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Kirándulni indul a tópartra? Megígérte, hogy segít a 

barátjának költözködni? Facsemetéket kell elhoznia a 

kertészetből?

Az EVALIA mindenre képes!

Az EVALIA bármilyen elfoglaltsághoz gyorsan és könnyen 
alkalmazkodik, legyen az munka vagy szabadidős 
tevékenység.

FEJLETT TECHNOLÓGIAFEJLETT TECHNOLÓGIAFEJLETT TECHNOLÓGIAFEJLETT TECHNOLÓGIA

Alapfelszereltségként tolatókamera segíti a parkolást, így 
még a legszűkebb helyekre is könnyedén beállhat.

Kishaszongépjárművekre 5 év vagy 160 000 km (amelyik előbb 

bekövetkezik) gyártói garancia vonatkozik (az e-NV200 modell 

kivételével).

Az e-NV200 esetében: A Garanciafüzet és Szervizkönyv 3.1. pontjában 
meghatározott új gépjármű garancia meghosszabbításra kerül 5 évre (a 
garancia kezdő időpontjától) vagy 100 000 km-re, amelyik hamarabb 
bekövetkezik. A karosszéria elemeire és a festésre a 4. és 5. évben nem 
vonatkozik a garancia. A garancia feltételei és a kivételek a Garanciafüzetben 
rögzítettek szerint irányadók. A további részleteként kérjük tekintse meg a 
Kiterjesztett Garancia Szerződési Feltételeit. A fentiektől eltekintve valamennyi, a 
Garanciafüzet és Szervizkönyvben meghatározott feltétel változatlanul 
irányadó. A Kiterjesztett Garancia biztosítási termék, amelyet a Nissan Insurance 
Ltd nyújt.

A KÉSZLET 

EREJÉIG

7 üléses változat
Már 3 627 000 Ft-tól állami támogatással
5 év vagy 160 000 km gyártói garanciával



Motor Teljesítmény Váltó Tolóajtók száma

1.5 dCi dízel 90 LE (66 kW) 5 M/T 2 6 652 000 6 887 000

1.5 dCi dízel 110 LE (81 kW) 6 M/T 2 6 882 000 7 117 000

 375 000  375 000

Metálfényezés

ACENTA PREMIUM

 89 425

 117 765

TEKNA

 127 000

Harmadik üléssor és hátsó klímaegység

Nissan
Kiterjesztett Garancia

+ 40 000 km (összesen 5 év vagy 200 000 km)

+ 90 000 km (összesen 5 év vagy 250 000 km)

ACENTA PREMIUM TEKNA

LISTAÁRAKLISTAÁRAKLISTAÁRAKLISTAÁRAK

RENDELHETŐ OPCIÓKRENDELHETŐ OPCIÓKRENDELHETŐ OPCIÓKRENDELHETŐ OPCIÓK

Az árak 2019.04.24-től visszavonásig érvényesek. A Nissan Kiterjesztett Garancia biztosítási termék, a biztosítás pontos feltételeiről a Márkakereskedések ügyfélterében elérhető 

Ügyféltájékoztató, valamint az Általános Szerződési Feltételek segítségével tájékozódhat. Valamennyi ár Ft-ban értendő és tartalmazza a vonatkozó Tűzvédelmi hozzájárulás mértékét. A 

Nissan Kiterjesztett Garancia biztosítási termék, tárgyi adómentes szolgáltatás, ezért ÁFA nem terheli.
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ACENTA PREMIUM TEKNA

Blokkolásgátló fékrendszer (ABS) elektronikus fékerő-elosztóval (EBD) � �

Elektronikus menetstabilizáló rendszer (ESP), keréknyomás ellenőrző rendszer � �

Vezetőoldali légzsák � �

Utasoldali légzsák � �

Első oldallégzsákok � �

Függönylégzsák � �

Hárompontos biztonsági övek övfeszítővel és överő-határolóval � �

Öv bekapcsolására figyelmeztető rendszer (vezető- és utasoldali) � �

3 pontos biztonsági övek a 2. üléssorban � �

Elektronikus indításgátló � �

Ködfényszóró � �

Hátsó ködzárófény � �

Szervokormány � �

Magasságban állítható kormányoszlop � �

Fékasszisztens � �

Teljes méretű pótkerék � �

15"-os könnyűfém keréktárcsák � �

Gumiméret - 175/65 R15 � �

Színrefújt külsőtükör-borítás � �

Színrefújt külső kilincsek � �

Színrefújt lökhárítók � �

Nappali menetfény � �

Sötétített üveg � �

Üvegezett jobb oldali tolóajtó � �

Üvegezett bal oldali tolóajtó � �

Felnyitható hátsó üvegezett csomagtérajtó ablaktörlővel és páramentesítővel � �

Manuális klímaberendezés � -

Automata klímaberendezés - �

- �

� -

Tolatókamera � -

Kormányról vezérelhető sebességtartó automatika sebességhatárolóval � �

Fedélzeti számítógép multifunkciós kijelzővel � �

Intelligens kulcs nyomógombos indítással - �

Távirányítós központi zár � �

Automatikus világítás és ablaktörlők - �

Elektromos ablakemelők vezetőoldali komfortkapcsolóval � �

Elektromos vezérlésű és fűthető külső tükrök � �

Fűthető ülések � �

60/40 arányban osztott hátsó üléssor � �

Pollenszűrő � �

Csúsztatható ablakok a második üléssorban � �

Belső visszapillantó tükör � �

Tetőantenna � �

4 db rögzítőfül a csomagtérpadlón � �

12V csatlakozók (2 db) � �

Harmadik üléssor (2 ülés, felhajtható) és hátsó hűtés � �

Ülés alatti tárolórekesz � �

6 db pohártartó � �

Középkonzol tárolódoboz fedéllel � �

Kártya és pénzérme tartó � �

� - alapfelszereltség,  � - rendelhető opció, - nem elérhető, (M) metálfényezés

Fehér  - QM1 �

Ezüst (M) - KL0 �

Sötétszürke (M) - K51 �

Fekete (M) - GN0 �

Sötétkék (M) - BW9 �

Piros - Z10 �

Gyöngyházfehér (M) - QAB �

Barna (M) - CAP �

TÁROLÓHELYEK

BIZTONSÁGI FELSZERELTSÉG

KÜLSŐ MEGJELENÉS

AJTÓK / CSOMAGTÉR

KÉNYELMI ÉS TECHNIKAI ELEMEK

IT csomag: CLARION beépített érintőképernyős navigáció 
+ Kormányról vezérelhető 2 DIN CD-MP3 lejátszó + FM/AM rádió + USB és AUX bemenet + 
Bluetooth + tolatókamera

SZÍNEK ACENTA PREMIUM / TEKNA

Kormányról vezérelhető 2 DIN CD-MP3 lejátszó, FM/AM rádió, USB és AUX bemenet és Bluetooth, 
4 hangszóróval
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QM1

KL0

K51

GN0 Z10

BW9 QAB

CAP



MODELL
Típus

Szállítható személyek

MOTOR
Hengerek száma

Szelepek száma hengerenként

Hengerűrtartalom cm³

Furat x Löket mm

LE (kW) 90 (66) 110 (81)

ford/perc

Nm 200 240

ford/perc

Sűrítési arány

Üzemanyag

Üzemanyagellátás

Akkumulátor Ah

ERŐÁTVITEL
Tengelykapcsoló

Erőátvitel

Fokozatok száma 5 6

Meghajtott kerekek

ALVÁZ / FUTÓMŰ

Kormánymű

Fékrendszer

Keréktárcsa mérete

Gumiabroncsok mérete

FOGYASZTÁS*
Városi l/100 km 5.7 5.5

Városon kívüli l/100 km 4.8 4.6

Vegyes l/100 km 5.1 4.9

CO2-kibocsátás (vegyes) g/km 133 130

MENETJELLEMZŐK
Max. sebesség km/h 158 169

Fordulókör Faltól falig m

 Fordulókör Járdaszegélytől járdaszegélyig m

TÖMEGADATOK
Megengedett össztömeg kg 2060 2080

Saját tömeg**/*** Min. kg 1376 / 1417 1 390 / 1431

 Teherbírás*** Max. kg 684 / 643 690 / 649

Első max. kg 946 / 950 960 / 963

Hátsó max. kg 1114 / 1110 1120 / 1117

Fékezett max. kg

Fékezetlen max. kg

**Vezető nélkül, teli üzemanyagtartállyal.

*** Felszereltségtől fűggően változik.

KÜLSŐ MÉRETEK
Hosszúság mm

Szélesség tükrökkel mm

 Szélesség tükrök nélkül mm

Magasság (teher nélkül) Min. mm

Tengelytávolság mm

Elöl mm

Hátul mm

Elöl mm

Hátul mm

Hasmagasság (teher nélkül) mm

CSOMAGTÉR MÉRETEK
Max. szélesség mm

Max. magasság mm

 Rakodómagasság mm

3 üléssor használatával l

3. üléssor felhajtott állapotban - (7 szem.) l

Felhajtott utasülések - (5 / 7 személyes) l

Szélesség mm

Magasság mm

Szélesség mm

Magasság mm

ÜZEMANYAGTARTÁLY
l

1228

55

1490

1510

158

1495

1305

524

900

2000

3 000 / 2900

693

1171

1262

835

840

1.5 dCi (K9K)

EVALIA

5 / 7

4

1100

2

60

Száraz egytárcsás, mechanikus

Manuális

15.5

Common-Rail, közvetlen befecskendezés

1461

76,0 x 80,5

1695

640

*Az UN/ECE 101. rendeletnek megfelelően kalkulált érték, normál használatnál a tényleges érték számos tényező függvényében változhat, mint pl a vezetési szokások, hőmérséklet, terepviszonyok, guminyomás, karbantartás, össztömeg stb.
A közölt adatok összehasonlíthatóság céljából kerültek bemutatásra; csak az azonos műszaki eljárásokkal tesztelt járműveket hasonlítsa össze. Az adatok a kivezetésre kerülő (NEDC) tesztciklusból származnak. A tényleges vezetési eredmények változhatnak 
az olyan tényezők függvényében, mint az időjárási viszonyok, a vezetési stílus, a járműterhelés vagy a regisztráció után beillesztett kiegészítők.

2725

1865

4400

2011

Max. teljesítmény

Max. nyomaték

Tengelyterhelés

Vontatható tömeg

15 × 5.5J

175/65R15

11.1

10.6

Első

Rugóstag

Merevtengely laprugóval, lengéscsillapítóval

Elektromos szervó rásegítés, fogasléces

Elöl tárcsafék, hátul dobfék, ABS, EBD és fékasszisztens

4000

2000

Gázolaj

Felfüggesztés
Elöl

Hátul

Túlnyúlás

Nyomtáv

Csomagtartó térfogata

Tolóajtó

Hátsó ajtó

Térfogat
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A Nissan Finance által nyújtott finanszírozás fajtái és a kínált szolgáltatások köre*:
� Pénzügyi lízing forint, illetve euro alapon

� A finanszírozási döntést megelőző díjtalan pénzügyi tanácsadás

� Maradványértékes finanszírozás, a lehető legalacsonyabb törlesztő részlet elérése érdekében

� Finanszírozásba épített CASCO és Gépjármű Védelem biztosítás

YOU+NISSAN
A You+Nissan a Nissan-tulajdonosok számára kialakított felület, ahol ajánlatok, szolgáltatások és információk találhatóak.
Személyre szabott ajánlatért keresse fel weboldalunkat! www.nissan.hu

Egyes felszereltségek, tartozékok vagy szolgáltatások a helyi piactól és készletektől függően korlátozottan elérhetők lehetnek. A képek illusztrációk. Valamennyi ár Ft-ban értendő, és 
tartalmazza a regisztrációs adót. Az árlista 2019.04.24-től visszavonásig érvényes. Az árlista tartalma a kiadáskor érvényes állapotot tükrözi. A NISSAN Sales CEE Kft. fenntartja a jogot az 
itt közölt információk előzetes értesítés nélküli megváltoztatására. A feltüntetett árak az adók és egyéb díjak változása esetén módosulhatnak. A tájékoztatás nem teljeskörű. Az aktuális 
árakért és további feltételekért érdeklődjön hivatalos Nissan márkakereskedőjénél.

* Nissan Finance 2,5% THM - Az ajánlat a 2019.02.12. után megkötött vevői szerződésekre érvényes. A Nissan Finance finanszírozási ajánlat,  változó kamatozású, forint alapú konstrukció, 
THM 2,5%, minimum önerő 30%, maximális futamidő 48 hónap, mely egyedi hitelképesség vizsgálat függvényében érvényes.  A feltüntetett havidíjak 50% kezdőbefizetésre és 48hónapos 
futamidőre vonatkoznak.
A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat A THM mutató értéke nem 
tükrözi a finanszírozás kamatkockázatát. A jelen tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek, a részletekért keresse fel hivatalos Nissan Márkakereskedőjét.  A Nissan Finance finanszírozást 
az UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja. Az UniCredit Leasing Hungary Zrt. az egyedi hitelbírálat jogát fenntartja, valamint az ajánlati kötöttségét kizárja. Az UniCredit Leasing Hungary 
Zrt. mindenkor hatályos Üzletszabályzata, Általános Szerződési Feltételei és Hirdetménye a www.unicreditleasing.hu honlapon keresztül érhető el.

Nissan Sales CEE Kft.
Infopark sétány 3/B

1117 Budapest
Magyarország

Az Ön Nissan márkakereskedője:
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