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6MT 7DCT

Karoserie 5dvéřový Coupé Crossover

Benzínový DIG-T 114

Počet míst k sezení 5

Objem 999

Max. výkon* 84 (114) / 5.000

Řízení Elektrický posilovač

Max. točivý moment* 200 / 3.000

Palivo Bezolovnatý benzín

Systém vstřikování Přímé vstřikování

Emisní norma Euro6D

Typ zavěšení
Zavěšení typu Macpherson

Torzní příčka s vinutými pružinami

Brzdový systém
Přední: Kotoučové brzdy, Zadní: Bubnové brzdy pro výbavy Visia a 

Acenta, kotoučové brzdy pro výbavy N-Connecta, Tekna a N-Design

Rozměry disků kol **** 16"x 6.5" - 17"x 7" - 19" x 7.5"

Rozměry pneumatik**** 215/65 R16 - 215/60 R17 - 225/45 R19

Celková šířka (bez zrcátek) 1,800

Mass In Running Order min / max** 1.186 / 1.243 1.217 / 1.267

Celková přípustná hmotnost 1,700 1,725

Max. užitečné zatížení (s řidičem, bez spoluejdzce) min. / max 369 / 383 370 / 377

Celková délka 4,210

Celková výška 1,595

Rozvor 2,636

Objem zavazadlového prostoru 422

Objem zavazadlového prostoru se sklopenými sedadly (po střechu) 1,305

Objem palivové nádrže 46

Spotřeba paliva – Nízká prům. rychlost (WLTP) 6,8 - 7,1 7,4 - 7,8

Spotřeba paliva – Střední průměrná rychlost (WLTP) 5,5 - 5,8 5,6 - 5,9

Spotřeba paliva – Vysoká průměrná rychlost (WLTP) 5,1 - 5,4 5,1 - 5,5

Spotřeba paliva – Extra vysoká průměrná rychlost (WLTP) 6,5 - 7,0 6,6 - 7,1

Spotřeba paliva – Kombinovaný cyklus (WLTP) 5,9 - 6,3 6,0 - 6,4

Emise CO2 – Nízká prům. rychlost (WLTP) 154-162 168 - 178

Emise CO2 – Střední průměrná rychlost (WLTP) 124 - 130 126 - 134

Emise CO2 – Vysoká průměrná rychlost (WLTP) 115 - 122 116 - 124

Emise CO2 – Extra vysoká průměrná rychlost (WLTP) 148 - 159 149 - 160

Emise CO2 – Kombinovaný cyklus (WLTP) 134 - 140 138 - 143

*  Ve shodě se směrnicí 1999/99/EC.

** Hodnoty jsou v souladu s evropskou směrnicí uvedené bez hmotnosti řidiče, chladící kapaliny, oleje, paliva, rezervy a nářadí. Užitečné zatížení se mění v závislosti na volitelné výbavě a instalovaném příslušenství.

***  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.

****  Dostupnost rozměrů pneumatik závisí na zvoleném stupni výbavy. Pro více informací se obraťte na svého prodejce Nissan.

Maximální rychlost 180 180

Zrychlení 0 - 100 km/h 10.7 11.8
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