TECHNIKAI ADATOK
1.3 DIG-T 130 6MT

Motor specifikáció
Sebességváltó

6 sebességes kézi váltó

Hnegrerűrtartalom

1333

Üzemanyag

Benzin

Hengerek/szelepek száma

4/16

Befecskendezés típusa

Közvetlen, turbófeltöltővel

Maximális teljesítmény (kW/PS) fordulatszámonként

96/130/4500

Maximális forgatónyomaték (Nm) fordulatszámonként

240 (1500)

Kibocsátási szint

Euro6

Start & Stop

Igen

Részecskeszűrő

Igen

TELJESÍTMÉNY
Maximális sebesség (km/h)

183

Gyorsulás 0-ról 100 km/h-ra (s)

11,8

ÜZEMANYAG-FOGYASZTÁS/ - KIBOCSÁTÁS
Fogyasztás (l/100 km)

6,6 - 7,7

- kibocsátás (g/km) WLTP kombinált (VL/VH)

150 - 174

Üzemanyagtartály kapacitása (l)

54

Külső méretek L1 (mm)
Teljes hossz

4486

Hátsó túlnyúlás

810

Tengelytáv

2716

Elülső túlnyúlás

960

Magasság

1793-1838

Magasság tetőrácsokkal

1848-1893

Szélesség tükrök nélkül

1919

Szélesség tükrökkel

2159

A Grand Automotive Central Europe Kft. a járművek importőre. A Magyarországon alkalmazandó termékspecifikációkról és árakról a Nissan Márkakereskedőknél tájékozódhat, a
honlapon történő tájékozódás a márkakereskedői információkat nem pótolhatja. A feltüntetett árak ajánlott bruttó listaárak, melyek az általános forgalmi adó, a regisztrációs díj és
a magyar forint árfolyam változása esetén módosulhatnak. A Grand Automotive Central Europe Kft. a nyomdai hibákból, az adatok pontatlanságából és a kiadás utáni
módosításokból eredő tévedésekért való felelősségét kizárja. Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek szerződéses ajánlattételnek, továbbá az árlistán szereplő
képek csupán illusztrációs célt szolgálnak. Az árlista a 2022.03.18- tól visszavonásig érvényes. A Grand Automotive Central Europe Kft. fenntartja a jogot az itt közölt információk
előzetes értesítés nélküli megváltoztatására. Ellenőrizze a Nissan márkakereskedőjének elérhetőségét és szállítási dátumát.
A fogyasztási és CO2 kibocsátási értékek az alkalmazandó európai előírásoknak megfelelően lettek megadva. A bemutatott számok WLTP adatok. A WLTP egy új teszt, amelyet az
üzemanyag-fogyasztásra és a CO2 kibocsátási adatokra használnak. Csak azokat a járműveket hasonlítsa össze, amelyeket azonos műszaki eljárásokkal teszteltek. A tényleges
vezetési eredmények változhatnak olyan tényezők függvényében, mint az időjárási viszonyok, a vezetési stílus, a jármű terhelése vagy a regisztráció után felszerelt tartozékok.
Valamennyi ár Ft-ban értendő és tartalmazza a vonatkozó biztosítási adó mértékét. A termék tárgyi adómentes szolgáltatás, ezért ÁFA nem terheli. Az árlista tartalma a kiadáskor
érvényes állapotot tükrözi. A Nissan International Insurance Ltd. fenntartja a jogot az itt közölt információk előzetes értesítés nélküli megváltoztatására. Az itt közölt adatok
tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek szerződéses ajánlattételnek. Az Ön gépjárművéhez elérhető termékekről az ügyféltérben található számítógépen, az internetes
értékesítési felületen tájékozódhat. Az internetes értékesítési felület használatát illetően kérjük, érdeklődjön Kollégánktól. A NISSAN Kiterjesztett Garanciabiztosítás biztosítási
termék, a biztosítás pontos feltételeiről az ügyféltérben elérhető Ügyféltájékoztató valamint az Általános Szerződési Feltételek segítségével tájékozódhat.
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.

