Ниво на оборудване

Дизел
2,3 dCi 6 М/Т
(160 к.с.)

2,3 dCi 6 М/Т
(190 к.с.)

2,3 dCi 7 А/Т
(190 к.с.)

Visia

61000

—

—

Acenta

64800

—

—

N-Connecta

70500

74200

76700

Tekna

76000

79700

82200

—

81700

84200

Black Edition

Цените са в лева с включен ДДС. Възможност за данъчен кредит.

6М/Т – 6-степенна механична скоростна кутия, 7/АТ – 7-степенна автоматична скоростна кутия При разсрочено плащане е възможно да бъде
направена индивидуална схема по изискване на клиента. Цените са в лева с включен ДДС. 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.

ПРЕДЛАГАНИ ЦВЕТОВЕ

БЯЛ - QM1

ЧЕРВЕН - Z10

ТЪМНО КАФЯВ CAQ
МЕТАЛИК

ОРАНЖЕВ - EAU
МЕТАЛИК

СРЕБЪРЕН - KL0
МЕТАЛИК

ЧЕРЕН - GN0
МЕТАЛИК

БЯЛ ПЕРЛЕН QAB
МЕТАЛИК

ТЪМНО СИН BW9
МЕТАЛИК

Доплащане за цвят металик: 850 лв с ДДС.

ПРЕДЛАГАНИ ТАПИЦЕРИИ
ЧЕРЕН VISIA
VISIA

ТЪМНО СИВ K51
МЕТАЛИК

ЧЕРЕН ACENTA
ACENTA

ЧЕРЕН N-CONNECTA
N-CONNECTA

ЧЕРНА КОЖА TEKNA
TEKNA

BLACK EDITION - ЧЕРНА КОЖА И ТЕКСТИЛ С КОНТРАСТНИ ЖЪЛТИ ШЕВОВЕ
BLACK EDITION

НИВО VISIA
СИГУРНОСТ

ЕКСТЕРИОР

ИНТЕРИОР

ISOFIX - система за закрепване на детско
столче (D/C)
HDC (Hill Descent Control) - система
подпомагаща спускането по стръмен наклон
Въздушна възглавница за коленете на водача
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
HSA (Hill Start Assist) – Система за подпомагане
потеглянето по наклон
NBAS (Nissan Brake Assist System) - Система за
подпомагане на спирането на Nissan
NISSAN ALL- MODE 4X4 – интелигентна система
за задвижване на четирите колела със селектор
за 3 режима на движение
TCS (Traction Control System) - Система за
контрол на сцеплението при потегляне
Въздушни възглавници тип „Завеса“ на
предните и задните места
Двустепенни фронтални въздушни
възглавници за предните места
Електромеханичен блокаж на задния
диференциал
Подглавници със защита срещу "камшичен
удар"
Странични въздушни възглавници за предните
места

16" стоманени джанти с гуми 255/70R16
ISS - система за икономия на гориво, която
спира и стартира автоматично двигателя при
кратък престой (за версия с механична
трансмисия Евро 6)
Датчик за отчитане на външната температура
на въздуха (само за версия Евро 6)
LED (Light Emitting Diodes) Светодиодни стоп
светлини
Външни странични огледала с електрическо
управление
Дневни светлини
Задна броня с профил тип “тръба”
Интегриран метален спойлер на вратата на
товарния отсек
Калобрани на предни и задни колела
Предна броня боядисана в цвета на купето
Пълноразмерна резервна гума със стоманена
джанта
Сензор за светлина - Автоматично включване
на фаровете
Система за ограничаване скоростта на
движение
Система за поддържане на зададена скорост –
Cruise control с управление от волана
Функция „Изпрати ме до вкъщи” - автоматично
включване и изключване на фаровете за
определено време зададено от водача
Централно заключване с дистанционно
управление от ключа

Аудио система с AM/FM RDS радио и CD МР3
плеър, (2 високоговорителя за K/C и 4 за D/C) и
изходи за USB, iPod и AUX
Регулиране на седалката на предния пътник в
4 посоки
Регулиране на седалката на водача в 6 посоки
Три 12V контакта
Вентилационни отвори на климатичната
инсталация за задните пътници
Bluetooth съвместимост с мобилен телефон за
шофиране със свободни ръце
Борд компютър отчитащ моментен и среден
разход на гориво и оставащ пробег до
следващото зареждане.
Бордови компютър с 5" цветен TFT дисплей с
висока резолюция
Волан с хидравлично усилване в зависимост от
скоростта на движение
Електрическо отопление на задното стъкло
Електрическо отопление на седалката на
водача и предния пътник
Електрическо управление на предните стъкла
Климатична инсталация с поленов филтър
Преден подлакътник и поставки за чаши на
централната конзола
Управление на Bluetooth и аудио функциите от
волана

НИВО ACENTA ВКЛЮЧВА ОБОРУДВАНЕТО НА НИВО VISIA И ДОБАВЯ
СИГУРНОСТ

Никелирана задна броня с място за стъпване
Теглич и окабеляване с куплунг 7 пина
Хромирана предна решетка
Хромирани дръжки на вратите

IEBA (Intelligent Emergency Braking) Интелигентен спирачен асистент

ЕКСТЕРИОР
16" алуминиеви джанти с гуми 255/70R16
C-Channel - система за закрепване на
предмети с различна форма в товарния отсек
Интелигентен ключ I-Key - система за
автоматично отключване и заключване чрез
докосване на бутон на външните дръжки на
предните врати

ИНТЕРИОР
Аудио система с AM/FM RDS радио и CD МР3
плеър, (4 високоговорителя за K/C и 6 за D/C) и
изходи за USB, iPod и AUX
Безключово стартиране и спиране на
двигателя с бутон start/stop на арматурното
табло
Електрическо управление на страничните
стъкла
Хромирани вътрешни дръжки на вратите

НИВО N-CONNECTA ВКЛЮЧВА ОБОРУДВАНЕТО НА НИВО ACENTA И ДОБАВЯ
ЕКСТЕРИОР
18" алуминиеви джанти с гуми с размер
255/60R18
Външни странични огледала с електрическо
отопление
Електрически сгъваеми огледала с LED
осветление
Затъмнени задни стъкла с UV и топлинен
филтър
Предни халогенни фарове за мъгла с
хромирани декоративни рингове

Странични ролбари с място за стъпване
Хромирани корпуси на страничните огледала

ИНТЕРИОР
Волан с кожена тапицерия
NissanConnect навигационна система със 7"
цветен иформационен дисплей с висока
резолюция, чувствителен на докосване
Автоматично затъмняване на огледалото за
обратно виждане

Електронна двузонова климатична инсталация
с поленов филтър
Подвижни сенници с огледала и осветление за
водача и предния пътник
Цветна камера подпомагаща паркирането на
заден ход с изображение на централния мултиинформационен дисплей

НИВО TEKNA ВКЛЮЧВА ОБОРУДВАНЕТО НА НИВО N-CONNECTA И ДОБАВЯ
ЕКСТЕРИОР

Паркинг сензори на задната броня
Bluetooth® audio streaming за възпроизвеждане
Система за измиване на фаровете със струя
на музика от мобилен телефон
Bi LED - къси и дълги светлини
под високо налягане
Електрическо управление на седалката за
LED (Light Emitting Diodes) Светодиодни дневни
Стъклен шибедах с електрическо управление
водача с 8 посоки на регулиране
светлини
Кожена тапицерия на седалките и панелите на
Надлъжни рейки за багажник на покрива
ИНТЕРИОР
вратите с черен цвят
Теглич с окабеляване и куплунг 13 пина.
Around View Monitor: система от 4 камери, която
осигурява 360 градусов обзор около автомобила
и улеснява паркирането.

НИВО BLACK EDITION ВКЛЮЧВА ОБОРУДВАНЕТО НА НИВО TEKNA И ДОБАВЯ
ЕКСТЕРИОР
Фарове за мъгла с черни декоративни рингове
Черна задна броня с място за стъпване
18" черни алуминиеви джанти с гуми 255/60R18
Черна решетка на радиатора

Черни
Черни
Черни
Черни

рейки на покрива
корпуси на огледалата
дръжки на вратите
странични степенки

ИНТЕРИОР
Тапицерия на седалките с кожа и текстил и
контрастни жълги шевове.
Кори на вратите тапицирани с черна кожа и
контрастни жълти шевове.

ПОВЕЧЕ ЗА ТЕХНОЛОГИИТЕ НА NAVARA
ФУНКЦИОНАЛЕН ТОВАРЕН ОТСЕК
Новият Nissan NAVARA е създаден да се справя с тежки задачи и товари над 1 тон. Укрепването на товарите е
сигурно и лесно, благодарение на практичната система C-channel. Подвижните и куки могат да се застопорят
навсякъде по дължината на метални релси от трите страни на товарния отсек, като така можете да укрепите
предмети със всякаква форма и размер.

ЗА ВСЕКИ НОВ ПИКАП NAVARA NISSAN ДАВА СЛЕДНИТЕ ГАРАНЦИИ:
5 години или 160000 км (което събитие настъпи първо)
12 години срещу пробивна корозия

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

