MODEL

- standardní ceny

3.7 V6 6MT (344 k)

1 245 000 Kč

SPECIÁLNÍ PRVKY
Motor s výkonem 344 k
19" superlehká kola NISMO RAYS
Nové aerodynamické prvky NISMO
Jedinečný design NISMO
Tmavě šedý zadní nárazník NISMO
Širší blatníky a dvojitá koncovka výfuku NISMO
Sedadla NISMO s červeným prošíváním a logem NISMO
Sportovní volant NISMO potažený kůží a alcantarou s červenou středovou značkou
Hliníkové pedály
Systém "Synchro Rev Control"
Prémiový navigační systém Nissan Connect
Audio systém Bose s 8 reproduktory

Barvy exteriéru*
Bílá Brilliant [QAB]
Nová Stříbrná [K23]
Černá [G41]
* ceny všech dostupných barev exteriéru jsou zahrnuty v základní ceně

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč a obsahují příslušnou sazbu DPH. Obsah tohoto ceníku odráží stav platný v době vydání. NISSAN Sales CEE Kft. si vyhrazuje právo ke změně zde uvedených informací bez předchozího upozornění. Tento ceník je platný od 01.04.2016 do odvolání. Uvedená data jsou
pouze pro informační účely a nemohou být považována za návrh smlouvy. Uvedené ceny včetně DPH se mohou změnit v důsledku změny sazby daně z přidané hodnoty.
Jak je v automobilovém průmyslu obvyklé, na některých částech kožených sedadel může být použita umělá kůže. Umělá kůže v řadě ohledů převyšuje vlastnosti přírodní kůže (například nevrásní při stárnutí, snadněji se čistí, je odolnější proti mechanickému poškození). Takové řešení umožňuje
poskytnout našim zákazníkům skutečně hodnotný a trvanlivý produkt.
Vezměte prosím na vědomí, že zásoby vozidel nabízených v rámci této propagační nabídky jsou omezené a že každý zákazník má právo zakoupit pouze jeden vůz za podmínek nabízených v rámci této nabídky.
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Výbava
Bezpečnost
ABS + EBD + brzdový asistent
Přední airbagy (řidič + spolujezdec), boční airbagy
Hlavové airbagy
Systém proti krádeži schválený organizací Thatcham
Automatické světlomety
Aktivní opěrky hlavy
Přední bezpečnostní pásy s předepínačem a omezovačem zatížení
Výškově nastavitelný bezpečnostní pás
Vehicle Dynamic Control (VDC) s deaktivačním tlačítkem
Viskózní diferenciál se zvýšenou svorností (VLSD)
Imobilizér
Systém kontroly tlaku v pneumatikách (kontrolka)

Exterior
Technologie
Sportovní podvozek a odpružení NISMO
Prémiový navigační systém Nissan Connect* (vlastnosti: ovládání hlasem, přehrávání DVD a dotyková obrazovka)
Ovládání audio systému na volantu
Ovládání handsfree systému (audio + telefon) na volantu
Palubní počítač
Audiosystém BOSE®, 8 reproduktorů
Tempomat s ovládáním na volantu
Systém "Synchro Rev Control"
Inteligentní klíč, Tlačítko startování motoru
Senzory šera
Senzory deště
Sysstém automatického zamykání po rozjezdu
Elektrické ovládání oken
Anténa vlepená pod zadním sklem
Indikátor rychlostního stupně

Exteriér / Interiér
Nové aerodynamické prvky NISMO
Jedinečný design NISMO (logo NISMO na přední masce, sportovní přední nárazník s červeným spoilerem, červená linka na zadním nárazníku a na vnějších zrcátkách,
Širší blatníky a dvojitá koncovka výfuku NISMO
19" superlehká kola NISMO RAYS
Zadní logo NISMO
Zadní spoiler v barvě karoserie
Plochý přední stěrač s variabilním cyklovačem
Elektricky ovládaná, sklopná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
Světla pro denní svícení s technologií LED
Přední světlomety s černým podkladem Bezels
Xenonové světlomety s ostřikovači a automatickým nastavením výšky
Logo Z na bočním panelu vedle bočního směrového světla
Sériové číslo NISMO na přístrojové desce
Volant potažený alcantarou a kůží s červenou středovou značkou
NISMO červené prošití na přístrojové desce, obložení dveří a řadicí páce
Černo-červená designová sedadla RECARO©
Otáčkoměr NISMO
Dveřní kapsy
Příruční schránka se zámkem a tlumeným otevíráním
Schránka s loketní opěrkou na středové konzoli
2 x držák na nápoje na středové konzoli
1 x lampa do zavazadlového prostoru
2 x 12V elektrická zásuvka
Manuálně nastavitelné sedadlo
Hliníkové pedály

*Pro informace o pokrytí a jazykových verzích navigačního systému kontaktujte vašeho prodejce.

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč a obsahují příslušnou sazbu DPH. Obsah tohoto ceníku odráží stav platný v době vydání. NISSAN Sales CEE Kft. si vyhrazuje právo ke změně zde uvedených informací bez předchozího upozornění. Tento
ceník je platný od 01.04.2016 do odvolání. Uvedená data jsou pouze pro informační účely a nemohou být považována za návrh smlouvy. Uvedené ceny včetně DPH se mohou změnit v důsledku změny sazby daně z přidané hodnoty.
Jak je v automobilovém průmyslu obvyklé, na některých částech kožených sedadel může být použita umělá kůže. Umělá kůže v řadě ohledů převyšuje vlastnosti přírodní kůže (například nevrásní při stárnutí, snadněji se čistí, je odolnější
proti mechanickému poškození). Takové řešení umožňuje poskytnout našim zákazníkům skutečně hodnotný a trvanlivý produkt.
Vezměte prosím na vědomí, že zásoby vozidel nabízených v rámci této propagační nabídky jsou omezené a že každý zákazník má právo zakoupit pouze jeden vůz za podmínek nabízených v rámci této nabídky.
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Technická data
Model
Model
3-dveřové Coupé

Typ karoserie
Počet sedadel

2

osob

Motor
VQ37VHR

Označení

V6, 60°

Počet válců, uspořádání

4

Počet ventilů na válec
Zdvihový objem
Vrtání x zdvih
Max. výkon

1)

Max. točivý moment 1)

3,696

cm³

95.5 x 86.0

mm
kW(k)/min

-1

Nm/min-1

253 (344) @ 7400
371 @ 5200
Bezolovnatý benzín OČ 98

Druh paliva

Vícebodové vstřikování

Přívod paliva

Management motoru se zpětnou vazbou a třícestným katalyzátorem / Euro 6

Systém řízení emisí, úroveň emisí

Převodový systém
Motor vpředu s náhonem na zadní kola

Konfigurace pohonu
Převodovka

6-stupňová manuální

Diferenciál s omezeným prokluzem

Viskózní typ (VLSD)

Podvozek
Zavěšení přední nápravy

Dvojité zavěšení s hliníkovými komponenty

Zavěšení zadní nápravy

Nezávislé zavěšení Multi-link s hliníkovými a ocelovými komponenty
Hřebenové řízení s posilovačem

Řízení

Odvětrávané brzdové kotouče s protilehlými brzdovými třmeny z hliníkové slitiny (čtyřpístkové vpředu a dvoupístkové
vzadu)

Brzdový systém
Průměr a šíře předních brzdových kotoučů

Φ

355 x 32

Průměr a šíře zadních brzdových kotoučů

Φ

350 x 20
19" kola

Rozměr kol a pneumatik

245/40 R19 (vpředu), 285/35 R19 (vzadu) / 19"x9.5"(vpředu), 19"x10.5"(vzadu)

19" kola z hliníkových slitin

Hmotnosti
Pohotovostní min/max 2)

kg

1535/1535

Celková hmotnost

kg

1800

Celková délka

mm

4430

Celková šířka

mm

1870

Celková výška

mm

1315

Rozvor

mm

2550

Rozchod kol vpředu

mm

1555

Rozchod kol vzadu

mm

1580

Objem zavazadlového prostoru (VDA)

l

235

Objem palivové nádrže

l

72

Městský jízdní cyklus

l/100 km

15.4

Mimoměstský jízdní cyklus

l/100 km

7.8

Kombinovaný cyklus

l/100 km

10.6

Rozměry

Spotřeba paliva a jízdní vlastnosti
Spotřeba paliva 3)

Emise CO2 3)

g/km

248

Max rychlost

km/h

250

s

5.2

Zrychlení 0-100 km/h

1) Ve shodě se směrnicí 1999/99/EC .
2) Čísla dle směrnice EC. Pohotovostní hmotnost bez řidiče a včetně chladiva, olejů, paliva, rezervního kola a nářadí. Užitečné zatížení bude omezeno v závislosti na nainstalovaným doplňcích a/nebo příslušenství.
3) Ve shodě se směrnicí 2007/715/EC . (Oficiální výsledky mohou být ovlivněny doplňkovým vybavením, údržbou, způsobem jízdy a stavem vozovky nebo počasí)

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč a obsahují příslušnou sazbu DPH. Obsah tohoto ceníku odráží stav platný v době vydání. NISSAN Sales CEE Kft. si vyhrazuje právo ke změně zde uvedených informací bez předchozího
upozornění. Tento ceník je platný od 01.04.2016 do odvolání. Uvedená data jsou pouze pro informační účely a nemohou být považována za návrh smlouvy. Uvedené ceny včetně DPH se mohou změnit v důsledku změny
sazby daně z přidané hodnoty.
Jak je v automobilovém průmyslu obvyklé, na některých částech kožených sedadel může být použita umělá kůže. Umělá kůže v řadě ohledů převyšuje vlastnosti přírodní kůže (například nevrásní při stárnutí, snadněji se čistí,
je odolnější proti mechanickému poškození). Takové řešení umožňuje poskytnout našim zákazníkům skutečně hodnotný a trvanlivý produkt.
Vezměte prosím na vědomí, že zásoby vozidel nabízených v rámci této propagační nabídky jsou omezené a že každý zákazník má právo zakoupit pouze jeden vůz za podmínek nabízených v rámci této nabídky.
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