SUNNY

EXTERIOR
Nissan Sunny’s combination
of elegance, amusement, and
efficiency makes it standout
from others.
The smooth design gives you the
best performance with the most
comfortable and calm ride.
Unique head and tail lights
curves that gives a modern and
stylish touch to the whole outer
design.
New LED mirror signals which
guarantee safety in each turn.

التصميم الخارجي
 المتعة,نيسان صني تجمع ما بين األناقه
.و الكفاءة التي تميزها دائم ًا عن األخرين
فهي تتمتع بتصميم انسيابي يعطيك
.افضل اداء واكثر هدوء و راحة في القيادة
تتميز المصابيح األمامية و الخلفية
بإنحنائات مصممة بلماسات جديدة
.و حديثة
و يضمن لك امان اكثر اثناء االنعطافات
بمر ّاة خارجية ّالية مزودة بمؤشرات انعطاف
. LED

INTERIOR
التصميم الداخلي
.صني من الداخل مصممة بلمسات انيقه و عصرية
Modish internal design with a trace of innovation and capability.

*Display audio accessory fitment.
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الخصائص
تكنولوچيا:

 قــم بتوصيــل هاتفــك لبــدء إســتخدام التطبيقــات المفضلة لديــك عن طريق. Apple carplay & Android auto
 سهولة التحكم في األبواب مع المفتاح الذكي. السرعة في تشغيل المحرك و اإلنطالق بلمسة زر واحدة.انظمة المساعدة علي الركن :
 -حساسات ركن خلفية تساعد علي تبسيط عملية الركن.

الراحة :

 تصميم يوفرلك متسع من المساحة لجعل الرحلة اكثر راحة لكل الركاب. صنــدوق أمتعة واســع ( ٤٩٠لتر) . -كاميرا خلفية.

FEATURES
Technology:

- Apple carplay & Android auto.
- Keyless entry.
- Fast and easy engine start with a button touch.

Parking Aids:

- Parking rear sensors that assist in the parking process.

Comfort:

- Spacious salon that makes the ride contented for all passengers.
- Large trunk capacity (490 Lit).
- Rear View Camera.

SAFETY
السالمة
:باألضافة الي
توزيع قوة المكابح,)ABS(  نظام مكابح مضادة لالنغالق.)EBD( الكتروني ًا
) وسائد هوائية (للسائق والراكب األمامي٢  عدد.  نظام منع السرقة-

- Anti-lock Braking System (ABS),
Electronic Brake force Distribution (EBD).
- 2 airbags (front driver and passenger airbags).
- Vehicle security system with engine
immobilizer.

*Display audio accessory fitment.
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Vehicle

األلوان المتاحة

AVAILABLE COLORS

Manual

Standard

Full option

Super Salon

سوبر صالون

جميع
الكماليات

مواصفات
قياسية

Weight dimensions

ناقل يدوي

				
األبعاد واألوزان

Length x Width x Height
(mm)

4,425 x 1,695 x 1,500

٤٬٤٢٥ x ١٬٦٩٥ x ١٬٥٠٠

2,600

٢٬٦٠٠

)قاعدة العجالت (مم

5.3

٥.٣

)أقل نصف قطر دوران (م

Wheelbase (mm)
Min Turning Radius (m)

 اإلرتفاعx  العرضx الطول
)(مم

Fuel Tank Capacity (Lit)

41

٤١

)سعة خزان الوقود (لتر

Luggage Capacity (Lit)

490

٤٩٠

)سعة صندوق األمتعة (لتر

Ground Clearance (mm)
Curb Weight (Kg)

157

155

١٥٥

١٥٧

اإلرتفاع األدني عن األرض
)(مم

1,015

1,029

١٬٠٢٩

١٬٠١٥

وزن السيارة بدون حمولة
)(كج

Mechanical Specifications

الخصائص الميكانيكية

Engine characteristics

4 CYL in-line/ 16-Value

 صباب١٦/ سلندر٤

1,498

١٬٤٩٨

108/6,000

٦٬٠٠٠/١٠٨

الحد األقصى للقدرة
)دورة في الدقيقة/ (حصان

134/4,000

٤٬٠٠٠/١٣٤

الحد األقصى للعزم (نيوتن
) دورة في الدقيقة/متر

ECCS, Electric Fuel Injection Control

ECCS نظام مراقبة حقن الوقود إلكترونيا

Engine capacity (cc)
Max Output (hp/rpm)

Gold

ذهبي

Black

أسود

Bronze

برونزي

Red

أحمر

Max Torque (nm/rpm)
Fuel System
Transmision

ألــوان الســيارات المعروضة في هــذا الكتالوج
ً قــد تكــون متغيــرة قلي
ال عن األلــوان الحقيقية
.للسيارة

Manual 5
Speed

Automatic

خصائص المحرك
)سعة المحرك (سي سي

نظام الوقود
يدوي
 سرعات٥

أوتوماتيك

Safety Features

Vehicle colors shown in this catalog may
slightly change from the real colors.

Airbags

ABS/EBD/BA

نظام مؤازرة المكابح/ توزيع إليكتروني للفرامل/مانع لإلنغللق

Driver/ Front Passenger

السائق والراكب األمامي

Silver

فضي

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Parking sensor

—

—

—

✓

✓

—

—

—

أبعاد السيارة

نظام مانع للسرقة
)Immoblizer(
حساس ركن
أنظمة التحكم والتجهيزات الداخلية

Multi-function Steering
Wheel Control

—

—

Audio
control

Audio control/
Bluetooth

/التحكم بالصوت
التحكم بالبلوتوث

التحكم
بالصوت

—

—

عجلة القيادة متعددة
الوظائف

7-Inch Touch Screen

—

—

✓

✓

✓

✓

—

—

 بوصة تعمل٧ شاشة
باللمس

Smart Key

—

—

—

Start/Stop Button

زر تشغيل وإيقاف

—

—

—

المفتاح الذكي

Automatic

أوتوماتيك

✓

✓

✓

مروحة للمقاعد الخلفية
Apple carplay & نظام
Android Auto

Air conditioner

CAR DIMENSIONS

نظام الفرامل
وسائد هوائية

Anti-Theft Device
(Immobilizer)
Controls & Interior features

فيراني

Rear Cooling Fan

Manual
✓

Audio System

✓

✓

Radio/4-speakers/AUX input/Bluetooth

يدوي
✓

✓

مكيف الهواء

 بلوتوث/AUX  مخرج/ سماعات-٤/راديو

النظام الصوتي

Apple carplay & Android
Auto

—

—

✓

✓

✓

✓

—

—

Fine vision meters

—

—

—

✓

✓

—

—

—

عدادات متطورة

Luxury trim & chrome
interior

—

—

—

✓

✓

—

—

—

صالون مطعم بالكروم

Cup holder

2 Front / 2 Rear

 خلفي٢ / أمامي٢

حامل أكواب

Exterior Features

Height: 1.500

Outside rear view mirrors
Rear view Camera
Tires & Wheels

Width: 1.695

Wheelbase: 2.600

Length: 4.425

ناقل الحركة
خصائص األمان

Brakes system

Grey

السيارة

التجهيزات الخارجية
Electric Adjusting & Manual Folding/
Signals

—

—

✓

65/185 R15 65/185 R15 65/185 R15
Steel Wheel Steel Wheel Alloy wheel

Electric Adjusting
& Folding/ Signals

ضم وتعديل إليكتروني
 إشارات جانبية+

 إشارات جانبية+ تعديل إليكتروني وضم يدوي

✓

✓

✓

—

—

65/185 R15
Alloy wheel

65/185 R15
چنوط رياضية

65/185 R15
چنوط رياضية

65/185 R15
چنوط حديدية

65/185 R15
چنوط حديدية

المرايات الجانبية
الكاميرا الخلفية
اإلطارات والعجالت

Rear Spoiler

—

—

✓

✓

✓

✓

—

—

سبويلرخلفي

Front Fog Lamps

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

مصابيح ضباب أمامية

Rear Privacy Glass

—

—

✓

✓

✓

✓

—

—

زجاج خلفي معتم

Nissan Intelligent Mobility moves you one step ahead. In cars that feel like an extension

Nissan Intelligent Mobility moves you one step ahead. In cars that feel like an extension

of you, helping you see more and sense more, reacting with you, and sometimes even

of you, helping you see more and sense more, reacting with you, and sometimes even

for you. Nissan Intelligent Mobility is about a better future - moving us to a world that’s

for you. Nissan Intelligent Mobility is about a better future - moving us to a world that’s

safer, more sustainable, and exciting.

safer, more sustainable, and exciting.

NissanMotorEgypt

NissanMotorEgypt

NissanMotorEg

NissanMotorEg

Nissan.com.Eg

Nissan.com.Eg

