
Model
Počet sedadel

Motor
Počet válců, uspořádání

Počet ventilů na válec

Zdvihový objem cm³

Vrtání x zdvih mm

Max. Výkon
1) kW(KM)/min-1

Max. točivý moment
1) Nm/min-1

Kompresní poměr

Druh paliva

Vstřikovací systém

Emisní norma

Převodový systém
Převodovka (CVT,A/T)

Poháněná náprava

Podvozek
Zavěšení přední nápravy

Zavěšení zadní nápravy

Brzdový systém

Rozměr kol

Rozměr pneumatik

Hmotnosti
Pohotovostní min/max 

2) kg

Celková
2) kg

Max. zatížení nápravy přední kg

Max. zatížení nápravy zadní kg

Max hmotnost brzděného přívěsu
3) kg

Max. hmotnost nebrzděného přívěsu
3) kg

Rozměry
Celková délka mm

Celková šířka mm

 Celková výška mm

Rozvor mm

Rozchod kol vpředu mm

Rozchod kol vzadu mm

Světlá výška mm

Převis (vpředu) mm

Převis (vzadu) mm

Objem zavazadlového prostoru (max.) (s místem pro rezervu) l

Objem palivové nádrže l

Spotřeba paliva a jízdní vlastnosti
4)

Spotřeba paliva - Nízka (WLTP) l/100 km

Spotřeba paliva - Střední (WLTP) l/100 km

 Spotřeba paliva - Vysoká (WLTP) l/100 km

Spotřeba paliva - Extra vysoká (WLTP) l/100 km

Spotřeba paliva - Kombinovaná (WLTP) l/100 km

Emise CO2 - Nízké (WLTP) g/km

Emise CO2 - Střední (WLTP) g/km

Emise CO2 - Vysoké (WLTP) g/km

Emise CO2 - Extra vysoké (WLTP) g/km

Emise CO2 - Kombinované (WLTP) g/km

Max. rychlost km/h

Zrychlení 0-100 km/h s

1) Ve shodě se směrnicí 1999/99/EC.

2) Čísla dle směrnice EC. Pohotovostní hmotnost bez řidiče a včetně chladiva, olejů, paliva, rezervního kola a nářadí. Užitečné zatížení bude omezeno v závislosti na

nainstalovaným doplňcích a/nebo příslušenství.

3) Uvedená čísla představují řidiče + 4 spolujezdce a zavazadla a maximální pohotovostní hmotnost.

4) Hodnoty spotřeby paliva a emisí jsou uvedeny v soualdu s platnou evropskou směrnicí. Jako následek uvedení nové celosvětově harmonizované testovací procedure pro osobní vozy (WLTP = Worldwide Light vehicles Test Procedure) se mohou se mohou uvedené technické údaje před registrací vozidla změnit. Volitelná výbava a 

příslušenství společně s dalšími faktory mohou mít vliv na spotřebu paliva a emise. Uvedené motorizace nemusí být plně dostupné kvuli změnám v nabídce motorizací v rámci portfolia značky Nissan. Pro informace o dostupnosti a termínu dodání se obraťte na autorizovaného prodejce Nissan.
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5 (7)

4, v řadě

4

Euro6d-full

Nezávislé zavěšení McPherson

Zavěšení typu Multilink

10,5 : 1

Benzin

Přímé vstřikování

DCT

přední

Kotouče vpředu i vzadu, systém ABS, EBD, brzdový asistent a asistent rozjezdu do kopce

Visia

17x7.0J hliníkové (7sedadlové verze jsou vybaveny

17" ocelovými disky kol)

N-Connecta/Tekna

18x7J hliníkové

Visia:

 225/65R17                     

 N-Connecta/Tekna

225/60R18

4690

1820 - 1830

1710 - 1740

2705

1575 - 1585

565

60

DIG-T 160

1332

72,2 × 81,3

116 (160) / 5500

270 / 1800 - 3750

1470 - 1581
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11.5

1985 - 2180

1025 - 1030

1010-1200
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