАНЕТО НА НИВО ACENTA И ДОБАВЯ

ЕКСТЕРИОР
Външни странични огледала с електрическо

отопление
Външни странични огледала с електрическо

прибиране
Външни странични огледала с електрическо

управление и отопление
Затъмнени задни стъкла
Интелигентен ключ – система за автоматично

отключване и заключване чрез докосване на
бутон на външните дръжки на предните врати
(за версии с бензинов и дизелов двигател)

Сензор за дъжд - Автоматично задействане на
чистачките на челното стъкло

Сензор за светлина - Автоматично включване
на фаровете

Стъклен панорамен покрив с електрическо
управление

ИНТЕРИОР
Анатомични седалки тапицирани с кожа и

текстил
NissanConnect Навигационна система с 5,8

инчов, чувствителен на докосване екран

Аудио система AM/FM радио, CD player, RDS,
SSV с AUX и USB вход и 6 броя високоговорители

Безключово стартиране и спиране на
двигателя с бутон start/stop на арматурното
табло

Цветна камера подпомагаща паркирането на
заден ход с изображение на централния мулти-
информационен дисплей

НИВО ULTIMATE LEATHER ВКЛЮЧВА ОБОРУДВАНЕТО НА НИВО N-CONNECTA И ДОБАВЯ

СИГУРНОСТ
BSW (Blind Sport Warning) - система

предупреждаваща за наличие на обект в
"сляпата точка" на автомобила

LDW (Line Departure Warning) - Система за
предупреждение при неволно напускане на
пътното платно.

MOD (Moving Object Detection) Система за
предупреждение при наличие на движещ се обект
зад автомобила при паркиране

ЕКСТЕРИОР
17" алуминиеви джанти "Shiro" с гуми с размер

215/55/R17

ИНТЕРИОР
Around View Monitor: система от 4 камери, която

осигурява 360 градусов обзор около автомобила
и улеснява паркирането.

Електрическо отопление на седалката на
водача и предния пътник

Кожена тапицерия на седалките и панелите на
вратите

НИВО NISMO RS ВКЛЮЧВА ОБОРУДВАНЕТО НА НИВО ULTIMATE LEATHER И ДОБАВЯ

ЕКСТЕРИОР
18“ двуцветни полирани алуминиеви джанти с

гуми с размер 225/45R18
Никелиран спортен накрайник на ауспуха
Спортна решетка на радиатора и В-колони на

вратите с полирано черно покритие
Тъмни основи на фаровете
Червени корпуси на страничните огледала

ИНТЕРИОР
Алуминиеви педали със спортен дизайн
Спортни седалки тапицирани с перфориран

сив велур (вместо кожена тапицерия), декорирани
с червени шевове и бродирано лого NISMO на
предните облегалки

Волан и дръжка на скоростния лост
тапицирани с алкантара и кожа, декорирани с
червен шев

Кори на вратите тапицирани с велур и
карбонови декоративни елементи

Спортни прагове на вратите с лого NISMO

Текстилни стелки с червени шевове
Централна конзола и декоративни елементи по

корите на вратите с черно карбоново покритие
Черна тапицерия на тавана

 

NISMO RS не се оборудва със стъклен шибидах.

Възможна опция за NISMO RS: 
- Спортни предни седалки RECARO тапицирани с двуцветна кожа и черна алкантара (без отопление). Цена 3000 лв с ДДС.

ЗА ВСЕКИ НОВ АВТОМОБИЛ NISSAN ДАВА СЛЕДНИТЕ ГАРАНЦИИ:
5 години или 150000 км (което събитие настъпи първо)
12 години срещу пробивна корозия

3 години на лаковото покритие
5 години безплатна пътна помощ 24 часа в денонощието за

България
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