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

Комплектация  
Comfort* Elegance* Elegance Plus*  Tekna* 

Двигатель Тип привода Трансмиссия Код комплектации

1,6 (114 л. с.)
Передний 5 МТ

Цена, тенге

 10 829 000    11 129 000    11 369 000   

Полный 6 МТ  11 339 000    11 639 000    11 879 000   

2,0 (143 л. с.) Полный
6 МТ  12 323 000    12 563 000   

AT  12 623 000    12 863 000    13 031 000   

 
Nissan Terrano 2022

Стандартное оборудование
Безопасность
• Автоматическая блокировка дверей при начале 

движения (программируемая)
• Подушка безопасности водителя
• Подушка безопасности переднего пассажира 
• Ключ с дистанционным управлением центральным 

замком
• Антиблокировочная система (ABS)
• Система динамической стабилизации ESP 

(не устанавливается на модификацию 1.6 л 2WD)
• Передние ремни безопасности с преднатяжителями
• Передние ремни с ограничителями нагрузки
• Сигнализатор о непристегнутых ремнях для водителя
• Система крепления детских сидений ISOFix* на заднем 

ряду
• Электронный иммобилайзер
• Дополнительный стоп-сигнал в верхней части 

багажной двери
• Система «ЭРА-ГЛОНАСС»

Оборудование салона / Интерьер
• Дополнительная розетка  
• MP3 аудиосистема, 4 динамика 
• Управление аудиосистемой на отдельном подрулевом 

джойстике
• Система беспроводной связи Bluetooth, разъем USB, 

цифровой разъем AUX
• Кондиционер с салонным фильтром 
• Электропривод передних стеклоподъемников 
• Розетка 12В на центральной консоли 
• Корректор фар
• Механическая регулировка передних сидений в 4-х 

направлениях
• Передние подголовники с регулировкой по высоте
• Сиденье второго ряда, складывающееся в пропорции 

40/60
• 2 подголовника на втором ряду сидений 
• Регулировка рулевого колеса по высоте 
• 2 крепежных кольца в багажном отделении для поклажи
• Место для хранения под полом багажного 

отделения 
• Электрорегулировка и подогрев наружных зеркал

Внешний вид
• Стальная защита картера двигателя
• Полноразмерное запасное колесо
• Топливный бак объемом 50 л.
• Антикоррозийная защита колесных арок
• Адаптация двигателя к запуску в холодном климате
Прочее
• Решетка радиатора — черная
• Передний и задний бамперы, окрашенные в цвет 

кузова
• Передние и задние брызговики

Дополнительное оборудование (в зависимости от комплектации)
Оборудование салона / Интерьер Comfort Elegance Elegance Plus Tekna
Кожаная отделка руля • •
Кожаная отделка сидений2 •
Боковые подушки безопасности в передних сиденьях • • •
Центральный подголовник на втором ряду сидений • • •
Дистанционный запуск двигателя • • •
Подогрев передних сидений • • •
Лобовое стекло с электрообогревом • • •
Карманы в спинках передних сидений • • •
Круиз-контроль • • •
Регулировка сиденья водителя по высоте • • •
Датчик температуры • • •
Функция открытия стекла водителя в одно касание • • •
Бортовой компьютер • • •
Электропривод задних стеклоподъемников • •
Многофункциональная мультимедийная навигационная система с сенсорным 
дисплеем 7” совместима с Android Auto™ и Apple CarPlay® 3 • •
Камера заднего вида • •
Задние датчики парковки • •
Внешний вид Comfort Elegance Elegance Plus Tekna
Серебристые накладки на передний и задний бамперы • • •
Хромированная накладка на выхлопную трубу • • •
Ручки дверей — черные •
Ручки дверей — окрашенные в цвет кузова • • •
Накладки на пороги — черные •
Накладки на пороги — окрашенные в цвет кузова, серебристая верхняя часть • • •
Черные рейлинги на крыше •
Серебристые рейлинги на крыше • • •
Корпуса зеркал — черные •
Корпуса зеркал — окрашенные в цвет кузова • • •
Противотуманные фары • • •
Темная тонировка задних стекол • •
16" стальные колесные диски с декоративными колпаками •
16” легкосплавные колесные диски • •
16” легкосплавные колесные диски, дизайн OE •

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

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

* Комфорт, Элеганс, Элеганс плюс, Текна, Изофикс.
**  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. Не включают доплату за краску 
«металлик». Цена может отличаться от рекомендованной в зависимости от изменений курса валют.  

2  Из натуральной кожи выполнены только лицевые поверхности сидений.
3  Android Auto является товарным знаком компании Google LLC. Apple CarPlay® является товарным знаком Apple Inc. Функция Android Auto™ предполагает наличие на смартфоне 

одноименного приложения. Функция отображения экрана смартфона Android Auto™ и Apple CarPlay® работает только через оригинальный шнур с USB-разъемом от официальных 
производителей смартфонов с функцией передачи данных. В режимах проекции используется интернет-трафик подключенного телефона, интернет-трафик оплачивается 
пользователем. Скорость работы и функционирование могут зависеть от скорости интернета и модели.

 Серебристый – ZBD/M

Белый – ZY2/S

Коричневый  – D17/M

Серый – KAD/M

Чёрный – Z11/M

Comfort,  Elegance, Elegance Plus  Tekna

КожаТкань

M — Металлик
S — Неметаллик

16” стальные диски 
с декоративными 

колпаками

16” легкосплавные диски 
с внедорожным дизайном

16” легкосплавные 
диски 

Доплата за краску «Металлик»
Цена, тенге 90 000

 
Nissan Terrano 2022

Цвета кузова:

Отделка салона: Легкосплавные диски:



2022 жылы өндірілген автомобильдер үшін
01.10.2022 бастап 31.10.2022 дейін қолданылады.

 
Nissan Terrano 2022

Стандартты жабдық
Қауіпсіздік
• Қозғалысты бастаған кезде автоматты бұғаттау 

(бағдарланады)
• Жүргізушінің қауіпсіздік жастығы 
• Алдыңғы жолаушының қауіпсіздік жастығы
• Орталық құлыпты қашықтықтан басқару кілті 
• Бұғаттауға қарсы жүйе (ABS)
• Динамикалық тұрақтандыру жүйесі ESP (1.6 л 2WD 

түрлендірмесіне орнатылмайды) 
• Кергіштері бар алдыңғы қауіпсіздік белдіктері 
• Жүктеме шектегіштері бар алдыңғы белдіктер
• Жүргізушіге түйрелмеген қауіпсіздік белдіктері туралы 

дабылдағыш
• Артқы қатарда балалардың орындықтарын бекітудің 

ISOFix* жүйесі
• Электронды иммобилайзер
• Жүк бөлімшесі есігінің жоғарғы бөлігінде қосымша 

тоқтату сигналы
• «ЭРА-ГЛОНАСС» жүйесі

Салон жабдығы / Интерьер
• Қосымша резеткі   
• MP3 аудиожүйесі, 4 дана динамик
• Аудиожүйені басқару рөль астындағы жеке джойстикте
• Bluetooth сымсыз байланыс жүйесі, USB-жалғағыш, 

AUX цифрлық жалғағыш
• Салон сүзгісімен салқындатқыш
• Алдыңғы әйнек көтергіштердің электр жетегі
• Орталық консольдегі 12В резеткі 
• Фараларды түзеткіш  
• Алдыңғы орындықтарды 4 бағытта механикалық 

реттеу
• Биіктігі бойынша реттеумен алдыңғы бас сүйегіштер
• Екінші қатардағы орындық, 40/60 пропорцияда 

жиналады
• Орындықтардың екінші қатарындағы 2 бас сүйегіш
• Рөль доңғалағын биіктігі бойынша реттеу 
• Жүк бөлімшесінде жүкке арналған 2 бекіту сақинасы
• Жүк бөлімшесі еденінің астында сақтауға арналған орын
• Сыртқы айналарын электр реттеу және жылыту

Сыртқы көрінісі
• Қозғалтқыш картерінің болат қорғанысы 
• Толық мөлшерлі қосалқы доңғалақ
• Көлемі 50 л. отын бағы 
• Доңғалақ аркаларының тоттануға қарсы қорғанысы
• Суық климатта іске қосу үшін қозғалтқыштың 

бейімденуі
Басқасы
• Радиатор торы – қара
• Алдыңғы және артқы бампер, шанақ түсіне боялған
• Алдыңғы және артқы шашыратқыштар

(Жинақтамасына байланысты) қосымша жабдық
Салон жабдығы / Интерьер Comfort Elegance Elegance Plus Tekna
Рөлдің былғары әрлемесі • •
Орындықтардың тері әрлемесі2 •
Алдыңғы орындықтарда бүйірлік қауіпсіздік жастықтары • • •
Орындықтардың екінші қатарындағы орталық бас сүйегіш • • •
Қозғалтқышты қашықтықтан іске қосу • • •
Алдыңғы орындықтарды жылыту • • •
Электр жылытумен маңдайлық әйнек • • •
Алдыңғы орындықтардың арқаларындағы қалталар • • •
Круиз бақылау • • •
Жүргізушінің орындығын биіктігі бойынша реттеу • • •
Температура қадағасы • • •
Жүргізушінің әйнегін бір түртіп ашу атқарымы • • •
Борттық компьютер • • •
Артқы әйнек көтергіштердің электр жетегі • •
7” сенсорлық дисплейі бар көп функционалды мультимедиялық навигациялық жүйе 
Android Auto™ және Apple CarPlay® үйлесімді3 • •
Артқы көрініс камерасы • •
Артқы тұрақ қадағалары • •
Сыртқы түрі Comfort Elegance Elegance Plus Tekna
Алдыңғы және артқы бамперге арналған күміс түсті жапсырма • • •
Газ шығаратын түтікке арналған хроммен қапталған жапсырма • • •
Есік тұтқалары - қара •
Есік тұтқалары - шанақ түсіне боялған • • •
Табалдырықтарға арналған қара жапсырмалар •
Табалдырықтарға арналған шанақ түсіне боялған жапсырмалар, жоғарғы бөлігі күміс түсті • • •
Шатырдағы қара рейлингілер •
Шатырдағы күміс түсті рейлингілер • • •
Айналардың корпустары – қара •
Айналардың корпустары - шанақ түсіне боялған • • •
Тұманға қарсы фаралар • • •
Артқы әйнектердің қоңыр қараңғылауы • •
Сәнді қалпақтары бар 16" болат дискілер •
16" оңай балқытылған дискілер • •
16" оңай балқытылған дискілер, OE дизайны •

Жиынтықтамасы  
Comfort* Elegance* Elegance Plus*  Tekna*

Қозғалтқыш Жетек түрі Трансмиссия Жиынтықтама коды

1,6 (114 а.к.)
Алдыңғы 5 МТ

Бағасы, теңге

 10 829 000    11 129 000    11 369 000   

Толық 6 МТ  11 339 000    11 639 000    11 879 000   

2,0 (143 а.к.) Толық
6 МТ  12 323 000    12 563 000   

AT  12 623 000    12 863 000    13 031 000   

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

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.

* Комфорт, Элеганс, Элеганс плюс, Текна, Изофикс.
**  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. «Металлик» бояуы үшін үстеме төлем 
алынбайды. Валюта бағамының өзгерістеріне байланысты баға ұсынылған түрінен ерекшеленуі мүмкін.

2 Табиғи теріден орындықтардың беттік қабаттары ғана орындалған.
3  Android Auto – Google LLC компаниясының тауар белгісі. Apple CarPlay® – Apple Inc. компаниясының тауар белгісі. Android Auto™ функциясы смартфонда онымен аттас қолданба 

болуын қарастырады. Android Auto™ және Apple CarPlay® смартфон экранын көрсету функциясы деректерді табыстау функциясы бар смартфондардың ресми өндірушілерінің USB 
ағытпасы бар түпнұсқалық кабелі арқылы ғана жұмыс істейді. Проекция режимдерінде іске қосылған телефонның интернет-трафигі пайдаланылады. Жұмыстың жылдамдығы мен 
тиімділігі интернеттің жылдамдығы мен телефон үлгісіне байланысты болады.

 Күміс түсті – ZBD/M

Ақ – ZY2/S

Қоңыр  – D17/M

Сұр – KAD/M

Қара – Z11/M

Comfort,  Elegance, Elegance Plus  Tekna

ТеріМата

M — Металлик
S — Металлик емес

Cәнді қалпақтары бар 
16” болат дискілер

Жол талғамайтын дизайні 
бар 16” оңай балқытылған 

дискілер

16” оңай балқытылған 
дискілер

«Металлик» бояуы үшін үстеме төлем 
Бағасы, теңге 90 000

 
Nissan Terrano 2022

Шанақ түсі:

Салон әрлемесі: Оңай балқытылған дискілер:


