Ниво на оборудване

Бензин
3,7 л. V6 6M/T
(328 к.с.)

Ultimate Pack
NISMO

3,7 л. V6 7A/T
(328 к.с.)

3,7 л.V6 NISMO
6M/T
(344 к.с.)

Coupe

Roadster

Coupe

Roadster
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88630
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—

—

—

—

—

95600
Цените са в лева с включен ДДС.

6М/Т – 6-степенна механична скоростна кутия, 7А/Т – 7-степенна 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.

ПРЕДЛАГАНИ ЦВЕТОВЕ

ПЕРЛЕНО БЯЛ
МЕТАЛИК - QAB

СИВ МЕТАЛИК KAD

СРЕБРИСТ
МЕТАЛИК - К23

ЧЕРЕН ПЕРЛЕН
МЕТАЛИК G41

СИН ПЕРЛЕН
МЕТАЛИК RAE

ПРЕДЛАГАНИ ТАПИЦЕРИИ
ЧЕРЕН ТЕКСТИЛ

ЧЕРНА КОЖА
ULTIMATE PACK

ОРАНЖЕВА КОЖА ALEZAN (COUPE)
ULTIMATE PACK

СПОРТЕН ТЕКСТИЛ

ЧЕРНА КОЖА И ЧЕРВЕНА АЛКАНТАРА
NISMO

БОРДО КОЖА (ROADSTER)
ULTIMATE PACK

НИВО ULTIMATE PACK
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
LSD (Limited Slip Differential) - Диференциал с
ограничено приплъзване
NBAS (Nissan Brake Assist System) - Система за
подпомагане на спирането на Nissan
SRC (Synchro Rev Control) - Система за контрол на
оборотите на двигателя при превключване на
предавките -Зимен режим на шофиране (за
автомобилите оборудвани със 7 степенна
автоматична скоростна кутия)
TCS (Traction Control System) - Система за контрол
на сцеплението при потегляне
USS (Uphill Start Support) - система подпомагаща
потеглянето по стръмен наклон (за автомобилите
оборудвани с механична скоростна кутия
Автоматично заключване на вратите при потегляне
и достигане на определена скорост
Въздушни възглавници тип "Завеса"
Двустепенни фронтални въздушни възглавници за
предните места
Електронен имобилайзер
Подглавници за всички места със защита срещу
"камшичен удар"
Система за автоматично изпреварващо обтягане на
предпазните колани при екстремно спиране
Странични въздушни възглавници за предните
места

ЕКСТЕРИОР
19" алуминиеви джанти с гуми с размери 245/40R19
(предни) и 275/35R19 (задни)
LED (Light Emitting Diodes) Светодиодни дневни
светлини

LED (Light Emitting Diodes) Светодиодни стоп
светлини
Scratch Shield – специално лаково покритие, което
заличава дребни драскотини по боята на автомобила
XENON - фарове с автоматично регулиране на
височината на светлинния сноп
Външни странични огледала и дръжки на вратите в
цвета на купето
Външни странични огледала с електрическо
управление, прибиране и отопление
Заден спойлер боядисан в цвета на купето с
високо разположена трета стоп светлина
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
Система за измиване на фаровете със струя под
високо налягане (с индикатор за ниско ниво на
течността)
Система за ограничаване скоростта на движение с
управление от волана
Система за поддържане на зададена скорост –
Cruise control с управление от волана
Спойлер вграден в долната част на предната броня
Спортна изпускателна система с декоративни
накрайници от неръждаема стомана
Тонирани стъкла

Bluetooth съвместимост с мобилен телефон за
шофиране със свободни ръце
Алуминиеви педали със спортен дизайн
Аудио система с AM/FM RDS радио и
възпроизвеждане на CD, MP3, DVD формати с I Pod и
USB вход и „Музикална библиотека” с 9,3 GB твърд
диск с капацитет на запис до 2000 мелодии.
Безключово стартиране и спиране на двигателя с
бутон start/stop на арматурното табло (за версии с
бензинов и дизелов двигател)
Борд компютър отчитащ моментен и среден разход
на гориво и оставащ пробег до следващото
зареждане.
Волан и дръжка на скоростния лост тапицирани с
кожа
Волан с хидравлично усилване в зависимост от
скоростта на движение
Електрическо управление на страничните стъкла
Електронна двузонова климатична инсталация с
поленов филтър
Лумбална опора на седалката на водача с
регулиране
Навигационна система с 8 инчов цветен,
светодиоден дисплей и интуитивно управление
Подвижни сенници с огледала и осветление за
водача и предния пътник
Подлакътник между предните седалки с отделение
за предмети
Регулиране на седалката на водача по височина
Спортни седалки с електрическо управление в 4
посоки, тапицирани с висококачествен текстил и
кожа или перфорирана кожа (в зависимост от
ИНТЕРИОР
избрания цвят на интериора)
Управление на Bluetooth и аудио функциите от
Премиум Hi Fi аудио система BOSE с 6 говорителяи
волана
два активни subwoofer-a
Цветна камера подпомагаща паркирането на заден
12V изходи за аксесоари
ход с изображение на централния мулти2 броя поставки за чаши в централната конзола
информационен дисплей

НИВО NISMO ВКЛЮЧВА ОБОРУДВАНЕТО НА НИВО ULTIMATE PACK И ДОБАВЯ
СИГУРНОСТ
Усилена, спортна, спирачна система с червени
спирачни апарати NISMO

ЕКСТЕРИОР
19" алуминиеви джанти "RAY" с 5 спици в цвят
тъмен графит с гуми с размер: 245/40R19 (предни) и
285/35R19 (задни)
Ексклузивна, спортна, ауспухова система с
никелирани накрайници NISMO

Спортни предна и задна броня с дифузьор, задно
антикрило, спортни странични огледала в тъмен
графитен цвят с червена контрастираща лайстна.
Тъмни основи на фаровете

ИНТЕРИОР

Волан и дръжка на скоростния лост тапицирани с
алкантара и кожа, декорирани с червен шев
Регулируема по височина седалка на водача с
лумбална опора
Специална табелка NISMO с пореден номер на
автомобила

Спортни седалки с черна кожа и червена
перфорирана алкантара

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

