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Системы безопасности Nissan Safety Shield
• Фронтальные и боковые подушки безопасности 

для водителя и переднего пассажира
• Боковые подушки безопасности для водителя и 

пассажира спереди
• Шторки безопасности для пассажиров спереди и 

сзади
• Коленная подушка безопасности для водителя
• Антиблокировочная система (ABS)
• Система распределения тормозных усилий (EBD)
• Система помощи при экстренном торможении Nissan 

Brake Assist*
• Система динамической стабилизации (ESP)
• Датчик света и датчик дождя
• Система помощи при старте на подъеме (HSA)
• Система контроля давления в шинах (TPMS)
• Крепления для детского сиденья ISOFix*
• Система ЭраГлонасс
• Полноразмерное легкосплавное запасное колесо
Оборудование салона / Интерьер
• Отделка сидений черной или бежевой кожей2

• Отделка рулевого колеса и рычага трансмиссии кожей
• Сиденья Zero Gravity*  переднего и заднего ряда
• Передний центральный подлокотник с 2 боксами

Внешний вид
• Полностью светодиодные Bi-LED* фары 

с автоматической регулировкой уровня
• Омыватели фар
• Светодиодные дневные ходовые огни и задние фонари
• Задние боковые стекла с UV-фильтром и  тонировкой
• Задний спойлер на багажной двери
• Две выхлопные трубы с хромированными насадками
• Рейлинги серебристого цвета
• Передние противотуманные фары
• Задний противотуманный фонарь
Мультимедийная система
• 7” многофункциональный дисплей на приборной 

панели
• Аудиосистема с поддержкой MP3, 6 динамиков
• USB-разъем для передних пассажиров
• Панель приборов Fine Vision* с белой подсветкой
• Cистема беспроводной связи Bluetooth® 

для мобильного телефона
• Дистанционное управление аудиосистемой и круиз-

контролем на руле
• Камера заднего вида с динамической разметкой
• Передние и задние датчики парковки

Комфорт
• Круиз-контроль
• Дистанционный запуск двигателя
• Электропривод багажной двери
• Раздельный климат-контроль для водителя 

и пассажира спереди с микрофильтром
• Датчик уровня жидкости в бачке стеклоомывателя
• Система доступа Intelligent Key* (чип-ключ) и запуск 

двигателя кнопкой
• Стеклоочистители с датчиком дождя
• Подогрев передних сидений
• Электропривод регулировки сиденья водителя 

в 8 направлениях
• Электропривод регулировки сиденья пассажира 

в 4 направлениях
• Механическая регулировка задних сидений по углу 

наклона

Стандартное оборудование

Системы безопасности Nissan Safety Shield Mid High High+ Top Top+

Система кругового обзора (AVM) • • •
Система мониторинга слепых зон (BSW) • • •
Система распознавания движущихся объектов (MOD) • • •
Система контроля усталости водителя (DAS) • • •
Система предупреждения столкновения при движении задним ходом (RCTA) • • •
Внешний вид Mid High High+ Top Top+

 18” легкосплавные колесные диски, шины 235/65R18 • •
20" легкосплавные колесные диски, шины 235/55R20 • • •
Панорамная крыша с люком • •
Комфорт Mid High High+ Top Top+

Подогрев задних сидений • • • •
Подогрев руля • • • •
Автозатемняющееся внутрисалонное зеркало заднего вида • • • •
Фоновая подсветка интерьера с возможностью регулировки яркости • • • •
Вентиляция передних сидений • • •
Intelligent Key (чип-ключ) с памятью настроек сидения водителя, 
рулевой колонки и зеркал заднего вида • • •
Мультимедийная система Mid High High+ Top Top+

Навигационная система3 • • • •
Аудиосистема BOSE® 5.1 Digital Surround* с 11 динамиками • • • •
8" цветной сенсорный дисплей в центральной консоли с функцией Multi Touch* • • • •
USB-разъем для задних пассажиров • • • •
Функция голосового управления аудио, навигацией3 и телефонной книгой • • • •
Мультимедийная развлекательная система для пассажиров заднего ряда с HDMI 
разъемом •

Дополнительное оборудование (в зависимости от комплектации)

Стоимость комплектаций (с учетом утилизационного сбора, согласно законодательству Республики Казахстан)1

Комплектация  
Mid* High* High+* Top* Top+*

Двигатель Тип привода Трансмиссия

V6 3.5 л. (249 л.с.)
Передний

CVT
29 169 000 

Полный 29 889 000 30 789 000 31 209 000 31 479 000 31 749 000 

5ЛЕТ
ПОДДЕРЖКИ

3 года или 100 000 км пробега — Заводская гарантия
+2 года или 50 000 км постгарантийной поддержки Nissan

**



Действительно  c 01 по 31 октября 2022 года  
на автомобили 2022 года производства

* Мид, Хай, Хай Плюс, Топ, Топ Плюс, Ниссан Брейк Ассист, Изофикс, Би-Лед, Файн Вижн, Зиро Грэвити, Интеллиджент Ки, Диджитал Сэрраунд, Мультитач.
**  На автомобили Nissan Qashqai, Nissan Terrano, Nissan X-Trail, Nissan Murano, приобретенные с 01.11.2021, после окончания заводской гарантии предоставляется постгарантийная 

поддержка сроком на 2 года или 50 000 км пробега на двигатель, КПП, полный привод, согласно правилам и ограничениям. Не является гарантией завода-изготовителя. 
Подробности — на www.nissan.kz.

1  Указанные цены являются рекомендованными розничными ценами, а также ценами с учетом выгоды и включают в себя утилизационный сбор. Цена может отличаться 
от рекомендованной в зависимости от изменений курса валют.

2 Из натуральной кожи выполнены только лицевые поверхности сидений.
3 Навигационная система работает в Европе и Российской Федерации.

Белый перламутр — QAB

Черный — G41

Серо-коричневый — CAM

Серебристый — K23

Темно-серый — KAD

Темно-синий — RBG

Оранжевый — EAW

2825 мм

4898 мм

1915 мм

16
91

 м
м

Двигатель / Объем л. /  
Мощность, л.с. / Тип привода

Разгон  
до 100 км/ч, сек

Расход л/100км,  
город / загородный / 

смешанный
V6 / 3,5л. / 249 / 2WD 7,9 13,5 / 7,7 / 9,9

V6 / 3,5л. / 249 / All Mode 4×4-i 8,2 13,8 / 8 / 10,2

Тип трансмиссии Бесступенчатый вариатор X-Tronic CVT

Топливный бак 72 л

Максимальная скорость 210 км/ч

Объем багажника 454 л

Цвета кузова:
Металлик, 0 тенге Перламутр, 60 000 тенге

Кашемир
Бежевая кожа, 0 тенге

Графит 
Черная кожа, 0 тенге

18” диски в комплектации 
Mid, High  

20” диски в комплектацях 
High+, Top и Top+

Отделка салона: Легкосплавные диски:

Габариты: Технические характеристики:
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2022 жылы өндірілген автомобильдер үшін
01.10.2022 бастап 31.10.2022 дейін қолданылады.
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Nissan Safety Shield қауіпсіздік жүйелері
• Жүргізуші мен алдыңғы жолаушыға арналған шепті және 

бүйірлі қауіпсіздік жастықтары
• Жүргізуші мен алдыңғы жолаушының бүйірлік қауіпсіздік 

жастықтары
• Алдыңғы және артқы жолаушыларға арналған 

қауіпсіздік перделері
• Жүргізушінің тізесіне арналған қауіпсіздік жастығы
• Бұғаттауға қарсы жүйесі (ABS)
• Тежеу күштерін тарату жүйесі (EBD)
• Шұғыл тежеу кезінде Nissan Brake Assist* көмектесу 

жүйесі
• Динамикалық тұрақтандыру жүйесі (ESP)
• Жарық қадағасы және жаңбыр қадағасы
• Көтерілуді бастау кезінде көмектесу жүйесі (HSA)
• Шинадағы қысымды бақылау жүйесі (TPMS)
• Балалардың орындығына арналған ISOFix* бекітпелері
• ЭраГлонасс жүйесі
• Толық мөлшерлі жеңіл балқымалы қосалқы доңғалақ
Салон жабдығы / Интерьер
• Орындықтарды қара немесе сарғыш терімен әрлеу2

• Рөль доңғалағын және трансмиссия иінтірегін 
терімен әрлеу

• Алдыңғы және артқы қатарына арналған Zero 
Gravity* орындықтары

• 2 бокс бар алдыңғы орталық шынтақша

Сыртқы көрінісі
• Деңгейді автоматты реттеумен толық жарықдиодты 

Bi-LED* фаралары
• Фара жуғыштар
• Жарықдиодты күндізгі қозғалғыш жарықтар және 

артқы шамдар
• UV-сүзгісі және қараңғылауы бар артқы бүйірлік 

әйнектер
• Жүк бөлімшесінің есігінде артқы спойлер
• Хроммен қапталған жапсырмамен екі газ шығаратын түтік
• Күміс түсті рейлингтер
• Алдыңғы тұманға қарсы фаралары
• Артқы тұманға қарсы шам
Мультимедиялық жүйе
• Аспап панелінде 7”көп атқарымдық дисплей
• MP3 қолдауымен, 6 дана динамик бар аудиожүйе
• Алдыңғы жолаушыларға арналған USB-жалғағыш
• Ақ көмескі жарығы бар Fine Vision* аспап панелі
• Мобильді телефонға арналған Bluetooth® сымсыз 

байланыс жүйесі
• Аудиожүйені және рөльдегі круиз-бақылауды 

қашықтықтан басқару
• Динамикалық белгілеумен артқы көрініс камерасы
• Алдыңғы және артқы тұрақ қадағалары

Комфорт
• Круиз-бақылау
• Қозғалтқышты қашықтықтан іске қосу
• Жүк бөлімшесі есігінің электр жетегі
• Жүргізушіге және жолауышыға арналған микросүзгісі 

бар жеке климат-бақылау
• Әйнек жуғыштың бағындағы сұйықтық деңгейінің 

қадағасы
• Intelligent Key* (чип-кілт) қолжетімділік жүйесі және 

қозғалтқышты іске қосу батырмасы
• Жаңбыр қадағасы бар шыны тазартқыштар
• Алдыңғы орындықтарды жылыту
• Жүргізушінің орындығын 8 бағытта реттеудің электр 

жетегі
• Жолаушының орындығын 4 бағытта реттеудің электр 

жетегі
• Артқы орындықтарды еңіс бұрышы бойынша 

механикалық реттеу

Стандартты жабдық

Nissan Safety Shield қауіпсіздік жүйелері Mid High High+ Top Top+

Айналаны шолу жүйесі (AVM) • • •
Соқыр аймақтарға мониторинг жүргізу жүйесі (BSW) • • •
Қозғалатын нысандарды айырып тану жүйесі (MOD) • • •
Жүргізушінің шаршағандығын бақылау жүйесі (DAS) • • •
Артқа жүрген кезде соғылудың алдын алу жүйесі (RCTA) • • •
Сыртқы көрінісі Mid High High+ Top Top+

 18" оңай балқытылған дискілер, 235/65R18 шиналар • •
20" оңай балқытылған дискілер, 235/55R20 шиналар • • •
Есігі бар панорамалық шатыр • •
Комфорт Mid High High+ Top Top+

Артқы орындықтарды жылыту • • • •
Рөлді жылыту • • • •
Салон ішіндегі автоматты түрде қараңғыланатын артқы көрініс айнасы • • • •
Жарқындығын реттеу мүмкіндігімен интерьердің фондық көмескі жарығы • • • •
Алдыңғы орындықтарды желдету • • •
Жүргізушінің орындығы, рөль бағанасы және артқы айналар теңшелімдерінің жады 
бар Intelligent Key (чип-кілті) • • •
Мультимедиялық жүйе Mid High High+ Top Top+

Навигациялық жүйе 3 • • • •
11 дана динамигі бар BOSE® 5.1 Digital Surround* аудиожүйесі • • • •
Multi Touch* атқарымы бар орталық консольдегі 8" түрлі-түсті сенсорлы дисплей • • • •
Артқы жолаушыларға арналған USB-жалғағыш • • • •
Аудио, навигация3 мен телефон кітапшасын дауыспен басқару атқарымы • • • •
Артқы қатардағы жолаушыларға арналған, HDMI жалғағышы бар 
мультимедиялық жүйе •

(Жинақтамасына байланысты) қосымша жабдық

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кәдеге жарату алымын ескере отырып, жиынтықтамалар құны1

Жиынтықтамасы  
Mid* High* High+* Top* Top+*

Қозғалтқыш Жетек түрі Трансмиссия

V6 3.5 л. (249 а.к.)
Алдыңғы

CVT
29 169 000 

Толық 29 889 000 30 789 000 31 209 000 31 479 000 31 749 000 

5ЛЕТ
ПОДДЕРЖКИ

3 жыл немесе 100 000 км өткен жолы — Зауыт кепілдігі
+2 жыл немесе 50 000 км Nissan-ның кепілдіктен кейінгі қолдауы

**



2022 жылы өндірілген автомобильдер үшін
01.10.2022 бастап 31.10.2022 дейін қолданылады.

* Мид, Хай, Хай Плюс, Топ, Топ Плюс, Ниссан Брейк Ассист, Изофикс, Би-Лед, Файн Вижн, Зиро Грэвити, Интеллиджент Ки, Диджитал Сэрраунд, Мультитач.
**  01.11.2021 жылдан бастап сатып алынған Nissan Qashqai, Nissan Terrano, Nissan X-Trail, Nissan Murano автомобильдеріне зауыттық кепілдеме аяқталғаннан кейін ережелер мен 

шектеулерге сәйкес қозғалтқышқа, БАҚ, толық жетекке 2 жыл мерзімге немесе 50 000 км жорыққа кепілдіктен кейінгі қолдау көрсету ұсынылады. Дайындаушы зауыттың кепілдігі 
болып табылмайды. Толығырақ — www.nissan.kz сайтында.

1  Көрсетілген бағалар ұсынылған дара бағалар, сондай-ақ пайдасы ескертілген бағалар болып табылады және кәдеге жарату алымын қамтиды. Валюта бағамының өзгері-
стеріне байланысты баға ұсынылған түрінен ерекшеленуі мүмкін. 

2 Табиғи теріден орындықтардың беттік қабаттары ғана орындалған.  
3 Навигациялық жүйе Еуропада және Ресей Федерациясында жұмыс істейді.

Ақ перламутр — QAB

Қара — G41

Сұр-қоңыр — CAM

Күміс түсті — K23

Күңгірт-сұр — KAD

Қара көк — RBG

Қызғылт сары — EAW

2825 мм

4898 мм

1915 мм

16
91

 м
м

Қозғалтқышы / Көлемі л./ 
Қуаты, а.к. / Жетек

100 км/сағ дейін 
екпіні, сек

Шығын л/100км:  
қала/ қала сыртта/ 

аралас
V6 / 3,5л. / 249 / 2WD 7,9 13,5 / 7,7 / 9,9

V6 / 3,5л. / 249 / All Mode 4×4-i 8,2 13,8 / 8 / 10,2

Трансмиссия түрі X-Tronic CVT сатысыз өзгерткіш

 Отындық бак 72 л

Максималды жылдамдық 210 км/сағ

Жүксалғыштың көлемі 454 л

Шанақ түсі:
Металлик, 0 теңге Перламутр, 60 000 теңге

Кашемир
Ақшыл сары тері, 0 теңге

Графит 
Қара тері, 0 теңге

18’ дискілері Mid, High 
жиынтықтамасында

20’ дискілері High+, Top және Top+ 
жиынтықтамасында

Салон әрлемесі: Оңай балқытылған дискілер:

Габариттер: Техникалық сипаттамалары
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