
NISSAN TOWNSTAR
COMBI



Sada Design 
- střešní nosiče
- tónovaná zadní skla
- 16" kola z lehké slitiny

30 000 Kč -

1.3 DIG-T 130 2WD 6MT L1 - 5 SEDADEL 639 000 Kč 685 000 Kč

MOTOR VELIKOST ACENTA TEKNA

NISSAN TOWNSTAR COMBI 
Od 639 000 Kč

VOLITELNÁ VYBAVA

ZÁKLADNÍ BARVY 

(bez příplatku) (7 000 Kč)

QNG Bílá KPW Šedá Urban

METALICKÉ BARVY (15 000 Kč)

KQA Šedá HighlandNPF Karmínově Červená KNG Šedá CasiopeeGNE Černá Enigma

Ceník je platný od 1. prosince 2022



➢ 16" ocelová kola

➢ LED denní svícení

➢ Přední + zadní + ochrana boků - parkovací senzory

➢ Zadní kamera

➢ NissanConnect Display audio s 8" obrazovkou

➢ Zrcadlení chytrého telefonu, Apple CarPlay® /Android 
Auto®

➢ Hlídání mrtvého úhlu se zásahem do řízení

➢ 16" kola z lehké slitiny

➢ Automatická dvouzónová klimatizace

➢ Parkovací asistent

➢ 360° parkovací kamera

➢ Asistent dálkových světel

➢ Bezdrátová nabíječka pro chytré telefony

➢ 8'' obrazovka NissanConnect s navigací a připojenými
službami

KOLA

16‘’ plné disky 16'' diamantem broušené
disky z lehké slitiny

HLAVNÍ PRVKY VÝBAVY

ACENTA

TEKNA

Potřebujete více informací?
Máte dotazy?
Neváhejte nás kontaktovat: zakaznickalinka@nissan.cz

DALŠÍ INFORMACE

800 23 23 23

https://www.nissan.cz/hello_nissan.html


Navigace a připojené služby 
NissanConnect
• 8" HD displej NissanConnect s pokročilými 

službami Connected Services
• 4,2" TFT displej přístrojové desky

Bezdrátová nabíječka telefonu
• 15wattová indukční nabíječka pro efektivní 

nabíjení telefonu. Pohodlné nabíjení 
vyžadující méně pohybu.

AVM - Inteligentní sledování okolí
• 360° kamerový systém
• Systém pomáhá řidičům lépe vidět okolí a 

usnadňuje složité jízdní manévry

Nákladní prostor - L1
•Objem zavazadlového prostoru - 775

litrů při konfiguraci s 5 sedadly 

•Objem zavazadlového prostoru - 2 800 

litrů při sklopené zadní lavici

TECHNOLOGIE/NÁKLADNÍ PROSTOR



ASISTENT PRO UDRŽENÍ V JÍZDNÍM PRUHU

Udržuje vozidlo ve středu jízdního pruhu.

Jemně zabrzdí a vrátí vozidlo do původního 
jízdního pruhu.

ASISTENT BOČNÍHO VĚTRU

potlačuje účinek bočního větru tím, 

že působí na řízení.  

Při silném větru umožňuje vozidlu 

zůstat na trati.

SLEDOVÁNÍ BDĚLOST ŘIDIČE

Sleduje styl jízdy a chování při řízení po určitou 
dobu. Používá zvukovou a vizuální výstrahu, 
aby řidiči doporučil přestávku.

ASISTENT STABILITY PŘÍVĚSU

Zjišťuje vychýlení tažného vozidla.

Přijímá konkrétní nápravná opatření k 
odstranění kymácení přívěsu.

ROZPOZNÁVÁNÍ DOPRAVNÍCH ZNAČEK

Detekuje značky s povoleným omezením
rychlosti. Ukazuje, že řidič překročil rychlost.

INTELIGENTNÍ PANORAMATICKÝ KAMEROVÝ 
SYSTÉM

Poskytuje virtuální 360° scénu vozu z ptačí 

perspektivy, která usnadňuje manévrování.

ASISTÉNT JÍZDY NA KLUZSKÉ VOZOVCE

Umožňuje řidiči zvolit režim jízdy na kluzké 

vozovce.

INTELIGENTNÍ PARKOVACÍ ASISTENT

Automatické ovládání volantu.

Řidič ovládá plynový pedál a brzdy.

ASISTENT ROZJEZDU DO KOPCE

Pomáhá zabránit tomu, aby vozidlo na 
svahu ujelo dozadu.

ZADNÍ KAMERA

Umožňuje řidiči kdykoli digitálně sledovat, 

co se děje za vozem.
HLÍDÁNÍ MRTVÉHO ÚHLU SE ZÁSAHEM

Rozsvítí výstražný signál, pokud se v mrtvém 

úhlu šikmo za vozidlem nacházejí vozidla.

Pokud se vozidlo pokusí vjet do dráhy 

detekovaného vozidla, klade korekční odpor 

volantu, aby se váš vůz vrátil do jízdního 

pruhu.

ASISTENT DÁLKOVÝCH SVĚTEL

Automatické zapínání a vypínání.

Dočasná potkávací světla.

INTELIGENTNÍ NOUZOVÉ BRZDĚNÍ S 
ASISTENTEM KŘIŽOVATEK, 
ROZPOZNÁVÁNÍM CHODCŮ A CYKLISTŮ.

Neustále sleduje přítomnost vozidel nebo 

chodců v cestě.  

Varuje řidiče a brzdí, když hrozí nebezpečí.

BEZPEČNOST/INTELIGENTNÍ ŘÍZENÍ



BEZPEČNOST

6 airbagů L1 S S

Dynamická kontrola stability L1 S S

Asistent rozjezdu do kopce L1 S S

Asistent stability přívěsu L1 S S

Ruční stmívání vnitřního zrcátka L1 S -

Automatické stmívání vnitřního zrcátka L1 - S

Tísňové volání L1 S S

Dálkové ovládání L1 S -

Varovný systém pro sledování vzdálenosti od vozidla vepředu L1 S S

I-Key L1 - S

LED denní svícení L1 S S

Tempomat a omezovač rychlosti L1 S S

Nouzové brzdění L1 S S

Přední mlhové LED světlomety L1 - S

Přední + zadní + boční parkovací senzory L1 S S

Asistent pro parkování L1 - S

Zadní kamera L1 S -

Inteligentní 360° monitor s okolním pohledem L1 - S

Inteligentní hlídání bdělosti řidiče L1 S S

Hlídání mrtvého úhlu se zásahem do řízení L1 S S

Asistent pro udržování v jízdním pruhu a varování před opuštěním 
jízdního pruhu 

L1 S S

Rozpoznávání dopravních značek L1 S S

Asistent dálkových světel L1 - S

KOMFORT

Manuální klimatizace L1 S -

Automatická dvouzónová klimatizace L1 - S

Elektrické ovládání předního a zadního okna L1 S S

Inteligentní automatická světla a automatické stěrače L1 S S

Elektricky nastavitelná a vyhřívaná zpětná zrcátka L1 S S

Elektricky sklopná zpětná zrcátka L1 S S

Kožený volant L1 S S

MULTIMÉDIA

Digitální rádio DAB se 6 reproduktory a připojením Bluetooth® L1 S S

8" centrální dotykový displej Audio systému L1 S -

8" centrální dotykový displej Audio systému s navigací L1 - S

4,2" barevný TFT displej přístrojové desky L1 S S

12V zásuvka v nákladovém prostoru (2x 12V vpředu a 1x vzadu) L1 S S

USB ve 2. řadě (2x vpředu a 2x ve druhé řadě) L1 S S

Bezdrátová nabíječka pro chytré telefony L1 - S

ACENTA TEKNA

S - standardní; D - výchozí; O - volitelný

ROZMĚR

STANDARDNÍ VÝBAVA



INTERIÉR

Výškově nastavitelné sedadlo řidiče L1 S S

Bederní opěrka na sedadle řidiče L1 - S

Výškově nastavitelné sedadlo spolujezdce L1 - S

Volant nastavitelný do 4 stran L1 S S

Vyhřívaná přední sedadla L1 - S

Sedadla v přední i zadní řadě potažená ze 2/3 kůží L1 S S

Přední sedadlo spolujezdce se systémem ISOFIX L1 S S

Úložný prostor s USB a 12V zásuvkou nad volantem L1 S S

Horní odkládací schránka v přední řadě L1 S S

Zadní dělené sklopné sedadlo 60/40 pro 3 dospělé osoby L1 S S

Zadní kapsa L1 S S

Výsuvná přihrádka na rukavice L1 S S

Úložný prostor středové konzole s loketní opěrkou L1 S S

12V zásuvka v zavazadlovém prostoru + upevňovací body L1 S S

Skládací kryt zavazadlového prostoru v kufru L1 S S

EXTERIÉR

16" ocelová kola L1 S -

16" kola z lehké slitiny L1 O S

Systém kontroly tlaku v pneumatikách L1 S S

Rezervní kolo v plné velikosti L1 S S

Zatmavená skla zadních bočních oken a okna pátých dvěří L1 O S

Integrované střešní nosiče L1 O S

Přední nárazník v barvě karoserie L1 S S

Vnější klika dveří v barvě karoserie L1 S S

ACENTA TEKNAROZMĚR

STANDARDNÍ VÝBAVA

S - standardní; D - výchozí; O - volitelný



Převodovka 6stupňová manuální

Objem (cm3) 1333

Palivo Benzín

Počet válců/ventilů 4/16

Typ vstřikování Přímé, s turbodmychadlem

Maximální výkon (kW/PS) při otáčkách za minutu 96/130/4500

Maximální točivý moment (Nm) při otáčkách za minutu 240 (1500)

Emisní norma Euro6

Start/Stop systém Ano

Filtr pevných částic Ano

VÝKON

Maximální rychlost (km/h) 183

Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) 11,8

SPOTŘEBA PALIVA / EMISE

Spotřeba paliva (l/100 km) 6,6 - 7,7

Emise CO2 (g/km) WLTP kombinované (VL/VH) 150 - 174

Objem palivové nádrže (l) 54

HMOTNOST L1 (kg)

Celková přípustná hmotnost (kg) 2,062

Hmotnost v nenaloženém stavu (min./max.) (kg) 1.475 - 1.607

Užitečné zatížení (kg) 587

Max. zatížení přívěsu (12%) brzděný / nebrzděný (kg) 1.500 / 750

Přípustné zatížení přední / zadní nápravy (kg) 864 / 611

VNĚJŠÍ ROZMĚRY L1 (mm)

Celková délka 4486

Zadní převis 810

Rozvor 2716

Přední převis 960

Výška v nenaloženém stavu 1793-1838

Výška v nenaloženém stavu se střešními nosiči 1848-1893

Šířka bez zrcátek 1919

Šířka se zrcátky 2159

SPECIFIKACE MOTORU 1.3 DIG-T 130 6MT

TECHNICKÉ ÚDAJE



Společnost Grand Automotive Central Europe Ltd. je dovozcem vozidel. Informace o specifikacích a cenách produktů platných v Česku získáte u svého prodejce 
Nissan nebo na webových stránkách. Uvedené ceny jsou doporučené hrubé ceníkové ceny, které se mohou změnit v případě změny DPH a registračních 
poplatků. Grand Automotive Central Europe Ltd. odmítá jakoukoli odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku tiskových chyb, nepřesností v údajích a změn po 
zveřejnění. Informace obsažené v tomto dokumentu mají pouze informativní charakter a nepředstavují smluvní nabídku. Obrázky v ceníku jsou pouze ilustrativní. 
Ceník je platný od 01.12.2022 do odvolání nebo vydání nového ceníku.  Společnost Grand Automotive Central Europe Ltd. si vyhrazuje právo na změnu nebo 
aktualizaci informací obsažených v tomto dokumentu bez předchozího upozornění. Dostupnost a termín dodání si ověřte u svého prodejce Nissan.
Tento ceník je platný do 24,80 CZK/EUR (kurz ČNB).

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. 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.

3. 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.
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