
NISSAN ARIYA



NISSAN ARIYA

CENÍKOVÁ CENA

Baterie / Pohon kol
Maximální 

výkon motoru
Dojezd1

(Kombinovaný, WLTP)
ADVANCE EVOLVE

63 kWh / 2WD 214 HP (160 kW)
ADVANCE: 403 km
EVOLVE: 398 km

1.289.900 Kč 1.369.900 Kč

87 kWh / 2WD 238 HP (178 kW) 525 km - 1.554.900 Kč

87 kWh / e-4ORCE (AWD) 301 HP (225 kW) 509 km - 1.654.900 Kč

VOLITELNÉ DOPLŇKY

ADVANCE EVOLVE

22 kW palubní nabíječka 25.000 Kč 25.000 Kč

Kožená sedadla Nappa2 - 35.000 Kč

20" kola z lehké slitiny - 25.000 Kč

ADVANCE EVOLVE

Nissan Záruka3

Základní krytí 3 roky/100 000 km a krytí hnacího ústrojí a systému elektrického 
vozidla 5 let/100 000 km

S S

Prodloužená záruka Nissan3

(+2 roky nebo maximálně 100 000 km)
17 190 Kč 17 190 Kč

Nissan Battery Záruka3

Pokrytí lithium-iontové baterie na 8 let/160 000 km
S S

ZÁRUKA

Ceník je platný od 1. dubna 2023



BARVY

ŠEDÁ CERAMIC (KBY)

STANDARDNÍ BARVA - BEZ PŘÍPLATKU

ŠEDÁ GUNMETAL (KAD)

ZELENÁ AURORA PEARL (DAP) ČERNÁ PEARL (GAT)

MĚDĚNÁ AKATSUKI (XGJ) STŘÍBRNÁ WARM (XGV) MODRÁ PEARL (XGU)

ČERVENÁ (XGD) BURGUNDY PEARL (XGG) BÍLÁ PEARL (XGA)

PERLEŤOVÉ BARVY – 20.000 Kč

DVOUBAREVNÉ LAKOVÁNÍ METALICKÉ / PERLEŤOVÉ BARVY – 32.000 Kč

METALICKÉ BARVY– 20.000 Kč



19" kola z lehkých slitin 
(standardní výbava)

20" kola z lehkých slitin
(Volitelné u výbavy Evolve, 25.000 Kč)

Část PVC/část syntetický semiš2

ČERNÁ (G)

Část PVC/část syntetický semiš2

SVĚTLE ŠEDÁ (K)

INTERIÉR

HLINÍKOVÁ KOLA

STANDARDNÍ INTERIÉR / ADVANCE

MODRÝ INTERIÉR KŮŽE NAPPA (VOLITELNÉ U VÝBAVY EVOLVE, 35.000 Kč)

Čalounění sedadel kůží Nappa2

MODRÁ (Z)

Část PVC/část látkové čalounění
ČERNÁ (G)

Část PVC/část látkové čalounění
SVĚTLE ŠEDÁ (K)

STANDARDNÍ INTERIÉR / EVOLVE



DETAILNÍ VÝBAVA

Volba jízdního režimu S S S

Přední a zadní parkovací senzory S S S

Stěrače s dešťovým senzorem S S S

Dvouzónová automatická klimatizace a zadní větrací otvory S S S

Čistička vzduchu Plasma Cluster Ion S S S

Ambientní osvětlení (prostor pro nohy + přední dveře) S S S

LED liniové osvětlení (bílé osvětlení kolem přístrojové desky) - S S

DAB a audiosystém se 6 reproduktory S S S

Audiosystém BOSE s 10 reproduktory - S S

Bluetooth® (telefonování a streamování zvuku) S S S

USB Typ-A a Typ-C (vpředu a vzadu) S S S

Přední 12V zásuvka S S S

Kapsy na opěradle předních sedadel a zadní loketní opěrka S S S

Zadní sedadlo dělené v poměru 60/40 S S S

Zavazadlový prostor a kryt tonneau v zavazadlovém prostoru S S S

Pohyblivá středová konzole - S S

Kožený volant S S S

Vyhřívaný volant S S S

Vyhřívaná přední sedadla S S S

Ventilovaná přední sedadla (vyhřívání i chlazení) - S S

Vyhřívané čelní sklo S S S

Vyhřívaná zadní sedadla - S S

Nastavení bederní opěrky sedadla řidiče S S S

Elektricky ovládaná okna jedním dotykem S S S

Elektricky ovládaná sedadla řidiče a spolujezdce v 6 směrech S S S

Elektricky ovládaná sedadla řidiče a spolujezdce s pamětí v 8 směrech - S S

Výškově a podélně nastavitelný volant S - -

Elektricky ovládaný paměťový volant - výškově a podélně nastavitelný - S S

Pevná středová konzola S - -

Elektricky posuvná středová konzola - S S

Elektricky ovládaná zrcátka s pamětí a funkcí zpětného sklápění - S S

Čalounění sedadel – látka a PVC S - -

Čalounění sedadel – syntetický semiš2 a PVC - S S

Kožená sedadla Nappa2 - O O

KOMFORT

BEZPEČNOST

EVOLVE 
2WD

EVOLVE
e-4ORCE

EVOLVE 
2WD

EVOLVE
e-4ORCE

S - standardní, O - volitelné

ADVANCE 
2WD

ADVANCE 
2WD

Přední airbagy + boční (přední), záclonové (přední+zadní), centrální (přední) S S S

Inteligentní přední nouzové brzdění s rozpoznáváním chodců a cyklistů S S S

Inteligentní varování před kolizí S S S

Inteligentní upozornění na pozornost řidiče S S S

Adaptivní tempomat s automatickou regulací rychlosti S S S

Inteligentní upozornění na vybočení z jízdního pruhu (zamezení opuštění pruhu) S S S

Rozpoznávání dopravních značek S S S

Inteligentní sledování mrtvého úhlu se zásahem do řízení S S S

Automatické zadní nouzové brzdění + Aktivní upozornění na provoz za vozidlem S S S

Elektronická parkovací brzda a Asistent rozjezdu do kopce / funkce Auto hold S S S



Dvě 12,3" obrazovky TFT – přístrojová deska a infotainment s navigací S S S

Bezdrátové připojení Apple Carplay5 a Android Auto5 přes kabel S S S

Hlasové ovládání Nissan S S S

Amazon Alexa6 S S S

Vzdálená aktulizace firmware “Over The Air” S S S

Telematika: Ovládání na dálku a notifikace + Služby konektivity7 S S S

Bezdrátová nabíječka telefonu S S S

Inteligentní 360° panoramatický kamerový systém S S S

Zpětné zrcátko bez rámečku s automatickým stmíváním S - -

Inteligentní zpětné zrcátko - S S

Inteligentní klíč S S S

Inteligentní klíč s pamětí - S S

Asistent pro dopravní zácpy S S S

e-Pedal S S S

Inteligentní upozornění na vybočení z jízdního pruhu (zamezení opuštění pruhu) S S S

ProPILOT Assist4 s Navi-Link S S S

Head Up Display - S S

ProPILOT Park Assist - S S

DETAILNÍ VÝBAVA

Aero 19” kola z lehké slitiny S S S

Aero 20” kola z lehké slitin - O O

Automatické LED světlomety S S S

LED denní svícení s funkcí Follow Me Home S S S

Přední a zadní mlhová LED světla S S S

Zadní LED světlo víka zavazadelníku S S S

Asistent dálkových světel S S S

Adaptivní dálkové světlomety a automatický vyrovnávací systém - S S

Saténově chromované okenní lišty S S -

Matné chromované okenní lišty - - S

Automaticky sklopná vyhřívaná zrcátka S S S

Anténa ve tvaru žraločí ploutve S S S

Odznaky e-4ORCE - - S

Zadní tónovaná skla S S S

Elektrické hands-free otevírání zavazadlového prostoru S S S

Přední a zadní sekvenční odbočovací světla - S S

Otevíratelné panoramatické střešní okno - S S

Nabíjecí kabel EVSE Mode 2 10A S S S

Nabíjecí kabel Mode 3 32A S S S

7,4 kW palubní nabíječka S S S

22 kW palubní nabíječka O O O

Tepelné čerpadlo S S S

EXTERIÉR

TECHNOLOGIE

NABÍJENÍ

EVOLVE 
2WD

EVOLVE
e-4ORCE

EVOLVE 
2WD

EVOLVE
e-4ORCE

EVOLVE 
2WD

EVOLVE
e-4ORCE

S - standardní, O - volitelné

ADVANCE 
2WD

ADVANCE 
2WD

ADVANCE 
2WD



NOVÁ TECHNOLOGIE POHONU VŠECH KOL NISSAN SE
DVĚMA ELEKTROMOTORY
Technologie ARIYA e-4ORCE je vybavena dvěma motory, které
současně dodávají výkon do obou os a poskytují tak větší
točivý moment a okamžitou energii. Nezávislé motory ARIYA
intuitivně následují řidiče a umožňují projíždět zatáčky s
přesností, stabilitou a plnou kontrolou. Díky nízkému těžišti,
rozložení hmotnosti a technologii pohonu všech kol je jízda s
ARIYA bezpečná za všech klimatických podmínek.

TECHNOLOGIE

REŽIMY JÍZDY
K dispozici jsou 3 jízdní režimy: STANDARD, ECO a SPORT. S e-
4ORCE je k dispozici ještě navíc režim SNOW.
Zákazníci mohou navíc zvolit režim B MODE (= režim brzdění).
Ten zvyšuje rekuperaci při brzdění, čímž se baterie nabíjí bez
kompromisu co do výkonu.

E-PEDAL
Umožňuje ovládání jízdy (zrychlení/zpomalení, rozjezd) a
okamžitý výkon za pomocí jediného pedálu. S aktivací funkce
e-Pedal při uvolnění pedálu akcelerace dochází ke zpomalení
vozidla až do plíživého pohybu. Pokud chce řidič zcela zastavit,
musí sešlápnout brzdový pedál.

10,8” HEAD-UP DISPLAY
Pracuje s 1 projektorem, 2 zrcadly a technologií kamery Lumix,
která promítá informace přímo na čelní sklo v úrovni očí.

12,3" PLNĚ DIGITÁLNÍ TFT DISPLEJ PŘÍSTROJOVÉ DESKY
Intuitivní a snadno pochopitelný design s plným digitálním
zážitkem z jízdy. Větší jistota na silnici díky všem informacím,
které máte k dispozici.

12,3" CENTRÁLNÍ DOTYKOVÝ DISPLEJ
• Apple CarPlay (bezdrátově) a Android Auto (přes kabel)
• Více profilů s pamětí nastavení
• Prémiová navigace s živým provozem, informacemi o

rychlostních radarech, inteligentním plánovačem tras

INTELIGENTNÍ 360° KAMEROVÝ SYSTÉM
Čtyři kamery zobrazují virtuální kompozitní 360° pohled shora
a dokáží detekovat pohybující se objekty v okolí vozidla.



TECHNOLOGIE

BEZDRÁTOVÁ NABÍJEČKA TELEFONU
Stačí položit chytrý telefon na bezdrátovou nabíjecí podložku
a ARIYA se postará o zbytek. 4 USB porty pro napájení všech
zařízení.

INTELIGENTNÍ ZADNÍ KAMERA
Pokud vám něco překáží ve zpětném zrcátku, můžete
přepnout na vestavěný LCD displej a sledovat obraz ze zadní
kamery.

PROPILOT ASSIST4 + NAVI-LINK
Systém sleduje plynulost provozu, pomáhá vám udržet se ve
svém jízdním pruhu a pomocí mapového systému předvídá
výjezdy a zatáčky.

PROPILOT PARK ASSIST
Stisknutím tlačítka ProPILOT Park zaparkujete na vybrané
místo. Nissan ARIYA převezme řízení, akceleraci, brzdy a
řazení.

ELEKTRICKY OTEVÍRATELNÝ STŘEDOVÝ ÚLOŽNÝ PROSTOR
Inovativní konstrukce výsuvné přihrádky promění kabinu v
mobilní pracovní prostor. Pod ní se nachází dostatečně
hluboký úložný prostor pro osobní věci.

NOVÝ INTELIGENTNÍ KLÍČ
ARIYA se automaticky odemkne, když se řidič přiblíží s klíčem
na vzdálenost 1 metru, a automaticky se zamkne, když se řidič
vzdálí od vozidla na vzdálenost 1,8 metru.
Paměťová funkce: Klíč může ukládat různá nastavení,
například polohu volantu, konfiguraci sedadel a nastavení
bočních zrcátek.



TECHNICKÉ ÚDAJE

A

B

C

D

A: Rozvor 2 775 mm  

B: Délka 4 595 mm

C: Výška 1 660 mm  

D: Šířka (bez zrcátek) 1 850 mm

Objem zav. prostoru 2WD: 468 L

Objem zav. prostoru e-4ORCE: 415 L

Typ těla Pětidveřové SUV

Počet míst 5

Náprava 2WD (pohon předních kol) AWD (e-4ORCE)

Převodovka Automatická

Typ elektromotoru EESM

Maximální výkon 214 HP (160 kW) 238 HP (178 kW) 301 HP (225 kW)

Maximální točivý moment 300 Nm 300 Nm 600 Nm

Typ baterie Laminovaná lithium-iontová baterie

Tepelné řízení baterie

Aktivní řízení tepla (PTC ohřívač / chladicí kapalina)
Systém vytápění baterií se automaticky aktivuje na začátku rychlonabíjení a zastaví se s jeho 

ukončením pro zlepšení efektivity rychlonabíjení - zákazníci mohou ručně zapnout systém ohřevu před 
zahájením nabíjení, aby měla baterie optimální teplotu.

Systém chlazení baterie je automatický a ruční zásah je nutný jen velmi zřídka.

Celková kapacita baterie 66 kWh 91 kWh 91 kWh

Použitelná kapacita baterie 63 kWh 87 kWh 87 kWh

Typ nabíjecího konektoru CCS typ 2

Kapacita palubní nabíječky (AC) 7,4 kW (volitelně 22 kW)

Doba nabíjení střídavým proudem 10%-100% (AC1 FÁZE 16A) 20 hodin 28 hodin

Doba nabíjení střídavým proudem 10%-100% (AC1 FÁZE 32A) 10 hodin 13,5 hodiny

Doba nabíjení střídavým proudem 10%-100% (AC3 PHASE 32A) 3,5 hodiny 5 hodin

Rychlé nabíjení (DC) kapacita / napětí 130 kW / 370 V

Doba nabíjení stejnosměrným proudem 0-80 % (50KW QC) 65 min 90 min 90 min

Doba nabíjení stejnosměrným proudem 0-80 % (130KW QC) 35 min 40 min 40 min

Přední náprava MacPherson

Zadní náprava Víceprvkové nezávislé zadní zavěšení Multi-Link

Brzdový systém - typ přední a zadní brzdy ESP - Odvětrávané disky

Velikost kola 19 x 7,5 J, posun 40 mm / 20 x 8,0 J, posun 45 mm

Velikost pneumatik 235/55R19 / 255/45R20

Provozní hmotnost 1,945 kg 2,089 kg 2,218 kg

Celková přípustná hmotnost 2.405 kg 2,535 kg 2,665 kg

Max. hmotnost brzděného přívěsu 750 kg 750 kg 1 500 kg

Spotřeba, kombinovaný cyklus1 ADVANCE: 17,6 kWh/100km
EVOLVE: 17,8 kWh/100km

18,4 kWh/100km 19,9 kWh/100km

Dojezd podle WLTP, kombinovaný cyklus1 ADVANCE: 403 km 
EVOLVE: 398 km

525 km 509 km

Emise CO21 0 g/km

Maximální rychlost 160 km/h 160 km/h 200 km/h

Zrychlení 0-100 km/h 7,5 s 7,6 s 5,7 s

63 kWh 2WD 87 kWh 2WD 87 kWh e-4ORCE



Pokud se chcete dozvědět více o novém Nissanu Ariya, kontaktujte prosím naše autorizované prodejce nebo zavolejte týmu Hello Nissan a oni Vám pomohou s výběrem verze vhodné právě pro Vás.

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč a obsahují příslušnou sazbu DPH. 
Obsah tohoto ceníku odráží stav platný v době vydání. Grand Automotive Central Europe Kft. si vyhrazuje právo ke změně zde uvedených informací bez předchozího upozornění. 
Tento ceník je platný od 11.05.2023 do odvolání nebo vydání nového ceníku. Uvedená data slouží pouze pro informační účely a nemohou být považována za návrh smlouvy. 
Uvedené ceny včetně DPH se mohou změnit v důsledku změny sazby daně z přidané hodnoty. 
Uvedené hodnoty spotřeby paliva a emisí jsou v souladu s platnými evropskými předpisy. Tyto hodnoty byly získány za využití testu WLTP. WLTP je nový test pro měření spotřeby paliva a emisí CO2. 
Vždy porovnávejte hodnoty pouze s vozidly, které byly testovány stejnými technickými postupy. 
Skutečné hodnoty se při jízdě v reálném světě mohou lišit v závislosti na několika faktorech, mezi které patří povětrnostní podmínky, jízdní návyky, zatížení vozidla a jakékoliv příslušenství instalované na vozidlo 
po jeho registraci.

1 Uvedené hodnoty spotřeby paliva a emisí jsou v souladu s platnými evropskými předpisy. Tyto hodnoty byly získány za využití testu WLTP. WLTP je nový test pro měření spotřeby paliva a emisí CO2. Vždy 
porovnávejte hodnoty pouze s vozidly, které byly testovány stejnými technickými postupy. Skutečné hodnoty se při jízdě v reálném světě mohou lišit v závislosti na několika faktorech, mezi které patří 
povětrnostní podmínky, jízdní návyky, zatížení vozidla a jakékoliv příslušenství instalované na vozidlo po jeho registraci.

2 Jak je v automobilovém průmyslu obvyklé, na některých částech kožených sedadel může být použita umělá kůže. 
Umělá kůže v řadě ohledů převyšuje vlastnosti přírodní kůže (například se nevrásní při stárnutí, snadněji se čistí, je odolnější proti mechanickému poškození). Takové řešení umožňuje poskytnout 
našim zákazníkům skutečně hodnotný a trvanlivý produkt.

3 Všechny ceny jsou uvedeny v Kč. Produkt je osvobozen od daně z přidané hodnoty. Obsah tohoto ceníku odráží stav platný v době jeho vydání. Nissan International Insurance Ltd. si vyhrazuje právo 
ke změně zde uvedených informací bez předchozího upozornění. Uvedená data jsou pouze pro informační účely a nebudou považována za součást smluvního návrhu. Nissan 5* Pojištění prodloužené 
záruky je pojistným produktem. Pro podrobnější informace si prosím prostudujte informační brožuru a Všeobecné podmínky.

4 Systém ProPILOT Assist je dostupný jen u některých vozidel v nabídce. 
ProPILOT Assist je vyspělou technologií pro podporu řidiče, avšak nedokáže zabránit kolizím. Systém ProPILOT Assist je určen pouze na dálnice (s protisměrnými pruhy oddělenými bariérami) a vyžaduje, 
aby řidič věnoval pozornost dopravní situaci a měl ruce na volantu. Řidič je odpovědný za to, že se věnuje řízení, jede bezpečně a kdykoli je schopen převzít kontrolu nad vozidlem.

5 Apple CarPlay je aplikace poskytovaná společností Apple Inc. Apple CarPlay je také ochrannou známkou společnosti Apple Inc. 
Požadavky zařízení Apple CarPlay: vyžaduje iAP2, iPhone 5 či novější model (konektor Lightning) a systém iOS 8.3 nebo novější a vyžaduje 
připojení přes USB. Pro seznam zemí, kde je aplikace dostupná, prosím navštivte tyto stránky: https://www.apple.com/cz/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay. Android Auto je aplikace 
poskytovaná společností Google. Android Auto je kompatibilní pouze s telefony se systémem Android verze 5.0 (Lollipop) či vyšší a vyžaduje připojení přes USB. 
Pro seznam zemí, kde je aplikace dostupná, prosím navštivte tyto stránky: https://www.android.com/auto/. 
Společnost Nissan neodpovídá za škodu, ztrátu nebo zranění vzniklé v souvislosti s užíváním aplikací Apple CarPlay a Android Auto.

6 Amazon, Alexa a veškeré související značky patří značce Amazon.com, Inc. nebo jejím partnerům. Některé funkce Alexa jsou závislé na technologii chytré domácnosti.

7 Abyste mohli používat aplikaci služeb NissanConnect, potřebujete mít uživatelský účet NissanConnect a zaregistrovat se a přihlásit na NissanConnect pomocí uživatelského jména 
a hesla. Chcete-li používat bezplatnou aplikaci NissanConnect, potřebujete chytrý telefon s kompatibilním operačním systémem iOS nebo Android, SIM kartu s daty a existující nebo 
samostatnou smlouvu na mobilní telefon mezi vámi a poskytovatelem mobilních služeb. Všechny služby podléhají pokrytí mobilní sítí. Použití palubního internetu NissanConnect je 
možné díky integrovanému bezdrátovému internetovému připojení. 
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