
Model
Počet sedadiel osôb

Motor
Počet valcov, usporiadanie

Počet ventilov na valec

Zdvihový objem cm³

Vŕtanie x zdvih mm

Max. výkon motora
1)

kW(KM)/min
-1

Max. krútiaci moment
1)

Nm/min
-1

Kompresný pomer

Palivo

Typ vstrekovania

Emisný level

Prevodový systém
Prevodovka

Poháňaná náprava

Podvozok
Zavesenie prednej nápravy

Zavesenie zadnej nápravy

Brzdový systém

Disky kolies

Rozmer pneumatík

Hmotnosti
Pohotovostná hmotnosť min./max.

2) kg

Celková hmotnosť kg

Max. zaťaženie nápravy prednej kg

Max. zaťaženie nápravy zadnej kg

Max. hmotnosť prívesu brzd.
3) kg

Max. hmotnosť prívesu nebrzd.
3) kg

Rozmery
Celková dĺžka mm

Celková šírka mm

 Celková výška mm

Rázvor náprav mm

Rozchod kolies vpredu mm

Rozchod kolies vzadu mm

Min. svetlá výška mm

Previs (vpredu) mm

Previs (vzadu) mm

Objem batož. priestoru max. (s náhradným kolesom) l

Objem palivovej nádrže l

Spotreba, jazdné vlastnosti
4)

Spotreba paliva - Nízka (WLTP) l/100 km

Spotreba paliva - Stredná (WLTP) l/100 km

 Spotreba paliva - Vysoká (WLTP) l/100 km

Spotreba paliva - Veľmi vysoká (WLTP) l/100 km

Spotreba paliva - Kombinovaná (WLTP) l/100 km

CO2 produkcia emisií - Nízka (WLTP) g/km

CO2 produkcia emisií - Stredná (WLTP) g/km

CO2 produkcia emisií - Vysoká (WLTP) g/km

CO2 produkcia emisií - Veľmi vysoká (WLTP) g/km

CO2 produkcia emisií - Kombinovaná (WLTP) g/km

Max. rýchlosť km/h

Zrýchlenie 0-100 km/h s

1470 - 1581

1985 - 2180

1025 - 1030

1010-1200

Nezávislé viacprvkové zavesenie

Euro6d-full

Nezávislé Mc Pherson , vinuté pružiny

10,5 : 1

Benzin

Priame vstrekovanie

DCT

predná

Obsah tohto cenníka odzrkadľuje stav platný v čase jeho vydania. Spoločnosť Nissan si vyhradzuje právo na zmenu informácií uvedených v tomto cenníku bez predchádzajúceho upozornenia. Uvedené údaje majú iba informatívny charakter a nie sú považované za 

súčasť zmluvného návrhu. Vyobrazenia sú iba ilustratívne. Pre ďalšie informácie kontaktujte autorizovaných predajcov vozidiel Nissan.

Predné a zadné kotúčové brzdy s posilňovačom, ABS, EBD a s brzdovým asistentom a asistentom rozjazdu do kopca

60

1) V súlade so Smernicou 1999/99/EC.

2) Hodnoty v súlade s právnymi predpismi EU. Stav pohotovostnej hmotnosti je určený bez vodiča a vrátane chladiacej kvapaliny, olejov, paliva, rezervného kolesa a náradia. Užitočná hmotnosť sa môže znížiť v závislosti od dodatočnej výbavy a/alebo namontovaných doplnkov.

3) Uvedené hodnoty sú stanovené s vodičom + 4 cestujúci a batožina a max. pohotovostná hmotnosť.

4) Hodnoty spotreby paliva a produkcie emisií sú uvedené v súlade s platnými Európskymi predpismi. Uvedené hodnoty sú v súlade s WLTP. Cyklus WLTP je nový testovací cyklus na zistenie spotreby paliva a produkcie emisií CO2. Porovnávať je možné len hodnoty, ktoré boli testované rovnakou technickou 

procedúrou. Hodnoty namerané v reálnej premávke sa môžu líšiť v závislosti od poveternostných podmienok, štýlu jazdy, zaťaženia vozidla a dodatočne montovaného príslušenstva. Uvedené motorizácie môžu podliehať obmedzeniam dostupnosti v dôsledku zmien v ponuke motorov Nissan. Skontrolujte si 

dostupnosť a dátum dodania u predajcu Nissan.

1575 - 1585

204

975

565

Visia

17x7.0J disky z ľahkých zliatin (7 miestna verzia je

dostupná len so 17" oceľovými diskami kolies)

N-Connecta/Tekna

18x7J disky z ľahkých zliatin

Visia

225/65R17

N-Connecta/Tekna

225/60R18

DIG-T 160

1332

72,2 × 81,3

116 (160) / 5500

270 / 1800 - 3750

5 (7)

4, v rade

4

1500

750

8,8-9,1

6,8-7,1

6,1-6,3

4690

1820 - 1830

1710 - 1740

1010

2705

1575 - 1585

172-175

161-166

194

11.5

7,6-7,7

7,1-7,3

198-206

154-160

139-142
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