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Корпоративті клиенттер автокөлікті иеленудің жиынтық құнын 
қамтамасыз ететін

• үшжылдық кепілдік; 
•  қызмет көрсету мен қосалқы бөлшектерінің бәсекелес құны; 
•  қызмет көрсету бекеттеріне жоспардан тыс барудың ең аз 

шамасы; 
• жанармайдың аз шығыны 1; 
• Nissan автокөліктерінің жоғарғы қалдықтық құны;
•  Nissan Assistance 2 техникалық көмек қызметі секілді бірқатар 

факторлардың сәтті үйлесімдері үшін Nissan автокөліктерін 
жоғары бағалайды.

Дамыған және үнемі өсіп отыратын Nissan-ның дилерлік желісі 
көптеген аймақтық бөлімшелері бар компанияның талаптарына 
сай келеді.

Nissan-ның құндылығы - бірлескен автопаркты үйлестіруге 
мүмкіндік беретін көптеген үлгілік қатарында. Кез келген 
бюджетке сәйкес келетін, бизнестің барлық деңгейіндегі 
қызметкерлеріне және әр түрлі талаптарына сай келетін 
автокөліктерді таңдауға мүмкіндігіңіз бар.

1  1999\100 ЕО Директивасына сәйкес (қосымша жабдықтар, жүргізу техникасы, ауа-
райы жағдайлары, жолдардың жағдайлары нәтижеге әсер етуі мүмкін).

2 Ниссан Ассистанс.



Шанақ  
түрі

Габаритті  
өлшемдері

Жиынтық  
түрлері Қозғалтқышы

Трансмиссия  
түрі

седан ұзындығы: 4656 мм 
ені: 1695 мм 
биіктігі: 1522 мм 

Welcome
Comfort 
Comfort A/C
Comfort Plus
Tekna1

бензинді 
1,6 л (102 л. с.)

5 сатылы  
механикалы
4 сатылы 
автоматты

1 Велком, Комфорт, Комфорт А/К, Комфорт Плюс, Текна.

NISSAN  

ALMERA

Жаңа NISSAN ALMERA – жайлы және тиімді, түрлі 
географиялық және климаттық аймақтарда, кез 
келген сападағы жолдарда пайдалануға керемет 
бейімделген, сіздің барлық істеріңізде сенімді 
көмекшіңіз болады.

Классикалық корпоративті автокөлік такси ретінде 
өзін жақсы танытты, сонымен қатар, іскер сапарларға 
да жарайды. Жүргізуші де, жолаушылар да өздерін 
жайлы сезінетін болады. 

NISSAN ALMERA – жолаушыға да, жүргізушіге де 
жайлы, сенімді автокөлік. 



3 Велком, Комфорт, Элеганс, Элеганс Плюс, Элеганс Коннект, Элеганс Плюс Коннект, Текна.

Шанақ  
түрі

Габаритті  
өлшемдері

Жиынтық  
түрлері Қозғалтқышы

Трансмиссия  
түрі

5 есікті хэтчбэк ұзындығы: 4387 мм 
ені: 1768 мм 
биіктігі: 1533 мм 

Welcome
Comfort
Elegance
Elegance Plus 
Elegance Connect
Elegance Plus Connect 
Tekna3

бензинді 
1,6 л (117 л. с.) 

5 сатылы
механикалы
CVT түрлендіргішті

Жаңа NISSAN TIIDA бәсекелес ортада көзге түсуге және 
жетекшінің артықшылықтарын сезуге көмектеседі. Өткір қырлы, 
заманауи стильді әрленім. Жүргізушіге де, жолаушыларға да 
жайлы кең салон. Жетістікке апарар жолдағы жайлы жүріс үшін 
қуатты аспа. 

Жолаушыларға арналған кеңістік класындағы жетекшінің 
бірі болған шағын хэтчбэкте сонымен бірге NissanConnect 1 
мультимедиялық жүйе, Intelligent Key 2 кілтсіз жүйе, екі аймақтық 
климат-бақылау, автоматты түрде күңгірттелетін қызметі 
бар артқы көрініс айнасы, жарықдиодты  фаралар* секілді 
технологиялық жабдықтар бар. Сізді нысанаңыздан басқаға 
алаңдатпау үшін мұнда бәрі бар. Үнемдегіш қозғалтқыш 
пен шанақтың аэродинамикалық пішіні жанармай шығынын 
азайтуға мүмкіндік береді, ал бағыттық тұрақтылықтың 
электронды жүйесі әр қозғалыс кезеңінде сенімділік береді.

 NISSAN TIIDA – сіздің бизнесіңіз үшін жаңа серпін.

NISSAN  

TIIDA

1  Ниссан Коннект — көпқызметті консоль. 2 Ақылды кілт.
* Аталған опциялар барлық жиынтықтарда жоқ.



2 Велком, Комфорт, Элеганс, Элеганс Плюс, Элеганс Коннект, Элеганс Плюс Коннект, Текна.

Шанақ  
түрі

Габаритті  
өлшемдері

Жиынтық  
түрлері Қозғалтқышы

Трансмиссия  
түрі

седан ұзындығы: 4625 мм 
ені: 1760 мм 
биіктігі: 1495 мм 

Welcome
Comfort
Elegance
Elegance Plus 
Elegance Connect
Elegance Plus Connect 
Tekna2

бензинді
1,6 л (117 л. с.) 

5 сатылы 
механикалы
CVT түрлендіргішті

Жайлы, келісті, артық шығынсыз және салымсыз көрнекті 
деңгейлі NISSAN SENTRA седаны табысты болашаққа 
бағытталған бизнестің талаптарына сай келеді. Көрнекті 
әрленім, сапалы өңделген кең салон, 2-қатар жолаушылары 
үшін айтарлықтай кеңістік, қаланың екпінді ырғағында 
қозғалысты бірқалыпты ететін аспа, шуды өткізбейтін NISSAN 
SENTRA жайлылықтың жоғарғы деңгейін ұсынады. Бұлардан 
басқа, көлемі 511 л. сыйымды жүксалғыш бөлігі, механикалық 
қораппен де, түрлендіргішпен де жанармайдың аз шығыны 1, 
CO 2 шығарудың төменгі деңгейі және қызмет көрсетудің аз 
ғана құны сізді таңғалдыратын болады. 

Негізгі жиынтықтың өзінде-ақ салқындатқыш, алдыңғы 
орындықтарды жылытқыш, алдыңғы және артқы электрлі 
әйнек көтергіштер, айқын жарықдиодты  суретті артқы шам, 
ABS, тежегіш күштерін тарату жүйесі (EBD), динамикалық 
тұрақтандырғыш жүйесі (ESP) бар. Басқа жиынтықтар екі 
аймақтық климат-бақылау, жаңбыр мен жарық қадағасы, 
«Ақылды кілт» пен қозғалтқышты қосу түймешігі, 5,8-дюймді 
сенсорлы экранды NissanConnect 2 навигациялық жүйе мен 
артқы көрініс камерасы, айналарды жинайтын электрлі тартпа, 
круиз-бақылау, былғары салон* мен басты жарықтың ксенонды 
фаралармен** жабдықталған.

NISSAN SENTRA – жайлылық, атқарымдылық және жаңа 
биіктіктердің деңгейі. 

NISSAN  

SENTRA

1  1999\100 ЕО Директивасына сәйкес (қосымша жабдықтар, жүргізу техникасы, ауа-райы жағдайлары, жолдардың жағдайлары 
нәтижеге әсер етуі мүмкін). 2 Ниссан Коннект – көпқызметті консоль.

* Таза былғарыдан орындықтардың беті ғана жасалған. ** Аталған опциялар барлық жиынтықтарда жоқ. 



Шанақ  
түрі

Габаритті  
өлшемдері

Жиынтық  
түрлері Қозғалтқышы

Трансмиссия  
түрі

5 есікті хэтчбэк ұзындығы: 4135 мм 
ені: 1765 мм 
биіктігі: 1565 мм 

Base3

XE 
SE 
SE+
LE 
Опциялар: интерьер мен
экстерьерді даралау

бензинді
1,6 л (94 л. с.)
1,6 л (117 л. с.) 
1.6 DIG-T (190 л. с.) 

5 сатылы  
механикалы 
Xtronic CVT 
түрлендіргішті (1,6 л 
қозғалтқышымен)
6 сатылы механикалы
Аll Mode 4x4-i толық 
тартпалы Xtronic 
MCVT түрлендіргішті 
(1.6 DIG-T 
қозғалтқышымен)

3 Бэйс.

Егер көзге түсіп, еленгіңіз келсе, өз жасампаздығыңызды 
және жаңа идеяларға ашық екеніңізді баса көрсеткіңіз 
келсе, онда таңдауыңыз дұрыс. NISSAN JUKE өзіне көңіл 
аудартып, көзбен шығарып салғызып, үнемі топ ішінде 
ерекшеленіп тұратын болады. Қайталанбас әрленімімен 
бірге, бұл шағын кроссовердің керемет динамикалық 
сипаттары, өтімділігі, үнемділік қасиеттері бар. Желідегі 
көлемі 1,6 л DIG-T қуатты қозғалтқыш турбинамен бірге 
жанармайды үнемдегіш технологиясымен айтарлықтай 
жылдамдықты сездіреді.

Автокөлікті күйге келтіруді динамикалық өзгерту жүйесінің 
(NDCS) Normal, Sport және ECO1 үш режимі қуатты тұтыну 
мен жанармай шығынын ең төменгі деңгейге дейін 
жеткізуге көмектеседі. Сонымен қатар 

NISSAN JUKE Around View Monitor 2 айналаны бақылау 
жүйесі және қауіпсіздіктің барынша жоғарғы деңгейін 
қамтамасыз ететін Safety Shield белсенді қауіпсіздік жүйесі 
жиынтығы* секілді бірқатар заманауи технологиялармен 
жабдықталған.

NISSAN JUKE бизнесіңіздің жаңа жетістік деңгейіне 
көтерілуіне көмектеседі.

NISSAN  

JUKE

1 Нормал, Спорт, Эко. 2 Айналаны бақылау жүйесі. 
* Аталған опциялар барлық жиынтықтарда жоқ.



Шанақ  
түрі

Габаритті 
өлшемдері

Жиынтық  
түрлері Қозғалтқышы

Трансмиссия  
түрі

5 есікті хэтчбэк ұзындығы: 4377 мм 
ені: 1806 мм 
биіктігі: 1595 мм

XE
SE
SE+
LE
LE+
LE Sport1

бензинді
1,2 л (115 л. с.)
2,0 л (144 л. с.) 
дизельді
1,6 л (130 л. с.) 

2WD
6 сатылы механикалы  
(1,2 л 115 л. с. қозғалтқышымен)
6 сатылы механикалы 
(2,0 л 144 л. с. қозғалтқышымен)
Xtronic CVT түрлендіргішті 
(1,2 л 115 л. с. қозғалтқышымен)
Xtronic CVT түрлендіргішті 
(2,0 л 144 л. с. қозғалтқышымен)
Xtronic CVT түрлендіргішті 
(1,6 л 130 л. с. қозғалтқышымен)

4WD
Xtronic CVT түрлендіргішті 
(2,0 л 144 л. с. қозғалтқышымен)

1 Спорт.

NISSAN QASHQAI бұрыннан ең танымал әрі сұранысқа 
ие болған  корпоративті кроссоверлердің бірі. Керемет 
динамикалық сипаттар, кең де жайлы салон, керемет басқарылу 
бизнес-парк үшін автокөліктерді таңдау тізімінде оны көшбасшы 
етті.  Жоғары сапалы өңделген салоны бар премиалды интерьер, 
жетілдірілген шу өткізбейтіні негізгі жиынтықтың өзінде-ақ 
жабдықталғандықтан NISSAN  QASHQAI-ды таңдап, өзіңіздің 
іске байыпты екеніңізді, егжей-тегжейге көңіл бөлетініңізді 
көрсетесіз. Safety Shield жиынтығымен қауіпсіздік жүйесінің 
жаңа деңгейі мен жаңа инновациялық технологияларды 
ашыңыз. Таңдауға сонымен қатар құрамында дизельдісі де 
бар қозғалтқыштардың көп түрі берілген. Ол пайдалануда 
үнемді: аралас айналымда 100 км-ге тек 4,9 л жұмсайды, CO 2 
шығарылымы төмен болғандықтан экологиялы, қызмет көрсету 
арасындағы аралық – 20 000 км.

NISSAN QASHQAI – ең биік мақсаттарға жетуге арналған 
кроссовер.

NISSAN  

QASHQAI



Шанақ  
түрі

Габаритті  
өлшемдері

Жиынтық 
түрлері Қозғалтқышы

Трансмиссия  
түрі

5 есікті әмбебап ұзындығы: 4640 мм 
ені: 1820 мм 
биіктігі: 1710/1715 мм 
(рейлингтермен бірге)

XE
SE, SE+
LE, LE+

бензинді 
2,0 л (144 л. с.)
2,5 л (171 л. с.)
дизельді
1,6 л (130 л. с.) 

2WD 
6 сатылы механикалы 
(2,0 л 144 л. с. 
қозғалтқышымен)
Xtronic CVT түрлендіргішті 
(2,0 л 144 л. с. 
қозғалтқышымен)

4WD 
Xtronic CVT түрлендіргішті 
(2,0 л 144 л. с. 
қозғалтқышымен)
Xtronic CVT түрлендіргішті 
(2,5 л 171 л. с. 
қозғалтқышымен)
6 сатылы механикалы 
(1,6 л 130 л. с. 
қозғалтқышымен)

Жолсызда жүретін NISSAN X-TRAIL – әмбебап корпоративті 
көлік. Егер сіздің жол бағытыңыз қалада да, оның сыртында 
да болса, онда барлық кедергілерден оңай өтесіз. All Mode 
4x4-i толық тартпаның артықшылығы, ерекше кең, жайлы 
салонмен және қашықтықтан ашылатын қызметі бар* үлкен 
жүксалғышпен бірге қауіпсіздіктің заманауи технологиялары 
NISSAN X-TRAIL-ды әртүрлі мақсаттар үшін таңдауды 
қолайлы етеді. Ал қозғалтқыштардың көптеген түрлері өз 
мақсатыңызға лайық жиынтықты таңдауға мүмкіндік береді. 

NISSAN X-TRAIL – кез келген жолдар үшін керемет таңдау. 

NISSAN 
X-TRAIL

*  Опция барлық жиынтықтарда жоқ. 



Шанақ  
түрі

Габаритті  
өлшемдері

Жиынтық  
түрлері Қозғалтқышы

Трансмиссия  
түрі

5 есікті әмбебап ұзындығы: 5008 мм 
ені: 1960 мм 
биіктігі: 1768 - 1783 мм 
(рейлингтерін қоса 
есептегенде)

Mid
High
High+
Top1

бензинді 
3,5 л V6 (249 л. с.)
буданды
2,5 л HEV (234+20 л. с.)

Xtronic CVT 
түрлендіргішті

1 Мид, Хай, Хай+, Топ.

NISSAN PATHFINDER бизнесіңіздің көкжиектерін кеңейтеді. 
Бұрынғыдан бетер кеңірек, жайлырақ және технологиялы бола 
түсіп, ол заманауи үрдістерге сай болып өзгерді. Жолсызда 
жүретін атақты көліктің жаңа түрінде жоғары қуатты және 
жанармайды айтарлықтай үнемдейтін буданды қозғалтқыш бар.

Кең әрі жеті орындық жайлы салон ең заманауи технологиялармен 
жабдықталған. Жүксалғыш бөлігінің көлемі де үлкен: артқы 
орындықтары жиналған жағдайда аумағы 2260 л. 

Басқарудың қолайлылығы мен қауіпсіздігі Xtronic сатысыз 
түрлендіргіш, айналаны бақылау жүйесі, All Mode 4x4-i толық 
тартпа жүйесі, батып қалуға қарсы жүйе, оқшаулануға қарсы 
тежегіш жүйесі, тежегіш күштерін тарату жүйесі* және т.б. секілді 
жүйелермен қамтамасыз етеді.

NISSAN PATHFINDER – бизнесіңізді алға жылжыту.

NISSAN  

PATHFINDER

* Аталған опциялар барлық жиынтықтарда жоқ.



Шанақ  
түрі

Габаритті  
өлшемдері

Жиынтық  
түрлері Қозғалтқышы

Трансмиссия  
түрі

5 есікті әмбебап ұзындығы: 5160 мм 
ені: 1995 мм 
биіктігі: 1940 мм

Base
High
Top1

бензинді 
5,6 л (405 л. с.)

7 сатылы  
автоматты

1 1 Бэйс, Хай, Топ.

Атақты NISSAN PATROL – салтанат пен стильдің, жайлылық 
пен нағыз жолсызда жүретін көліктің ең жақсы қасиеттерінің 
үйлесімі. 

Кластың ең үлкен автокөліктерінің бірі болған ол шанақ 
тербелісін шектейтін бірегей гидравликалық жүйенің арқасында 
керемет жайлылықты қамтамасыз етеді. Былғарымен* және 
ағашпен жоғары сапалы түрде өңделген премиум-кластың 
салоны ерекше күй сыйлайды. V8 405 л.с. қуатты қозғалтқышы, 
жиектемелі шанақ пен All Mode 4x4 толық тартпа жүйесі 
кедергілерді байқатпай, қозғалысты жайлы әрі бірқалыпты етеді. 
Safety Shield белсенді қауіпсіздік жүйесі жиынтығы көпсатылы 
қорғаныс жүйесімен қамтамасыз етіп, зияткерлі круиз-бақылау 
алыс қашықтық  сапарында өзіңізді еркін сезінуге мүмкіндік 
береді**.

NISSAN PATROL – жетістік пен мәртебенің белгісі.

NISSAN  

PATROL

* Таза былғарыдан орындықтардың беті ғана жасалған. ** Аталған опциялар барлық жиынтықтарда жоқ.
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Бұл брошюра тек жарнамалық мақсатқа ғана ар-
налған. Брошюрадағы фотосуреттер көрмелерде та-
ныстырылған автокөліктердің түптұлғасынан түсіріл-
ген. Компанияның саясатына және автокөліктер 
құрылымын үнемі жақсартуға  сәйкес Nissan ком-
паниясының алдын ала ескертусіз аталған брошю-
рада сипатталған ерекшеліктерді өзгертуге құқығы 
бар. Өткізу нарығына байланысты кейбір жабдықтар 
мен жиынтықтарда айырмашылықтар болуы мүмкін. 
Қандай да бір өзгерістер болған жағдайда Nissan 
компаниясының дилерлері қысқа мерзім ішінде 
хабардар болады. Бұл брошюрада пайдаланылған 
түстердің реңктері полиграфиялық ерекшеліктерге 
орай нақты түстердің реңктерінен біраз өзгеше бо-
луы мүмкін. Барлық құқықтары сақталған. «Ниссан 
Мэнуфэкчуринг РУС» ЖШҚ-ның жазбашы келісімін-
сіз брошюраны толық немесе бөліктерін көшіруге 
тыйым салынған.

* Таңғалдырарлық инновациялар

«Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС» ЖШҚ
Негізгі клиенттермен жұмыс бойынша менеджерлер:
 
ВЛАДИСЛАВ КОРОЛЕВ 
Телефон: +7 (495) 961-21-31, қосымша 5563
e-mail: vkorolev@nissan.kz
 
ЛИНА ВИТКОВСКАЯ 
Телефон: +7 (495) 961-21-31, қосымша 5603
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