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                    Nissan Navara  
                    2,3 dCi 160 к.с., 6 M/T, 4x4 Visia Base   
 
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 
   
Двигател: дизелов, Евро 6d Temp       Брой места: 5 
Работен обем, см3: 2298        Размери, мм:  
Максимална мощност, к.с. при об/мин: 163/3750     Дължина 5300 
Макс. въртящ момент, Нм при об/мин: 425/1500-2500     Широчина 1850 
Максимална скорост, км/ч: 172         Височина 1805 
Просвет:                                       220      Междуосово разстояние, мм: 3150 
Собствено тегло, кг:  2001      Обем на резервоара, л: 73 
Скоростна кутия: 6 степенна механична 
Задвижване: Система за задвижване на четирите колела ALL MODE 4x4 със селектор за 3 режима на движение 

 

ОСНОВНО ОБОРУДВАНЕ: 

 
СИГУРНОСТ: • ABS – Антиблокираща спирачна система • ESP - Система за контрол на стабилността на автомобила 
• HSA – Система за подпомагане потеглянето по наклон • HDC - Система подпомагаща спускането по стръмен 
наклон  • TCS - Система за контрол на сцеплението при потегляне • Фронтални и странични въздушни 
възглавници за предните места • Въздушни възглавници тип „Завеса“ на предните и задните места • Въздушна 
възглавница за коленете на водача • Електромеханичен блокаж на задния диференциал • Интелигентен спирачен 
асистент • Система за подпомагане тегленето на ремарке  
 

ИНТЕРИОР: • Климатична инсталация с поленов филтър • Аудио система с AM/FM RDS радио и CD МР3 плеър, 6 

високоговорителя и изходи за USB, iPod и AUX • Bluetooth съвместимост с мобилен телефон • Бордови компютър 
с 5” TFT дисплей • Три 12V контакта • Волан с хидравлично усилване • Електрическо управление на предните 
странични стъкла • Преден подлакътник и поставки за чаши на централната конзола • Управление на аудио и 
Bluetooth функциите от волана 

 
ЕKСТЕРИОР: • 17" стоманени джанти с гуми 255/65R17 • Външни странични огледала с електрическо управление 
• Задна броня с профил тип «тръба» • Пълноразмерна резервна гума • Сензор за светлина • Система за 
ограничаване скоростта на движение • Cruise control с управление от волана • LED – светодиодни стоп светлини • 
интегриран метален спойлер на вратата на товарния отсек • Калобрани на предни и задни колела • Централно 
заключване с дистанционно управление •  
 
ГАРАНЦИЯ: • 5 години или 160 000 км, което настъпи първо •12 години срещу корозия на купето • 3 години гаранция 
на лаковото покритие • 5 години безплатна пътна помощ, 24 часа в денонощието 
 
 

Цена на Nissan Navara Visia Base D/C:    62 500 лв. с ДДС 

Специална цена:                              57 500 лв. с ДДС 

                            
Всички цени са с включени митнически такси. NISSAN си запазва правото да променя посочените цени и спецификации 
без предварително уведомление. 


