MODEL
3.7 V6 6MT (344 KM)

235,700

WYPOSAŻENIE SPECJALNE
Silnik o mocy 344 KM
19" felgi RAYS ze stopów superlekkich metali sygnowane przez Nismo
Stylistyka nadwozia zaprojektowana przez Nismo
Emblematy Nismo
Ciemnoszary tylny spojler zaprojektowany przez Nismo
Szersze błotniki oraz podwójna końcówka wydechu zaprojektowane przez Nismo
Sportowe fotele z czerwonymi przeszyciami i emblematem Nismo
Kierownica pokryta skórą i alcantarą z czerwonym oznaczeniem centralnym
Aluminiowe nakładki pedałów
System Synchro Rev Control
System nawigacji Nissan Connect Premium
System nagłośnienia BOSE® z 8 głośnikami

Kolory nadwozia*
Biała perła [QAB]
Jasny srebrny [K23]
Diamentowa czerń [G41]
* Dopłata za wszystkie dostępne kolory nadwozia została doliczona do ceny podstawowej

Wszystkie ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT według obowiązującej stawki oraz podatek akcyzowy. Cennik niniejszy zawiera dane aktualne na dzień jego wydania. Nissan Sales Central & Eastern Europe Kft. zastrzega sobie prawo do zmiany
danych zawartych w cenniku bez uprzedniego zawiadomienia. Wskazane ceny brutto mogą być zmienione w szczególności w przypadku zmiany podatku VAT. Niniejszy cennik obowiązuje od 01.04.2016 do odwołania lub wydania nowego cennika. Dane w nim zawarte
podane są wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty zawarcia umowy. Informacje dotyczące odzysku i recyclingu samochodów oraz ich przydatności w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej www.nissan.pl. O szczegółowe informacje prosimy
pytać Autoryzowanego Dealera firmy Nissan.
Tak, jak praktykuje się wśród producentów samochodów, niektóre części skórzanych foteli mogą zawierać syntetyczną skórę. Skóra syntetyczna ma wiele zalet względem prawdziwej (brak tworzenia się zmarszczek w miarę starzenia, łatwiejsze czyszczenie,
podwyższona odporność na zarysowania), co pozwala na zaoferowanie bardziej wytrzymałego produktu dla naszych Klientów.
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Wyposażenie
BEZPIECZEŃSTWO
System przeciwdzialający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) wraz z systemem elektronicznego rozdziału siły hamowania (EBD) i
systemem wspomagania siły hamowania (Brake Assist)
Przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
Kurtynowe poduszki powietrzne
Autoalarm Thatcham
Automatyczne reflektory przednie
Aktywne zagłówki foteli
Pasy bezpieczeństwa z napinaczami i ogranicznikami siły napięcia
Regulacja wysokości pasów bezpieczeństwa
Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy
Mechanizm rożnicowy o ograniczonym tarciu wewnętrznym (VLSD)
Immobilizer
System monitorowania ciśnienia opon (lampka ostrzegawcza)

TECHNOLOGIA
Exterior
Sportowa konfiguracja podwozia i zawieszenia przygotowana przez Nismo
System nawigacji Nissan Connect Premium* (ekran dotykowy, aktywacja głosem oraz odtwarzanie formatu DVD)
Sterowanie systemem audio w kole kierownicy
Zestaw głośnomówiący Bluetooth z możliwością sterowania z poziomu kierownicy
Komputer pokładowy
System nagłośnienia BOSE® z 8 głośnikami (6 głośników klasycznych + 2 głośniki niskotonowe)
Tempomat z ogranicznikiem prędkości
System Synchro Rev Control
Inteligentny kluczyk, przycisk Start/Stop
Czujnik zmieszchu
Czujnik deszczu
Automatyczne zamykanie drzwi przy określonej prędkości
Elektrycznie regulowane szyby (funkcja AUTO od strony kierowcy)
Antena zamontowana na szybie
Wskaźnik wybranego biegu

WYGLĄD ZEWNĘTRZNY I WEWNĘTRZNY
Stylistyka nadwozia zaprojektowana przez Nismo
Emblematy Nismo (emblemat NISMO na przednim zderzaku, sportowy przedni zderzak ze spojlerem)
Szersze błotniki oraz podwójna końcówka wydechu zaprojektowane przez Nismo
19" felgi RAYS ze stopów superlekkich metali sygnowane przez Nismo
Emblemat Nismo na klapie tylnej
Spojler tylny lakierowany w kolorze nadwozia
Wycieraczki przednie z regulowaną częstotliwością pracy
Elektrycznie regulowane, składane i podgrzewane lusterka boczne
Światłą do jazdy dziennej w technologi LED
Czarne wypełnienie lamp pozycyjnych
Reflektory ksenonowe z systemem zmywania i autopoziomowania
Kierunkowskazy boczne z emblematem Z
Plakietka z numerem seryjnym modelu
Kierownica pokryta skórą i alcantarą z czerwonym oznaczeniem centralnym - zaprojektowana przez Nismo
Czerwone przeszycia na panelu instrumentów, osłonach kolan, drzwiach i gałce zmiany biegów
Sportowe fotele RECARO© w kolorze czerwonym i czarnym
Obrotomierz zaprojektowany przez NISMO
Kieszenie w drzwiach
Schowek na rękawiczki
Konsola centralna z podłokietnikiem
Uchwyt na kubek w konsoli centralnej (2x)
Oświetlenie bagażnika
Wszystkie ceny wyrażone są w
złotych polskich i zawierają
Manualna regulacja foteli
Aluminiowe nakładki pedałów
- wyposażenie standardowe
*W sprawie zasięgu map i języka systemu nawigacji, prosimy kontaktować się ze sprzedawcami naszych Dealerów

Wszystkie ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT według obowiązującej stawki oraz podatek akcyzowy. Cennik niniejszy zawiera dane aktualne na dzień jego wydania. Nissan Sales Central &
Eastern Europe Kft. zastrzega sobie prawo do zmiany danych zawartych w cenniku bez uprzedniego zawiadomienia. Wskazane ceny brutto mogą być zmienione w szczególności w przypadku zmiany podatku VAT.
Niniejszy cennik obowiązuje od 01.04.2016 do odwołania lub wydania nowego cennika. Dane w nim zawarte podane są wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty zawarcia umowy. Informacje dotyczące
odzysku i recyclingu samochodów oraz ich przydatności w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej www.nissan.pl. O szczegółowe informacje prosimy pytać Autoryzowanego Dealera firmy Nissan.
Tak, jak praktykuje się wśród producentów samochodów, niektóre części skórzanych foteli mogą zawierać syntetyczną skórę. Skóra syntetyczna ma wiele zalet względem prawdziwej (brak tworzenia się zmarszczek w
miarę starzenia, łatwiejsze czyszczenie, podwyższona odporność na zarysowania), co pozwala na zaoferowanie bardziej wytrzymałego produktu dla naszych Klientów.
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Dane Techniczne
Model
Model
3 drzwiowe Coupe

Typ nadwozia
Liczba siedzeń

2

osoby

Silnik
VQ37VHR

Kod silnika

V6, 60°

Liczba cylindrów, konfiguracja

4

Ilość zaworów na cylinder
Pojemność skokowa

3,696

cm³

Średnica cylindra x skok tłoka
Maksymalna moc silnika 1)
Maksymalny moment obrotowy 1)

mm

95.5 x 86.0

kW(KM)/min-1

253 (344) @ 7400

Nm/min-1

371 @ 5200
benzyna bezolowiowa RON 98

Rodzaj paliwa

wtrysk wielopunktowy

Układ wtryskowy

katalizator 3-funkcyjny / Euro 6

Układ kontroli emisji / Poziom emisji

Układ przeniesienia napedu
silnik umieszczony z przodu / napęd na koła tylne

Konfiguracja układu napędowego

6-biegowa ręczna

Skrzynia biegów

Mechanizm rożnicowy o ograniczonym tarciu wewnętrznym (VLSD)

Mechanizm rożnicowy

Podwozie
dwa wahacze / elementy aluminiowe

Zawieszenie przód

niezależne, wielowachaczowe / elementy aluminiowe i stalowe

Zawieszenie tył
Układ kierowniczy

wspomagany / zębatkowy

Układ hamulcowy

hamulce tarczowe, wentylowane / zaciski 4 tłoczkowe (przód), 2 tłoczkowe (tył)

Tarcze hamulcowe (rozmiar)

przód

Φ

355 x 32

tył

Φ

350 x 20
19" felgi

Rozmiar felg - opon

245/40 R19 (przód), 285/35 R19 (tył) / 19"x9.5"(przód), 19"x10.5"(tył)

19" felgi RAYS

Masa
Masa własna min./max.2)

kg

1535/1535

Dopuszczalna masa całkowita

kg

1800

Wymiary
Długość całkowita

mm

4430

Szerokość całkowita

mm

1870

Wysokość całkowita

mm

1315

Rozstaw osi

mm

2550

Rozstaw kół przednich

mm

1555

Rozmiar kół tylnych

mm

1580

Pojemność bagażnika (VDA)

l

235

Pojemność zbiornika paliwa

l

72

l/100 km

15.4

Osiągi
Zużycie paliwa 3)
Cykl miejski
Cykl pozamiejski

l/100 km

7.8

Cykl mieszany

l/100 km

10.6

Emisja CO2

g/km

248

Prędkość maksymalna

km/h

250

s

5.2

Przyspieszenie 0-100 km/h
1) Według 1999/99/EC.

2) Wartości zgodne z dyrektywą EC. Masa samochodu pustego bez kierowcy, ale z cieczą chłodzącą, olejami, paliwem, kołem zapasowym i narzędziami. Maksymalna ładowność może ulec zmniejszeniu w zależności od opcji
wyposażenia.
3) Według 2007/715/EC (wyposażenie dodatkowe, stan samochodu, technika jazdy, warunki drogowe mogą mieć wpływ na podane parametry).
Wszy
stkie

Wszystkie ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT według obowiązującej stawki oraz podatek akcyzowy. Cennik niniejszy zawiera dane aktualne na dzień jego wydania. Nissan Sales Central & Eastern
Europe Kft. zastrzega sobie prawo do zmiany danych zawartych w cenniku bez uprzedniego zawiadomienia. Wskazane ceny brutto mogą być zmienione w szczególności w przypadku zmiany podatku VAT. Niniejszy cennik
obowiązuje od 01.04.2016 do odwołania lub wydania nowego cennika. Dane w nim zawarte podane są wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty zawarcia umowy. Informacje dotyczące odzysku i recyclingu
samochodów oraz ich przydatności w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej www.nissan.pl. O szczegółowe informacje prosimy pytać Autoryzowanego Dealera firmy Nissan.
Tak, jak praktykuje się wśród producentów samochodów, niektóre części skórzanych foteli mogą zawierać syntetyczną skórę. Skóra syntetyczna ma wiele zalet względem prawdziwej (brak tworzenia się zmarszczek w miarę
starzenia, łatwiejsze czyszczenie, podwyższona odporność na zarysowania), co pozwala na zaoferowanie bardziej wytrzymałego produktu dla naszych Klientów.
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