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Gyémánt fekete [G41]

Fordulatszám szinkronizálás

Alumínium pedálok és lábtámasz

Bose audio rendszer 8 hangszóróval

* az alapár tartalmazza a küls ő metálfény felárát

Nissan Connect Premium navigációs rendszer

Ragyogó fehér [QAB]

Nismo ülések piros öltéssel és Nismo emblémával

16,929,0003.7 V6 6MT (344 LE)

19" Nismo könnyített RAYS alumínium keréktárcsák

Nismo hátsó szárny

Valódi Alcantara és b őr kormánykerék piros öltéssel

Valamennyi ár Ft-ban értendő, és tartalmazza a mindenkori ÁFÁ-t, valamint a regisztrációs adót. Az árlista tartalma a kiadáskor érvényes állapotot tükrözi. A NISSAN Sales CEE Kft. fenntartja a jogot az itt közölt információk előzetes értesítés nélküli
megváltoztatására. Az árlista 2017.04.01-től visszavonásig, vagy a következő árlista kibocsátásáig érvényes. A további feltételekért érdeklődjön hivatalos Nissan márkakereskedőjénél.

Az általános iparági gyakorlatnak megfelelően, a bőrülések egyes részei műbőrből készülhetnek. Ezen anyag használatával az ülés tartósságának a növelése a cél, mivel az alkalmazott műbőr ellenállóbb a karcolódással szemben, könnyebben tisztítható és nem
ráncosodik az idő múlásával.

344 LE-s motor

Nismo küls ő elemek

Szélesített hátsó sárvéd ő és Nismo dupla kipufogóvég

Nismo aerodinamikai csomag

Ragyogó ezüst [K23]

MODELL

Külső színek*

KÜLÖNLEGES FELSZERELTSÉG



 Felszereltség

Blokkolásgátló fékrendszer (ABS) elektronikus fékerőelosztóval (EBD) + Nissan fékasszisztens �

Vezető- és utasoldali légzsák, oldallégzsákok  �

Függönylégzsákok �

Thatcham jóváhagyással rendelkező lopásgátló rendszer �

Automata fényszóró vezérlés �

Aktív fejtámlák �

Biztonsági övek, övfeszítővel és överő-határolóval �

Állítható magasságú biztonsági övek �

Dinamikus menetstabilizáló rendszer (VDC) - kikapcsolható �

Folyadéksúrlódásos korlátozottan önzáró differenciálmű (VLSD) �

Indításgátló �

Guminyomás ellenőrző rendszer �

Exterior

Nismo sport felfüggesztés és alváz �

NissanConnect Premium* navigációs rendszer - érintőképernyő és DVD lejátszás �

Audio rendszer vezérlés a kormánykeréken �

Kormányról irányítható bluetooth telefon rendszer �

Fedélzeti számítógép �

BOSE® audiorendszer, 8 hangszóró �

Sebességtartó automatika sebességhatárolóval �

Fordulatszám szinkronizálás szabályzása �

Intelligens kulcs + Start/Stop gomb �

Sötétedés-érzékelős fényszóró vezérlés �

Esőérzékelős első ablaktörlő �

Központi zár, sebesség érzékelővel �

Elektromos ablakemelők �

Ablakra szerelt antenna �

Sebességfokozat jelző �

�

Nismo aerodinamikai csomag �

Nismo külső elemek (Nismo embléma elöl, sportos első lökhárító piros spoilerekkel, piros hátsó lökhárító piros szárnnyal) �

Szélesített hátsó sárvédő és Nismo dupla kipufogóvég �

19" Nismo könnyített RAYS aluminium keréktárcsák �

Nismo embléma az autó hátsó részén �

Első spoiler a karosszéria színében �

Szerkezet nélküli első ablaktörlő, állítható intervallummal �

Elektromosan állítható és behajtható, fűtött külső tükrök �

LED Hyper nappali menetfények �

Fekete fényszóró keretek �

Xenon fényszórók fényszórómosóval és automatikus magasságállítással �

Z embléma az oldalsó indexbúrákon �

Nismo sorszámozott lemez �

Valódi Alcantara és bőr kormánykerék piros öltéssel �

Piros öltés a műszerfalon,  térdtámaszon, váltó körül és az ajtókárpiton �

RECARO© ülések - fekete és piros színekben �

Nismo fordulatszámmérő �

Tárolórekeszek az ajtókban �

Zárható kesztyűtartó - csillapított nyitással �

Tárolóhely a középkonzolban a  könyöktámasz alatt �

2 x pohártartó a középkonzolon �

Csomagtérlámpa �

2 x 12V elektromos csatlakozó �

Manuálisan állítható ülés �

Alumínium pedálok és lábtámasz �

� - alapfelszereltség

*A navigációs rendszer lefedettségi adatairól és az elérhető nyelvekről bővebben márkakereskedőnk értékesítőjénél érdeklődhet.
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Valamennyi ár Ft-ban értendő, és tartalmazza a mindenkori ÁFÁ-t, valamint a regisztrációs adót. Az árlista tartalma a kiadáskor érvényes állapotot tükrözi. A NISSAN Sales CEE Kft. fenntartja a jogot az itt közölt
információk előzetes értesítés nélküli megváltoztatására. Az árlista 2017.04.01-től visszavonásig, vagy a következő árlista kibocsátásáig érvényes. A további feltételekért érdeklődjön hivatalos Nissan
márkakereskedőjénél.

Az általános iparági gyakorlatnak megfelelően, a bőrülések egyes részei műbőrből készülhetnek. Ezen anyag használatával az ülés tartósságának a növelése a cél, mivel az alkalmazott műbőr ellenállóbb a
karcolódással szemben, könnyebben tisztítható és nem ráncosodik az idő múlásával.
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Biztonsági felszereltség

Technikai felszereltség

Külső / Belső felszereltség



Technical dataTechnikai adatok

Karosszéria típusa

Férőhelyek száma személy

Hengerek száma, elrendezése

Hengerenkénti szelepszám

Hengerűrtartalom cm³

Max. teljesítmény 1) kW(LE)/perc-1

Max. nyomaték 1) Nm/perc-1

Üzemanyag

Üzemanyag ellátás

Kipufogógáz-tisztítás/ Károsanyag-kibocsátási 
norma

Meghajtás

Erőátvitel 

Növelt súrlódású differenciálmű

Felfüggesztés elöl

Felfüggesztés hátul

Kormánymű

Fékrendszer

Első féktárcsa átmérője és vastagsága Φ

Hátsó féktárcsa átmérője és vastagsága Φ

Keréktárcsa és gumiabroncsok mérete

19" alumínium keréktárcsák

Önsúly min./max. 2) kg

Jármű megengedett összsúlya kg

Külső hosszúság mm

Külső szélesség mm

Külső magasság mm

Tengelytáv mm

Nyomtáv elöl  mm

Nyomtáv hátul mm

Csomagtér térfogata (VDA) l

Üzemanyagtartály térfogata l

Üzemanyagfogyasztás 3)

Városban l/100 km

 Városon kívül l/100 km

Vegyes l/100 km

CO2-kibocsátás 3) g/km

Végsebesség km/h

Gyorsulás 0-100 km/h s
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5.2

V6, 60°

4

3,696

253 (344) @ 7400

371 @ 5200

98-as oktánszámú, ólommentes benzin

Hengerenkénti befecskendezés

Zárt visszacsatolású emisszió-szabályzás háromutas katalizátorral / Euro 6

Orrmotor, hátsókerékhajtás

Valamennyi ár Ft-ban értendő, és tartalmazza a mindenkori ÁFÁ-t, valamint a regisztrációs adót. Az árlista tartalma a kiadáskor érvényes állapotot tükrözi. A NISSAN Sales CEE Kft. fenntartja a jogot az itt közölt információk előzetes
értesítés nélküli megváltoztatására. Az árlista 2017.04.01-től visszavonásig, vagy a következő árlista kibocsátásáig érvényes. A további feltételekért érdeklődjön hivatalos Nissan márkakereskedőjénél.

Az általános iparági gyakorlatnak megfelelően, a bőrülések egyes részei műbőrből készülhetnek. Ezen anyag használatával az ülés tartósságának a növelése a cél, mivel az alkalmazott műbőr ellenállóbb a karcolódással szemben,
könnyebben tisztítható és nem ráncosodik az idő múlásával.

1) Az 1999/99/EK Irányelvnek megfelelően, magyar jogba iktatva a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről 
szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelettel.
2) EK Irányelveknek megfelelő adatok. Az üres tömegre vonatkozó adatok vezető nélkül, de a hűtőfolyadék, kenőanyagok, üzemanyag, pótkerék és szerszámok figyelembe vételével kerültek megadásra. A hasznos terhelhetőség 
csökken a járműbe épített extra felszerelések és tartozékok számának növekedésével.

3) Az 2007/715/EK Irányelvnek megfelelően. (Az extra felszerelések, karbantartás, a vezetési technika, valamint az útállapotok és az időjárási körülmények befolyásolhatják a közölt hivatalos eredményeket.)

10.6

248

250

235

72

15.4

7.8

Kettős kereszt lengőkar alumínium elemekkel

1800

1535 / 1535

Fogasléces szervokormány

Szellőztetett tárcsák, szemben elhelyezett és alumínium-öntvény féknyereggel (4 dugattyú elöl és 2 hátul)

245/40 R19 (első), 285/35 R19 (hátsó) / 19"x9.5"(első), 19"x10.5"(hátsó)

Több lengőkaros független felfüggesztés alumínium és acél elemekkel

19" keréktárcsa

355 x 32

1870

355 x 20

1315

2550

1555

1580

4430

6 fokozatú, manuális

viszkó-típus (VLSD)

Model

2

3-ajtós Coupe

Modell            3.7 V6 6MT (344 LE)

Motor

Erőátvitel

Alváz

Súly

Méretek

Menetteljesítmény


