NISSAN EVALIA
WYPRZEDAŻ ROCZNIKA 2016!

5 LAT BEZ ZMARTWIEŃ

Szczegóły oferty o dealerów!

GWARANCJA 5 LAT / 160 000 KM*

NIEOGRANICZONA
WSZECHSTRONNOŚĆ
Wybierz się nad morze. Pomóż znajomym
w przeprowadzce. Załaduj bagażnik sadzonkami drzew
ze szkółki leśnej. Wybierz kierunek i sprawdź, dokąd
dojedziesz.

DOSKONALE DOPASOWANY DO
TWOJEGO STYLU ŻYCIA
EVALIA szybko i łatwo dostosowuje się do bieżących
planów.

ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA
Tylna kamera cofania we współpracy z wbudowanym
dotykowym ekranem nawigacji Nissan Connect pomaga
w łatwym parkowaniu, dzięki temu parkowanie w trudno
dostępnych miejscach jest niezwykle proste.

*Fabryczna 5-letnia gwarancja ograniczona jest do
przebiegu 160 000 km na całą gamę samochodów
dostawczych (z wyłączeniem modelu e-NV200, dla
którego gwarancja trwa 5 lat lub 100 000 km na
podzespoły napędu elektrycznego oraz 3 lata lub 100
000 km na pozostałe podzespoły).

NISSAN EVALIA ACENTA PREMIUM

Cena
netto

63 659

NISSAN
LEASING
SELECT

Od

932

netto mięsiecznie

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
EVALIA ACENTA PREMIUM
Gwarancja producenta na 5 lat lub 160 000 km
Teraz również z Kontrakt Serwisowy 5*
Manualna klimatyzacja
Kamera cofania
System audio 2 DIN (radio FM/AM, CD-MP3, wejście USB i AUX,
Bluetooth) ze sterowaniem z poziomu kierownicy
Komputer pokładowy z wielofunkcyjnym wyświetlaczem
Tempomat + Ogranicznik prędkości
Podgrzewane lusterka zewnętrzne, podgrzewane siedzenia
Poduszki powietrzne: kierowcy, pasażera, boczne i kurtynowe
15" felgi ze stopów metali lekkich
Przednie lampy przeciwmgłowe

zł

CENY PODSTAWOWE

Silnik

Skrzynia biegów

Drzwi boczne
przesuwne

ACENTA PREMIUM

TEKNA

1.5 dCi diesel

90 KM (66kW)

5 M/T

2

86 300

91 950

1.5 dCi diesel

110 KM (81kW)

6 M/T

2

92 250

97 850

ACENTA PREMIUM

TEKNA

3 100

4 950

WYPOSAŻENIE
WYPOSAŻENIEOPCJONALNE
OPCJONALNE

Trzeci rząd siedzeń z trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa (2 siedzenia)

1 661

Lakier metalik

Nissan
Rozszerzona Gwarancja

+ 40 000 km (do 5 lat lub 200 000 km)

1 915

+ 90 000 km (do 5 lat lub 250 000 km)

2 515

Clarion NX505E - Standardowe wyposażenie w wersji Tekna

Wszystkie ceny podane są w PLN. Produkt jest usługą zwolnioną z opodatkowania i nie podlega VAT. Treść niniejszego cennika odzwierciedla stan wiążący na dzień jego wydania. Nissan International Insurance
Ltd. zastrzega sobie prawo do zmiany informacji w nim zawartych, bez uprzedzania o tym. Prezentowane dane mają jedynie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta zawarcia umowy.
Nissan Przedłużona Gwarancja Umowa Ubezpieczenia Grupowego jest produktem ubezpieczeniowym; w celu uzyskania bliższych informacji prosimy zapoznać się z broszurą informacyjną oraz Ogólnymi
Warunkami Ubezpieczenia dostępnymi u Autoryzowanych Dealerów i Serwisów Nissan.

EVALIA | WYPOSAŻENIE
Bezpieczeństwo

ACENTA PREMIUM

TEKNA

ABS + EBD





ESP





Poduszka powietrzna kierowcy





Poduszka powietrzna pasażera





Przednie boczne poduszki powietrzne





Kurtynowe poduszki powietrzne





Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami i ogranicznikami siły napięcia





Sygnalizator braku zapięcia pasów bezpieczeństwa (kierowcy i pasażera)





Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa w drugim rzędzie siedzeń





Immobilizer





Przednie lampy przeciwmgłowe





Tylne lampy przeciwmgłowe





Wspomaganie kierownicy





Regulacja pochylenia kolumny kierowniczej





Układ wspomagania hamowania bazujący na czujnikach prędkości





Pełnowymiarowe koło zapasowe





15" felgi ze stopów metali lekkich





Opony - 175/65 R15





Lusterka boczne w kolorze nadwozia





Zewnętrzne klamki drzwi w kolorze nadwozia





Zderzaki w kolorze nadwozia





Światła do jazdy dziennej





Przyciemniane szyby





Przeszklone prawe drzwi przesuwne





Przeszklone lewe drzwi przesuwne





Tylna klapa z zieloną szybą + podgrzewanie tylnej szyby + tylna wycieraczka





Nadwozie

Drzwi / Przestrzeń ładunkowa

Wnętrze / Komfort i wyposażenie techniczne
Manualna klimatyzacja



-

Automatyczna klimatyzacja

-



Pakiet IT: system CLARION NX505E + wielofunkcyjna kierownica + odtwarzacz CD, MP3
+ wejście USB i AUX + Bluetooth + kamera cofania + automatyczne światła
+ automatyczne wycieraczki

-



System audio 2 DIN (radio FM/AM, CD-MP3, wejście USB i AUX, Bluetooth) ze sterowaniem z poziom



-

Kamera cofania



-

Tempomat + ogranicznik prędkości (sterowany z poziomu kierownicy)





Komputer pokładowy z wielofunkcyjnym wyświetlaczem





Inteligentny Kluczyk z przyciskiem Start/Stop

-



Centralny zamek z pilotem





Wycieraczki szyby przedniej z regulowaną częstotliwością pracy + czujnik deszczu

-



Elektrycznie sterowane okna z funkcją AUTO od strony kierowcy





Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka





Podgrzewane przednie siedzenia kierowcy i pasażera





Dzielony drugi rząd siedzeń w stosunku 60/40





Filtr przeciwpyłkowy





Przyciemniane szyby, uchylne okna w drugim rzędzie





Wewnętrzne lusterko





Antena dachowa





4 haki do mocowania ładunku w podłodze





Gniazdo 12V (2 sztuki)





Trzeci rząd siedzeń (2 siedzenia) + tylny nawiew





Schowek pod siedzeniem





6 uchwytów na kubki





Konsola centralna z przykrywą





Miejsce na wizytówki oraz monety





Schowki

- wyposażenie standardowe,  - wyposażenie opcjonalne, - niedostępne (M) Metalizowany

KOLORY

ACENTA PREMIUM / TEKNA

Biały - QM1



Jasny Srebrny (M) - KL0



Szary (M) - K51



Czarny (M) - GN0



Granatowy (M) - BW9



Czerwony - Z10



Biały perłowy (M) - QAB



Brązowy (M) - CAP



QM1

K51

BW9

QAB

KL0

GN0

Z10

CAP

EVALIA | DANE TECHNICZNE
NADWOZIE

1.5 dCi (K9K)
EVALIA

Poziom wyposażenia

5/7

Liczba miejsc

SILNIK
4

Liczba cylindrów

2

Liczba zaworów na cylinder
3

Pojemność skokowa silnika

1461

cm

Średnica cylindra x Skok tłoka

76,0 x 80,5

mm
KM (kW)

Maksymalna moc

90 (66)

Nm

Maksymalny moment obrotowy

110 (81)
4000

obr/min
200

240
2000

obr/min

15,5

Stopień sprężania

Diesel

Rodzaj paliwa

Wtrysk wielopunktowy

Układ zasilania paliwem
Pojemność akumulatora 12 V

60

Ah

UKŁAD NAPĘDOWY
Tarczowe, suche, mechaniczne

Rodzaj sprzęgła

Manualna

Skrzynia biegów
Liczba biegów

5

6
Przód

Napęd

ZESPOŁY PODWOZIOWE
Zawieszenie

Przednie

Kolumnowe

Tylne

Sztywne, resory

Układ kierowniczy

Zębatkowy ze wspomaganiem elektrycznym

Układ hamulcowy

Tarcze z przodu, bębny z tyłu, ABS, EBD oraz BA (wspomaganie nagłego hamowania)
15 × 5.5J

Rozmiar kół jezdnych

175/65R15

Rozmiar opon

ZUŻYCIE PALIWA ORAZ EMISJA
Cykl miejski

l/100 km

5,7

5,5

Cykl pozamiejski

l/100 km

4,8

4,6

Cykl mieszany

l/100 km

5,1

4,9

g/km

133

130

km/h

158

Masowa emisja CO2 (cykl mieszany)

OSIĄGI
Prędkość maksymalna

169

Minimalna średnica zawracania

między ścianami

m

11,1

Minimalna średnica zawracania

między krawężnikami

m

10,6

MASY
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu
/
Masa własna* **

min.

Maksymalna ładowność**

maks.

Maks. nacisk na oś

kg

2060

2080

kg

1376 / 1417

1 390 / 1431

kg

684 / 643

690 / 649

Przód

kg

946 / 950

960 / 963

1114 / 1110

Tył

kg

Hamowanej

kg

1100

Niehamowanej

kg

640

Długość

mm

4400

Szerokość z lusterkami bocznymi

mm

2011

Szerokość bez lusterek bocznych

mm

1695

mm

1865

mm

2725

Przód

mm

835

Tył

mm

840

Przód

mm

1490

Tył

mm

1510

mm

158

Maksymalna szerokość

mm

1495

Maksymalna wysokość

mm

1305

Wysokość platformy ładunkowej (bez ładunku)

mm

524

Maks. masa przyczepy

1120 / 1117

* Masa samochodu pustego bez kierowcy ale z cieczą chłodzącą, olejami, paliwem.
** Może ulec zmianie, w zależności od wersji

WYMIARY

Wysokość (bez ład.)

min.

Rozstaw osi
Zwis

Rozstaw kół
Prześwit (bez ładunku)

WYMIARY PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ / ŁADUNKU

Poj. ładunku (maks.)

Wszystkie siedzenia rozłożone

l

900

3 rząd siedzeń złożony

l

2000

l

3 000 / 2900

2 rząd siedzeń złożony (2 rz/3 rz)
Drzwi przesuwne

Tylne drzwi

Szerokość

mm

693

Wysokość

mm

1171

Szerokość

mm

1262

Wysokość

mm

1228

l

55

ZBIORNIK PALIWA
Pojemność zbiornika paliwa

EVALIA | FINANSOWANIE
SPECJALNE OFERTY FINANSOWANIA
Nissan Finance to pełna gama produktów finansowych dopasowanych do wymagań każdego klienta, stworzona z myślą o:
 Różnych potrzebach i sytuacjach życiowych.Klient dokonuje wszystkich czynności związanych z zawarciem umowy
 Finansowanie w salonie wybranego dealera Nissana.

NISSAN LEASING
SELECT
PRZYKŁAD KALKULACJI DLA WERSJI

1.5 dCi diesel 66 kW
Acenta Premium

Cena brutto

Rata miesięczna netto

86,300

932 zł
PODSTAWOWE PARAMETRY OFERTY

Wpłata własna
Okres finansowania
Limit kilometrów
Suma opłat

20%
36
30 000 km / rok
-

Dla klientów marki Nissan, przygotowaliśmy atrakcyjny ofertę Pakietowego Ubezpieczenia Nissan.
 Konkurencyjne składki
 Naprawy powypadkowe i szybki serwis likwidacyjny w Autoryzowanym Serwisie Nissan
 Zastosowaniem nowych oryginalnych części
 Samochód zastępczy na czas naprawy
 Opieka na terenie całej Unii Europejskiej

YOU+NISSAN
You+Nissan to uprzywilejowane miejsce dla posiadaczy Nissana. Miejsce w którym znajdziesz informacje na temat promocji,
usług oraz serwisu.
Aby uzyskać spersonalizowaną ofertę odwiedź naszą stronę: www.nissan.pl
*Ceny promocyjne uwzględniają rabat. Wszystkie ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT 23% oraz podatek akcyzowy. Cennik niniejszy zawiera dane aktualne na
dzień jego wydania. Nissan Sales CEE Kft. zastrzega sobie prawo do zmiany danych zawartych w cenniku bez uprzedniego zawiadomienia. Wskazane ceny brutto mogą być zmienione w
szczególności w przypadku zmiany podatku VAT. Niniejszy cennik obowiązuje od 06.11.2017 do odwołania lub wydania nowego cennika. Dane w nim zawarte podane są wyłącznie w celach
informacyjnych i nie stanowią oferty zawarcia umowy. Informacje dotyczące odzysku i recyclingu samochodów oraz ich przydatności w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej
www.nissan.pl. Ceny akcesoriów nie zawierają kosztów montażu i materiałów z tym związanych.
Rabat ważny tylko w przypadku następujących kategorii: (1) Jakakolwiek spółka zarejestrowana z wyciągiem z Rejestru Sądowego (KRS) lub będąca w trakcie rejestracji sądowej, lub (2)
każdy prywatny przedsiębiorca wpisany do ewidencji działalności gospodarczej. Oferta dostępna tylko dla dealerów biorących udział w programie.
Szczegółowe warunki Leasingu Select Plus dla przedsiębiorstw oferowanego przez RCI Leasing Polska Sp. z o.o. dostępne u Autoryzowanych Dealerów Nissana.

Twój Dealer Nissan
NISSAN Sales Central & Eastern Europe Kft. Sp. z o.o.
Oddział w Pols
Al. Jerozolimskie 176ce
02-486 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
Wydział XII Gospoda
KRS - 242329rczy
NIP: 1070002737

