NISSAN NAVARA

N-Guard+

ÁRLISTA
VÁLTÓ

FOGYASZTÁS
CO2 KIBOCSÁTÁS

2.3 dCi 160
425 Nm
6 M/T (4x4) dízel

6 sebességes manuális

7 l/100 km
184 g/km

2.3 dCi 190
450 Nm
6 M/T (4x4) dízel

6 sebességes manuális

2.3 dCi 190
450 Nm
7 A/T (4x4) dízel

7 sebességes automata

MOTOR

7 l/100 km
184 g/km

7.4 l/100 km
194 g/km

VISIA

ACENTA

N-TREK

TEKNA

Bruttó listaár

10 408 000 Ft

10 695 000 Ft

11 762 000 Ft

Bruttó kedvezményes ár

9 908 000 Ft

10 195 000 Ft

11 262 000 Ft

Bruttó listaár

-

11 040 000 Ft

12 371 000 Ft

12 897 000 Ft

13 490 000 Ft

Bruttó kedvezményes ár

-

10 540 000 Ft

11 871 000 Ft

12 397 000 Ft

12 990 000 Ft

Bruttó listaár

-

11 405 000 Ft

12 735 000 Ft

13 262 000 Ft

13 855 000 Ft

Bruttó kedvezményes ár

-

10 905 000 Ft

12 235 000 Ft

12 762 000 Ft

13 355 000 Ft

N-Guard+ színek

Ezüst
KL0

Gyöngyházfehér
310 000 Ft
Gyöngyházfehér
QAB

-

N-GUARD+
-

SZÍNEK
Sima
Piros
Z10

Fehér
QM1

Metál
245 000 Ft
Szavanna sárga
EAU

Fekete
GN0

Sötétkék
BW9

Bronz
CAQ

Szürke
K51

Egyes verziók korlátozottan érhetők el. További informacióért kérjük forduljon markakereskedőjéhez.

Valamennyi ár Ft-ban értendő, és tartalmazza a mindenkori ÁFÁ-t, valamint a regisztrációs adót. Az árlista tartalma a kiadáskor érvényes állapotot tükrözi. A Grand Automotive CE Kft. fenntartja a jogot az itt közölt információk előzetes értesítés nélküli megváltoztatására. Az árlista a 2020.07.27-től megkötött vevői szerződésekre
érvényes. Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek szerződéses ajánlattételnek. A feltüntetett bruttó árak az általános forgalmi adó és regisztrációs díj változása esetén módosulhatnak. Az aktuális árakért és további feltételekért érdeklődjön hivatalos Nissan márkakereskedőjénél.
A fogyasztási és a kibocsátási értékek az érvényes európai előírásoknak megfelelően kerültek meghatározásra. A személygépjárművekre vonatkozó új vizsgálati eljárás (WLTP menetciklus) bevezetésével a jelenleg közölt műszaki adatok a jármű regisztrációját megelőzően frissítésre kerülhetnek. Az opcionális berendezések és tartozékok,
egyéb nem technikai tényezők esetén befolyásolhatják a fogyasztást és a kibocsátást.

FELSZERELTSÉG
VISIA

ACENTA

(VISIA FELSZERELTSÉGEN FELÜL)
• ABS, Elektronikus fékerőelosztó (EBD) és
• Vészfékező rendszer
Menetstabilizáló rendszer (VDC)
• Stop/Start Rendszer
• Vontatmány stabilizátor
(manuális váltó esetén)
• Elektronikus részlegesen önzáró
• C-csatornás rakományrögzítő rendszer
differenciálmű deaktiválással (eLSD)
• Elektromos ablakemelők hátul
• Lejtmenet-vezérlő
• Megvilágított ajtófellépő
• Visszagurulás-gátló rendszer
• 17” könnyűfém keréktárcsák
• Vezető- és utasoldali légzsák, oldal-, függöny- (190 LE: 18")
és térdlégzsák
• Krómozott első hűtőrács
• Pótkerék
• DAB (Digitális rádióvevő)
• Nappali menetfény
• 6 hangszóró
• Többlengőkaros felfüggesztés
• Manuális klímaberendezés pollenszűrővel
• 6 irányban állítható vezetőülés (tolható /
dönthető / emelhető)
• 4 irányban állítható utasülés (tolható /
dönthető)
• Elektromos állítású külső visszapillantó
tükrök
• Alkonyatérzékelő fényszórók
• Belső visszapillantó tükör manuális
elsötétítéssel
• 17” acél keréktárcsák
• LED féklámpa
• Színes műszerfal
• 4 hangszóró
• Audiorendszer Bluetooth / USB / Aux
csatlakozással
• Sebességtartó automatika, sebességhatároló
• Automatikus fényszóró-kapcsolás hazakísérő
fénnyel
• Fedélzeti számítógép
• Hátsó szélvédő rács
(Csak Visia felszereltségen)
• ISOFIX gyermekülés-rögzítési pontok
• Elektromos ablakemelők elöl
• Rakományrögzítő horgok

N-TREK
(ACENTA FELSZERELTSÉGEN FELÜL)
• Fényszórómosó berendezés
• Első ködlámpák
• Kétzónás automata légkondicionáló
berendezés pollenszűrővel
• Hátsó szellőzés
• Fűthető külső visszapillantó tükrök LED-es
oldalsó irányjelzővel
• Fűthető első ülések
• Belső visszapillantó tükör automatikus
elsötétítéssel
• Vezető- és utasoldali napellenző
megvilágított piperetükörrel
• 18” könnyűfém keréktárcsák
• Oldalfellépők
• Elektromosan behajtható külső visszapillantó
tükrök
• Krómozott belső és külső ajtókilincsek
• Sötétített hátsó üvegek
• Bőr bevonatú kormánykerék
• Tolatókamera
• Intelligens kulcs nyomógombos indítással
• Új NissanConnect** (8” kijelző, navigáció,
applikációk, Bluetooth streaming)

TEKNA
(N-TREK FELSZERELTSÉGEN FELÜL)
• LED-es nappali menetfény
• 8 irányban állítható vezetőülés
• Bőr ülések***
• Fényszórók automatikus magasságállítással
• LED fényszórók (tompított és távolsági)
• Tetősínek
• 360 fokos parkolókamera
• Hátsó parkolóradar

N-GUARD+
(TEKNA FELSZERELTSÉGEN FELÜL)
• Félbőr ülések, kék varrással
• Elektromos napfénytető árnyékolóval
• 18"-os fekete könnyűfém keréktárcsák
• Fekete külső visszapillantó tükrök
• Fekete első hűtőrács
• Krómozott belső és fekete külső ajtókilincsek
• Első ködlámpák fekete díszítéssel
• Bőr bevonatú kézifék
• Vonóhorog 7 pólusú csatlakozóval
• Hátsó differenciálzár
• Platóbélés
• Lábtérvilágítás
• Elérhető színek: gyöngyházfehér, fekete,
szürke

OPCIÓK ÉS KIEGÉSZÍTŐK (bruttó árak)
Vészfékező rendszer (76 000 Ft)
"C-csatornás" rakományrögzítő rendszer
(45 000 Ft)
Hátsó differenciálzár
(221 000 Ft)
Fűthető első ülések és külső visszapillantó
tükrök, fényszórómosó (103 000 Ft)
(Csak hátsó differenciálzárral kérhető)

Hátsó differenciálzár (221 000 Ft)
Fűthető első ülések és külső visszapillantó
tükrök, hátsó szellőzővel és fényszórómosó
berendezéssel (140 000 Ft)
(Csak hátsó differenciálzárral kérhető)

Vonóhorog 7 pólusú csatlakozóval
(162 000 Ft)
Hátsó differenciálzár (221 000 Ft)

Elektromos napfénytető árnyékolóval
(257 000 Ft)
Vonóhorog 7 pólusú csatlakozóval
(161 000 Ft)
Hátsó differenciálzár
(221 000 Ft)

**Az Apple CarPlay az Apple Inc. bejegyzett védjegye. Apple CarPlay a következő eszközökkel kompatibilis: iAP2, iPhone 5 vagy újabb készülék (Lightning-csatlakozó), iOS 8.3 vagy újabb operációs rendszerrel és USB kapcsolat szükséges. Az Apple CarPlay elérhetősége piaconként eltérő. Az Apple Carplay részleteiről érdeklődjön a
következő oldalon: https://www.apple.com/hu/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay. Az Android Auto a Google bejegyzett védjegye. Az Android Auto a következő eszközökkel kompatibilis: Android 5.0 (Lollipop) vagy újabb rendszert futtató telefonokkal használható. USB-kapcsolat szükséges. Az Android Auto
elérhetőségét a következő linken ellenőrizheti: https://www.android.com/auto/. A Nissan nem vállal felelősséget az Apple CarPlay és/vagy Android Auto használatából eredő bárminemű kár, veszteség vagy sérülésért. Nissan befolyásán kívül eső okokból, előfordulhat, hogy az Apple CarPlay és Android Auto rendszer nem elérhető egy
adott országban vagy nem az összes funkciója, ezért a Nissan nem vállal felelősséget az Apple CarPlay és/vagy Android Auto elérhetőségéért vagy hiányos jellemzői miatt az Ön autójában.
***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.

