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BENZINA MILD-HYBRID
1.3 l 140 CP 2WD, transmisie manuală
1.3 l 160 CP 2WD, transmisie manuală
1.3 l 160 CP 2WD, transmisie automată X-Tronic
1.3 l 160 CP 4x4, transmisie automată X-Tronic

DOTARI VISIA:
Exterior
Oglinzi exterioare reglabile electric și încălzite
Oglinzi exterioare cu pliere manuală
Lumini de zi cu LED
Lămpi spate LED (frână + mod noapte)
Faruri automate cu LED (faza lungă și lumini de drum)
Antenă tip ,,Shark’’
Jante de 17” din oţel
Interior
Geamuri cu acționare electrică one-touch
Ecran TFT color de 7” pe panoul de instrumente
Volan reglabil în profunzime și pe înălțime
Reglaje manuale scaun șofer -glisare/înclinare/înălțare
Reglaje manuale scaun pasager față -glisare/înclinare
Scaune spate rabatabile 60:40
Tapițerie scaune din material textil negru
Parasolar cu oglindă (șofer și pasager)
Torpedou cu iluminare
Volan din poliuretan
Consolă centrală cu compartiment de depozitare
Compartimente de depozitare pe ușile faţă și spate
Cotieră PVC pe consola centrală și pe uși
Suport pentru ochelarii de soare (incompatibil cu Plafonul panoramic)
Iluminare portbagaj
Poliță portbagaj
2 lămpi de lectură (față + spate)
2 prize de 12 V (în față și în portbagaj)
2 suporturi pentru pahare (față)
4 mânere de sprijin pliabile + 2 agățătoare pentru locurile din spate

Confort
Moduri de conducere multiple
Frână de parcare electronică
Buton de pornire a motorului
Aer condiționat cu acționare manuală
Sistem audio DAB cu 4 difuzoare
Bluetooth (telefon și audio) Comenzi pe volan
Cruise Control Inteligent + Limitator viteză (setare manuală)
1 port USB față tip A
Siguranţă
Airbag-uri frontale șofer și pasager + 2 airbag-uri laterale (față) + 2
airbag-uri tip cortină + 1 airbag central față pentru evitarea
coliziunii dintre ocupanții locurilor față în caz de impact lateral
Dispozitiv de pretensionare și avertizare privind fixarea centurilor de siguranţă
Sistem de Control dinamic al vehiculului
Asistenţă la pornirea din rampă + Auto Hold
Diferenţial cu alunecare limitată
Sisteme de fixare Isofix (2 x banchetă spate)
Oglindă retrovizoare interioară cu reglaj manual anti-orbire
Sistem apelare în caz de urgență (eCall)
Semnal de oprire de urgenţă (aprindere automată semnalizatoare de avarie)
FCW -Sistem anticipativ de alertare pericol de coliziune frontală
HBA -Asistență pentru faza lungă
DAA –Alertă atenție șofer scăzută
Intervenție pentru evitarea coliziunii cu obiecte staționare în marșarier
Sistem Inteligent de frânare de urgență (FEB) cu
recunoaștere pietoni/bicicliști și sistem de asistență în
Sisteme de asistență pentru menținerea benzii de circulație
(LDW –Alertă părăsire bandă de circulație, LDP –Prevenirea
părăsirii benzii de circulație, BSW –Alertă unghi mort, BSI Sistem de avertizare privind traficul din spatele vehiculului
Sistem de recunoaștere a indicatoarelor rutiere
Sistem de monitorizare a presiunii din pneuri
Senzori de parcare spate
Roată de rezervă temporară

ACENTA, suplimentar faţă de VISIA
Exterior
Mânere uși cu buton de acționare
Oglinzi exterioare cu pliere automată
Proiectoare de ceață cu LED
Jante de 17” din aliaj
Interior
Scaun pasager față reglabil pe înălțime
Parasolar cu lampă integrată (șofer și pasager)
Volan și manetă schimbător de viteze din piele moale
Cotieră spate cu suport pentru 2 pahare

Confort
Ștergătoare cu senzor de ploaie
Cheie inteligentă (buton de pornire a motorului + acces ușor)
Aer condițional automat cu reglare pe două zone
Sistem audio cu ecran 8” touchscreen
6 difuzoare
Apple CarPlay și Android Auto (necesită cablu)
1 port USB față tip C
Cameră video pentru marșarier
Scaun șofer cu reglare electrică pentru zona lombară
Padele pentru schimbare trepte de viteză (X-Tronic)

N-CONNECTA, suplimentar faţă de ACENTA
Exterior
Bară de protecţie spate cu inserție Silver
Geamuri laterale spate și lunetă fumurii
Jante de 18” din aliaj
Interior
Tapițerie scaune din material textil Anthracite
Iluminare ambientală (consolă centrală)
Protecție moale în zona genunchilor
Plăci pentru portbagaj
6 cârlige în portbagaj (4 pe podea, 2 laterale)

Confort
Sistem integrat audio si navigație NissanConnect cu ecran 9” touchscreen
Compatibilitate cu NissanConnect Services (Aplicația pentru
servicii de la distanță și notificări)
Apple CarPlay (wireless) și Android Auto (necesită cablu)
2 porturi USB spate (1 tip A, 1 tip C)
Încărcător wireless de 15W
Around View Monitor (4 camere vedeo 360°) cu Detectare Obiecte
Siguranţă
Oglindă retrovizoare interioară cu funcţie anti-orbire automată
Senzori de parcare față

TEKNA, suplimentar faţă de N-CONNECTA
Exterior
Semnalizatoare schimbare direcție, față și spate, cu LED
Lampă marșarier cu LED
Faruri LED cu Asistență Adaptivă pentru Faza Lungă
Jante de 19” din aliaj
Interior
Interior cu scaune parțial din PVC, de culoare închisă negru și albastru sau bej
Capitonaj plafon negru
Iluminare ambientală premium (pe uși și consola centrală)
Ecran TFT color de 12,3” pe panoul de instrumente

Confort
Plafon panoramic din sticlă + Bare longitudinale de plafon
Sistem audio BOSE® cu 10 difuzoare
Afișaj pe parbriz de 10,8”
Hayon cu acționare electrică mâini-libere
Reglare electrică pentru scaunul șoferului pe 8 direcții
(glisare+ înălțare+ înclinare spătar+ înclinare pernă șezut)
Suport lombar cu reglare manuală pentru scaunul pasagerului din față
Parbriz încălzit
Volan încălzit
Scaune încălzite
Siguranţă
ProPILOT cu Navi-Link (include funcție asistență blocaje în
trafic) -disponibil doar pentru transmisia X-Tronic

TEKNA PLUS, suplimentar faţă de TEKNA
Confort
Cheie inteligentă avansată cu memorie poziție scaun sofer și oglinzi
Scaun pasager față cu reglare electrică
Suport lombar cu reglare electrică în 4 direcții (scaun șofer și pasager față)
Scaune cu tapițerie din piele Premium moale matlasată, negru

Oglinzi cu înclinare la deplasarea în marșarier
Scaune față cu funcție de masaj (3 moduri)

DOTĂRI OPȚIONALE:

TEKNA PLUS, opțional:
■ Jante de 20” din aliaj (P2) - 600 €

DATE TEHNICE:
Capacitate cilindrică
Putere kW la rpm
Cuplu Nm la rpm
Tip carburant
Masă proprie min./max. kg
Capacitate portbagaj L
Capacitate rezervor carburant L
Gardă la sol (min) mm
Consum mixt valori WLTP L/100 km
Acceleraţie 0 - 100 km/h

WHEELS:

DIMENSIUNI:

MANUALĂ 2WD
MILD HYBRID
140 CP / 160 CP

XTRONIC 2WD/4WD
MILD HYBRID
160 CP

1,3L cu 12V Mild-hybrid
103 la 5500 / 116 la 5500
240 / 260 între 1600-4000
Benzina
1404/1541
461 (cu roată de rezervă)
55
180
6,3 - 6,5
9,5

1,3L cu 12V Mild-hybrid
116 la 5500
270 între 1800-3750
Benzina
1450/1586
436 (cu roată de rezervă)
55
180
6,9 - 7,1
9,9

