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HINNAKIRI

Varustustase

Aku mahtuvus (mootori 

võimsus) kW/hj

Maksimaalne 

sõiduulatus 

km* Versioon

Külgmised 

uksed Käigukast

ACENTA 45 kWh (90 kW/ 122 hj) kuni 291 km L1H1 Paremal A/T

N-CONNECTA 45 kWh (90 kW/ 122 hj) kuni 291 km L1H1 Paremal A/T

ACENTA 45 kWh (90 kW/ 122 hj) kuni 291 km L2H1 Paremal A/T

N-CONNECTA 45 kWh (90 kW/ 122 hj) kuni 291 km L2H1 Paremal A/T

LISAVARUSTUS

Tavavärv

Metallikvärv

2-kohaline reisijapink

Vasakpoolne liuguks

Laadimisluuk

l Standardvarustus

m Lisavarustus

- Pole saadaval

4,3

l 0 0

4,3

Jaemüügihind 

eurodes, 

koos 20% 

käibemaksuga

Jaemüügihind 

eurodes, 

koos 20% 

käibemaksuga

Hind ilma 

39 468

41 968

43 768

41 268

32 490

33 990

36 073

34 573

Kaubaruum

m3

3,3

3,3

400

300

480

360

*Sõiduulatuse andmed põhinevad laborikatsetel, mis on kooskõlas ELi õigusaktidega ja need on mõeldud eri tüüpi sõidukite võrdlemiseks. Teave ei viita konkreetsele üksikule 

sõidukile ega ole pakkumuse osa. Andmed ei pruugi kajastada sõidu ajal tekkivaid tegelikke heitkoguseid. Ametlikke tulemusi võivad mõjutada lisavarustus, hooldus, sõidustiil ja 

mittetehnilised tegurid, nagu ilmastikutingimused. Need andmed on määratud kindlaks uue WLTP mõõtemeetodiga (ülemaailmne kergsõidukite katsetamise meetod) või need 

andmed põhinevad laborikatsetel, mis on kooskõlas ELi õigusaktidega ja need on mõeldud eri tüüpi sõidukite võrdlemiseks. Teave ei viita konkreetsele üksikule sõidukile ega ole 

pakkumuse osa. Andmed ei pruugi kajastada sõidu ajal tekkivaid tegelikke heitkoguseid. Ametlikke tulemusi võivad mõjutada lisavarustus, hooldus, sõidustiil ja mittetehnilised 

tegurid, nagu ilmastikutingimused.

**Sätestatud on vigade ja väljajätmiste võimalus. Nissan jätab endale teha muudatusi sellest ette teatamata. Uusima teabe saamiseks võtke ühendust Nissani edasimüüjaga.

Varuosade ja toormaterjalide puuduse ning Ukraina sõja tõttu esineb meie tootmises katkestusi. Seetõttu võib esineda tootmises viivitusi, mistõttu ei saa osasid versioone aeg-ajalt 

tellida. Tarnitud sõidukite varustus võib hinnakirjas märgitud varustuse loendist veidi erineda. Uusima teabe saamiseks võtke ühendust Nissani edasimüüjaga.

Hind ilma 

m

m

m 600 720m

ACENTA

m

m

m

l

360

N-CONNECTA

m 300
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VARUSTUS

LAADIMINE Acenta N-Connecta

EVSE laadimiskaabel l l

Mode-3 (tüüp 2) laadimiskaabel l l

Vahelduvvooluga 22 kW laadimine l l

Alalisvooluga 80 kW kiirlaadimine, CCS l l

Aku jahutus ja soojendamine l l

Soojuspump l l

Tagurdamisel hoiatussignaal l l

VÄLIMUS Acenta N-Connecta

Parempoolne liuguks ilma aknata l l

Vasakpoolne liuguks ilma aknata m m

Tagumised 180° avanevad akendeta paarisuksed l l

LED-päevasõidutuled l l

Eesmised udutuled - l

Elektriliselt reguleeritavad lainurk- küljepeeglid, soojendusega l l

Automaatselt kokkuklapitavad küljepeeglid - l

Musta värvi küljepeeglid ja põrkerauad l -

Kerevärvi küljepeeglid ja põrkerauad 1) - l

ISTMED Acenta N-Connecta

Soojendusega esiistmed (juht ja kaassõitja) 2) l l

Reguleeritava kõrgusega juhiiste koos käe- ja nimmetoega l l

Reguleeritava kõrgusega kaassõitjaiste l l

Tekstiilist istmekatted, standardsed l -

Tekstiilist istmekatted, premium 3) - l

Teabe- ja meelelahutussüsteemid ning helisüsteem Acenta N-Connecta

DAB, raadio, USB l l

4,2-tolline TFT universaalnäidik l l

NissanConnecti teabe- ja meelelahutussüsteem 8-tollise puuteekraaniga - l

NissanConnect Services - l

SALONG Acenta N-Connecta

ISOFIX istmed 2) l l

Panipaiga ja käetugedega keskkonsool 2) - l

Avatud kindalaegas l -

Praktiline sahtel - l

Kunstmaterjalist rool l -

Nahkakattega rooli - l

l Standardvarustus

m Lisavarustus

- Pole saadaval

L2 Acenta kaubiku tootmine algab alles 2023. aasta juunis (N-Connecta L2 2023. aasta märtsis).

1) Kerevärvi põrkerauad ja peeglid on ainult L1 N-Connecta versioonil, mitte L2.

2) 3-kohalisel reisijapingiga versioonil on soojendusega ainult juhiiste. 3-kohaline reisijapingi ja laadimisluugi versioonid on ilma soojenduseta 

kaassõitjaistme, keskkonsooli ja ISOFIX-kinnitusteta.

3) 3-kohalisel reisijapingiga Acenta versioonil on Premium-istmekatted.
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VARUSTUS

MUGAVUS Acenta N-Connecta

Automaatne õhukonditsioneer l l

Kesklukustus l l

Kiirushoidik koos kiiruspiirikuga l l

Vihmaanduriga automaatsed klaasipuhastid l l

3 nupuga avamisvõti l -

Intelligentne võti - l

Ühe puutega liigutatavad eesmised küljeaknad - l

Nutitelefonihoidik - l

Elektriline seisupidur - l

OHUTUS Acenta N-Connecta

Juhi ja kaassõitja turvapadi l l

Juhi- ja kaassõitja eesmised ja külgmised turvapadjad ning turvakardinad l l

Juhi ja kaassõitja turvavöö kinnitamise meeldetuletus l l

Hädaabikõne l l

Pimeala jälgimise süsteem - l

Liiklusmärkide tuvastamine - l

Juhi väsimuse hoiatussüsteem - l

Automaatpidurdus hädaolukorras linnas / jalgratturite ja jalakäijate 

tuvastamisel / öösel - l

Nõlvaltstardi abi l l

KAUBARUUM Acenta N-Connecta

Ilma aknata vahesein l l

Laadimisala LED-valgustus l l

12 V pistikupesa kaubaruumis l l

RATTAD JA REHVID Acenta N-Connecta

16" täiskilp (terasveljed) l l

Rehviparanduskomplekt l l

Rehvirõhu jälgimise süsteem l l

LISAVARUSTUSE PAKETID Acenta N-Connecta

2-kohaline reisijapink 4) m m

Kokkupandav vahesein (laadimisluugiga) ja kõrvalistujaiste 5) m m

l Standardvarustus

m Lisavarustus

- Pole saadaval

L2 Acenta kaubiku tootmine algab alles 2023. aasta juunis (N-Connecta L2 juba 2023. aasta märtsis).

5) Laadimisluugi versioonil on soojendusega ainult juhiiste ja ISOFIX-kinnitus puudub.

4) 3-kohalisel reisijapingi versioonil (mitte kahekohalisel) on Premium - istmekangas. 3-kohaline reisijapingi ja laadimisluugi versioonid on ilma 

soojenduseta kaassõitjaistme, keskkonsooli ja ISOFIX-kinnitusteta.
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TEHNILISED ANDMED

MOOTOR

Mootori tüüp

Võimsus

Pöördemoment

Ülekanne

Käigukast 

Energia tüüp

AKU JA LAADIMINE

Tüüp

Mahtuvus

Mõõtmed, mm

Pingevahemik

Kogumass

Kiirlaadimine

Laadimine (laadimiskaabel)

OMADUSED

Maksimaalne sõiduulatus (WLTP), km

Energiatarve

MASSID

Kandevõime

Haagise suurim lubatud mass (piduritega)

Haagise suurim lubatud mass (piduriteta)

Maksimaalne katusekoormus

MÕÕTMED L1H1 L2H1

Istmed

Täismass, kg 2 220 (2-istmeline), 2 230 (3-istmeline) 2 490

Kogupikkus, mm 4 486 4 910

Laius ilma peegliteta, mm 1 860 1 860

Laius koos peeglitega, mm 2 159 2 159

Kogukõrgus, mm 1 818 1 854

Teljevahe, mm 2  716 3 100

Esiülend, mm 960 960

Tagaülend, mm 810 850

MAHT L1H1 L2H1

Laadimispikkus põranda tasandil koos vaheseinaga, mm 1 810 2 230

Pikkus põranda tasandil läbi laadimisluugi, kui 

kaassõitja iste on kasutusel, mm
2 701 2 548

Suurim laius, mm 1 517 1 570

Rattakoobastevaheline suurim laius, mm 1 247 1 248

Kõrgus, mm 1 215 1 229

Laadimiskõrgus, mm 1 115 1 115

Pagasi- ja kaubaruumi maht, m
3

3,3 (3,9 laadimisluugiga versioon) 4,3 (4,9 laadimine luugiga versioon)

UKSED

Kaubaruumi külgukse avanemiskõrgus, mm 1 060 1 060

1 115 1 115

1 256 1 256

1 500 kg

2-3

750 kg

100 kg

kuni 291 km (L1 ja L2)

11,6 sek.

377 - 612 kg (L1), 564 - 777 kg (L2)

183 - 195 Wh/km

80 kW

Standardlaadimine 7-11 kW, 22 kW vahelduvvooluga laadimine, 80 kW kiirlaadimise võimalus

320 kg 

240 ~ 408 V

Townstar 45 kWh

Elektrimootor

122 hj / 90 kW

245 Nm

Esirattavedu

Automaatkäigukast

Elekter

Laetav liitiumioonaku

45 kWh

1 315 x 920 x 251 

                  

 03.02.2023

EE-25C-1326 Nissan Townstar Van

mailto:380@1500
mailto:380@1500


TEHNILISED ANDMED

RATTAD JA VELJED

NISSANI GARANTIID

Uue sõiduki garantii

Värvigarantii

Roostegarantii

Garantii elektriajami osadele

Aku mahtuvusgarantii

Nissan Assistance maanteeabi

Hooldusintervall 2 aastat / 40 000 km

205/55 R16

5 aastat / 160 000 km

5 aastat / 160 000 km

5 aastat

12 aastat

Nissan liitiumioonaku garantii kaitseb ühtlasi mahtuvuse languse eest. 

Garantiiperiood on 8 aastat või 160 000 km.

5 aastat
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VÄRVILAHENDUSTE TABEL

 

Tavavärv Kood Värv Kood Värv

QNG Mineral White KPW Urban Grey

719 Red Magma*

 

Metallikvärv Kood Värv Kood Värv

GNE Black Star KNG Casiopee Grey

KQA Highland Grey NPF Carmin Red

SALONG VELJED

*Värvivalik on saadaval ainult mustade põrkeraudadega.

Värvid on esitatud näitena. 

Premium
16" täiskilp (terasveljed)
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Lisavarustus Varuosa number
Jaemüügihind eurodes (ei 

sisalda 20% km)*

Jaemüügihind eurodes  koos 

20% km-ga*

Salongi kaitse

Kummimatid (2 tk) KE74100QK1  54  65

Tekstiilist veluurmatid (ees) KE74600QK1  49  59

KE86000QK4  157  188

KE86000QK2  105  125

KE86000QK3  105  125

KE86000QK6  157  188

KE86000QKD  157  188

KE86000QKB  105  125

KE86000QKC  105  125

KE86000QKF  219  263

Väline kaitse

KB78800QK0  29  35

KB80000QK0  62  74

Stiilimine

Peeglikatted, kroomitud KE96000QK0 - -

Ukse käepideme katted, kroomitud KE96800QK0  93  112

Alumiiniumist katuseraamid ja tarvikud

Katuseraamid - L1 ja L2 KE73000QK0  224  269

Kolmas katuseraam KE73000QK1  125  151

Katuseraam, alumiiniumist L1 KE73800QK1  788  945

Kõik tarvikute pildid ja üksikasjaliku teabe leiate tarvikute voldikust.

*Tarvikute teave on mõeldud käsitlemiseks ainult üldiste suunistena ja selle sisu ei kujuta endast mingil viisil Nissani pakkumist ega lubadust. Kuigi Nissan on teinud kõik endast oleneva, et tagada 

esitatud teabe täpsus, tuleb kooskõlas Nissani toodete pideva täiustamise poliitikaga kõik üksikasjad üle kontrollida. Täpsemalt tuleks tähele panna järgmist: Hinnad on ainult soovituslikud ega 

sisalda värvitööde kulusid, kui need on kohaldatavad. Näidatud hinnad sisaldavad käibemaksu. Nissani volitatud edasimüüja paigalduskulud on erinevad; seetõttu küsige täpseid hindu kohalikult 

Nissani edasimüüjalt. Paigaldatud tarvikud ja lisavarustus võivad mõjutada auto sõiduulatust, elektri-/kütusekulu ja/või CO2 heitkoguseid.

Kõik tarvikute pildid ja üksikasjaliku teabe leiate tarvikute voldikust.
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Kontrolli hinnad (https://bit.ly/pikendatud-garantii)

Jah

Jah

Jah

Jah

Jah

Kõik see võimaldab teil tunda end turvaliselt ning saada parimat kindlustusteenust ja tuge siis, kui vajate seda kõige enam.

Küsige lisateavet Nissan Kindlustuse kohta kohalikult Nissani edasimüüjalt, helistage Nissani klienditeeninduse numbrile 6 064 070 või külastage Nissan 

Kindlustuse veebilehte www.nissankindlustus.com 

Vandalism Salongiklaasid omavastuseta Jah

Vargus, röövimine

Loodusõnnetus Autoabi Euroopa piires omavastuseta Jah

Tulekahju Metsloomaga kokkupõrge omavastutuseta Jah

Õnnetusjuhtum Remont Nissani ametlikes esindustes Jah

Küsige lisateavet Nissani 5★ pikendatud garantii kohta oma kohalikult Nissani edasimüüjalt või külastage meie veebilehte aadressil nissan.ee

NISSAN KINDLUSTUS

■ Spetsiaalselt teie Nissanile mõeldud

■ Originaalvaruosad ja professionaalsed mehaanikud

Nissan Kindlustus on eripakkumine kliendile, kes on ostnud sõiduki Nissani edasimüüjalt. Kindlustus tagab, et auto remonditakse alati Nissani volitatud 

töökojas.

Nissan Kindlustus on sündinud Nissani ja If Kindlustuse koostöös. Nissan Kindlustus on abiks, kui su auto saab kahjustada sinu poolt põhjustatud 

liiklusõnnetuses, samuti katab see kahju, mille põhjustas vargus, autole kukkuv puu, teine sõiduk parklas või hoopis ootamatult teele jooksnud loom. 

Me ei saa õnnetuste toimumist ära hoida, kuid kvaliteetne kindlustuskaitse aitab sul õnnetusjuhtumi korral paremini toime tulla. Käsitleme tekkinud 

kahjusid kiiresti ja paindlikult ning korraldame ööpäevaringselt autoabi teenindust.

Nissan Kindlustus pakub järgmisi kindlustuskaitseid:

Leping kehtib autole, mistõttu on see ülekantav. Kui müüte auto ajal, kui pikendatud garantii on kehtiv, läheb see koos autoga edasi järgmisele 

omanikule. Seetõttu suurendab pikendatud garantii auto edasimüügiväärtust. Kehtiv pikendatud garantii on ka tõestus, et teie Nissanit on korralikult 

hooldatud alates esimestest kilomeetritest.

NISSANI LISATEENUSED

NISSAN 5★ PIKENDATUD GARANTII

■ Originaalvaruosad ja koolitatud mehaanikud

■ Saadaval on erineva pikkusega lepingud vastavalt teie valikule

■ Suurem auto edasimüügiväärtus

Rohkem murevabasid kilomeetreid

NISSAN 5★ pikendatud garantii omamine suurendab meelerahu, kattes mehaanilised ja elektrilised tõrked.  Nissani 5★ pikendatud garantii algab 

pärast tootja garantii lõppemist.
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NISSAN ASSISTANCE

■

■ 24 tundi päevas ja 7 päeva nädalas ligikaudu 40 Euroopa riigis

■

Meile meeldib teie Nissan ja Nissan hoolib teist. Soovime, et saaksite sõita täielikus meelerahus. Vähetõenäoliste tehniliste rikete või 

kiiresti ja sujuvalt tagasi teele.

Küsige lisateavet Nissan Assistance
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Kontrolli hinnad (https://bit.ly/hooldusleping)

2) Kaasake Nissani+ hooldusleping oma auto finantstehingusse. See on kulutõhus viis hoolduskulude jaotamiseks ja te ei pea 

Nissan+ Hooldusleping järgib Nissani ametlikku hooldusskeemi. Hooldusvälp on mudeli ja mootori kohane: aeg/läbisõit vastavalt sellele kumb enne täitub.

Nissan Nordic Europe jätab endale õiguse muuta hindu ilma sellest ette teatamata. Uusima teabe saamiseks võtke ühendust Nissani edasimüüjaga.

Nissan+ hoolduslepingu kohta küsige lisateavet oma kohalikult edasimüüjalt või külastage meie veebilehte aadressil nissan.ee

Parim koht teie auto jaoks on Nissani teenindus. Kõiki Nissani+ hoolduslepingus olevaid hooldusi teevad pidevalt koolitusi läbivad 

mehaanikud ja nad kasutavad selleks Nissani originaalvaruosi. Originaalvaruosad on loodud spetsiaalselt teie Nissanile ning need 

tagavad teile ohutu, mugava ja rahuliku sõidu.

Paindlikud makseviisid

Nissani+ hoolduslepingu eest saate maksta kahel viisil.

1) Ettemaks. Tasuge lepingu eest tänaste hindade põhjal, selle asemel et muretseda ootamatute kulude pärast tulevikus.

Kõiki Nissani+ hoolduslepingus olevaid hoolduseid tehakse kõigis Nissani volitatud töökodades. Sõlmige leping tänaste hindade põhjal, 

selle asemel et muretseda ootamatute kulude pärast tulevikus. Teie eelarve on stabiilne isegi siis, kui hoolduskulud kasvavad 

inflatsiooni ja teie auto vanuse tõttu.

NISSAN+ HOOLDUSLEPING

■ Prognoositavad hoolduskulud

■ Üleriigiline hooldusvõrgustik teie käsutuses

■ Kaitse kulude võimaliku suurenemise eest

■ Originaalvaruosad ja professionaalsed mehaanikud

Nissani+ hoolduslepinguga teate oma hoolduskulusid ette. Teie auto on alati heas seisukorras ja eelarve stabiilne. Nissani+ 

hoolduslepingu saate osta 3, 4 või 5 hoolduse jaoks. Hästi hoitud auto tagab teile ka hea järelturuväärtuse.
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