
Ценовник на возилото 

Бензински мотор Опрема ccm KW/KS Менувач Емисија на CO2 
(комбинирано возење во g/km)

Еуро стандард Продажна цена со 
ДДВ (евра)

Продажна цена со 
ДДВ(денари)

1.0 DIG-T 117 Visia 999 86/117 Рачен - 6 брзини 112 EU6D-Temp 18.900 € 1.171.800 ден.

1.0 DIG-T 117 Acenta 999 86/117 Рачен - 6 брзини 112 EU6D-Temp 20.650 € 1.280.300 ден.
1.0 DIG-T DCT 117 Acenta 999 86/117 DCT - автоматски 110 EU6D-Temp 22.240 € 1.378.880 ден.

1.0 DIG-T 117 N-Connecta 999 86/117 Рачен - 6 брзини 112 EU6D-Temp 22.500 € 1.395.000 ден.
1.0 DIG-T DCT 117 N-Connecta 999 86/117 DCT - автоматски 110 EU6D-Temp 24.090 € 1.493.580 ден.

1.0 DIG-T 117 Tekna 999 86/117 Рачен - 6 брзини 118 EU6D-Temp 24.500 € 1.519.000 ден.
1.0 DIG-T DCT 117 Tekna 999 86/117 DCT - автоматски 116 EU6D-Temp 26.090 € 1.617.580 ден.

1.0 DIG-T 117 N-Design 999 86/117 Рачен - 6 брзини 118 EU6D-Temp 24.500 € 1.519.000 ден.
1.0 DIG-T DCT 117 N-Design 999 86/117 DCT - автоматски 116 EU6D-Temp 26.090 € 1.617.580 ден.



ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА VISIA ACENTA N-CONNECTA TEKNA N-DESIGN Продажна цена со 
ДДВ (евра)

Продажна цена со 
ДДВ(денари)

Pack Look: LED предни светла за магла, затемнети 
стакла (PL) - 0 - - - 300 € 18.600 ден.

Pack Comfort: автоматски клима уред, електрично 
преклопувани и греени ретровизори , греени 
седишта, сензори за дожд (PC)

- 0 - - - 450 € 27.900 ден.

Pack Techno (за рачен менувач) 1: 
Пропилот 1.0 (LKA - задржување на возилото во 
лента за возење, ICC - адаптивен темпомат); 
360 Around View Monitor (Камера за паркирање); 
Blind Spot Warning, Blind Spot Intervention (Систем за 
контрола и интервенција на возилото за мртов агол); 
Driver Awareness Alert (Систем за препознавање на 
замор кај возачот); 
Cross Traffic Alert (Предупредување за зголемување 
на фрекфенцијата на возила назад ) (PT)

- - 0 S 0 1.100 € 68.200 ден.

Pack Techno DCT (за автоматски менувач) 1: 
Пропилот 1.0 (LKA - задржување на возилото во 
лента за возење, ICC - адаптивен темпомат, Traffic 
Jam - автоматско застанување и стартување на 
возилото во гужва); 
360 Around View Monitor (Камера за паркирање); 
Blind Spot Warning, Blind Spot Intervention (Систем за 
контрола и интервенција на возилото за мртов агол);  
Driver Awareness Alert (систем за препознавање на 
замор кај возачот); 
Cross Traffic Alert (Предупредување за зголемување 
на фрекфенцијата на возила назад) (PT)

- - 0 S 0 1.650 € 102.300 ден.

Навигација Nissan CONNECT (NC) - - 0 S S 450 € 27.900 ден.

Греење на предни седишта и предно стакло 2 (CLD) - - 0 - 0 450 € 27.900 ден.

Греење на предно стакло (CLD) - - - 0 - 450 € 27.900 ден.
BOSE PERSONAL PLUS - аудио систем со звучници во 
потпирачот за глава за возач и совозач  - вкупно 8 
звучници (BO)

- - - 0 - 650 € 40.300 ден.

Внатрешна персонализација (црна, бела или 
портокалова внатрешност) - - - - 0 950 € 58.900 ден.

Двобојна каросерија (2T) - - 0 0 S 900 € 55.800 ден.
17” алуминиумски тркала со опрема Tekna (Co2 
110 g со DCT  и  112 g со мануелен менувач) - - - 0 - 0 € 0 ден.

Металик боја 0 0 0 0 - 800 € 49.600 ден.

DCT - Автоматски менувач со двојна спојка 
1 Предуслов за опција “Paket Techno”  е да на возилото има опција - Навигација NissanCONNECT
2 Предуслов за опција  “Греење на предни седишта и предно стакло” на опрема N-Connect е да на возилото има опција Навигација NissanCONNECT 
Сите малопродажни цени се информативни со вклучени трошоци за возилата .Описот на опремата е информативен. 
Ценовникот важи до обајава на нов. Аутомотив груп го задржува правото за промени во информациите и цените наведени во ценовникот.                              



VISIA СЕРИСКА ОПРЕМА
Сигурност
5* Euro NCAP за сигурност 
Систем за итен повик
Темпомат и ограничувач на брзина
Автоматско сопирање во итен случај со препознавање на пешаци 
или велосипедисти
Интелигентно предупредување за напуштање на сообраќајната лента
Воздушни завеси за возач и совозач
Автоматско вклучување/исклучување на долги светла 
Препознавање на сообраќајни знаци на патот поврзано со темпомат 
Автоматско вклучување на сите 4 трепкачи во случај на итно сопирање
Безбедносни предни и задни воздушни перничиња
Безбедносни воздушни завеси 
Безбедносни ремени прилагодливи по висина
ISOFIX + горен ремен
Мерач на притисок во гуми 
ABS (Систем против блокирање на тркала)
EBD (Електронска регулација на силата на сопирање)
NBAS (Засилувач на силата на сопирање во итна ситуација)
ESP (Електронска контрола на стабилноста на возилото) 
Active Trace Control  (Систем за активна контрола на возилото при 
возење во кривина)
Active Ride Control (Систем за активно следење на удобноста при 
возењето)
Помош при  тргнување на нагорнини (Hill Start Assist)
Предупредување за ремен напред и назад доколку не е врзан 

Внатрешност
Клима уред
Радио со  4 звучници + DAB
Bluetooth + USB + AUX + 12V
Патен компјутер со TFT 4.2” монитор во боја
Моноформни спортски седишта
Мултифункционален управувач со команди на него 
(аудио + телефон + темпомат + лимитатор на брзина) 
Електрично подигнување на предни и задни стакла, импулсно возачко 
Светло за добредојде и амбиетално светло на средниот дел од 
инструмент таблата 
Управувач прилагодлив по висина и длабочина
Мерач на надворешна температура
Возачки и совозачки штитник од сонце со огледало 
Возачко седиште прилагодливо по висина 
Седишта обложени со ткаенина 
Три потпирачи за глава на задните седишта 
Деллив преклоплив потпирач на задната клупа (60:40)
Место за шише во предни и задни врати 
Место за чаша на средишна конзола 
Внатрешно осветлување на под напред и назад 
Осветлување во багажен дел 
Хромирани рачки на вратите внатре 
Резервно тркало 

Надворешен изглед 
LED предни и задни светла , LED дневни светла и  LED задни светла за магла 
16” челични фелни
Димензии на гуми 215/65 R16 
Електрични ретровизори со покажувачи на насока со поклопци во 
црна боја 
Надворешни рачки на вратите во боја на каросерија 
Заден спојлер 
STOP/START систем за работа на моторот 
“Follow me home” светло 
Барабан сопирачки на задните тркала 

Опрема
ACENTA СЕРИСКА ОПРЕМА - ДОПОЛНИТЕЛНО НА ОПРЕМА VISIA
Внатрешност
Мултимедијален систем со  8” екран чуствителен на допир во боја 
Apple Car Play + Google Android Auto
Камера за помош при возење назад 
Рачки за промена на брзина на управувач (DCT)
Тврд покрив на багажникот 

Надворешен изглед
17” алуминиумски фелни 
Димензии на гуми  215/60 R17

N-CONNECTA СЕРИСКА ОПРЕМА - ДОПОЛНИТЕЛНО НА ОПРЕМА ACENTA

Сигурност 
Вентилирачки дискови на задните тркала

Внатрешност 
Nissan Connect Services - апликација + услуги *
Автоматски клима уред 
Интелигентен клуч - систем за отклучување на возилото  и 
стартување на моторот
Патен компјутер со  TFT 7” екран во боја
Електрична автоматска сопирачка со функција Auto Hold
Потпирач за рака
Управувач обложен со кожа
Рачка на менувач обложена со кожа
Заден USB приклучок (2,4A)
Амбиентално осветлување на вратите и осветлување на инструмент 
таблата и менувачот
Drive mode - три начини на возење - Стандард, Еко и Спорт
Џебови на заден дел од предни седишта
Импулсно отворање на совозачки прозор
Штитник од сонце со осветлување и огледало (возач и совозач)
Држач за картичка на штитникот
Потпирач за колено
Самозатемнувачки внатрешен ретровизор
6 звучници
Задни паркинг сензори

Надворешен изглед
LED предни светла за магла 
Затемнети стакла 
Електрично преклопливи ретровизори со функција за греење
Сензор за дожд 
Shark antena во црна боја 



ФАБРИЧКА ГАРАНЦИЈА НА ВОЗИЛОТО ИЗНЕСУВА 3 ГОДИНИ ИЛИ 100.000 ПОМИНАТИ КИЛОМЕТРИ. ГАРАНЦИЈА ЗА КОРОЗИЈА ИЗНЕСУВА 12 ГОДИНИ.
АУТОМОТИВ ГРУП ГО ЗАДРЖУВА ПРАВОТО ЗА ПРОМЕНА НА ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ, ОПРЕМА НА ВОЗИЛОТО И ЦЕНА БЕЗ ПРЕТХОДНА НАЈАВА

* Цените изразени во евра се информативни и се пресметани по курс 62

www.nissan.mk

TEKNA СЕРИСКА ОПРЕМА - ДОПОЛНИТЕЛНО НА ОПРЕМА N-CONNECTA
Сигурност 
Пропилот 1 со функции:
Lane Keep Assist - Задржување на возилото во сообраќајната лента
Intelligent Cruise Control - Адаптивен темпомат 
Traffic Jam Pilot-Автоматско застанување и тргнување на возилото во 
гужва  (само за DCT)
Blind Spot Intervention - Систем за контрола на возилото и 
интервенција во мртов агол
Rear Cross-Traffic Alert - Предупредување за зголемување на 
фрекфенцијата од позади
Intelligent Driver Alertness - Систем за препознавање на замор кај 
возачот
ISOFIX на совозачко седиште

Надворешен изглед
19” алуминиумски фелни
Димензии на гуми  225/45 R19
Внатрешност 
Седишта обложени со еко кожа/ткаенина
Седишта со функција за греење
Навигација Nissan Connect - 8” екран
360° Around View Monitor (камера за паркирање) со предни и задни 
сензори
Прекинувач за функција пропилот на управувач

N-DESIGN СЕРИСКА ОПРЕМА - ДОПОЛНИТЕЛНО НА ОПРЕМА N-CONNECTA
Надворешен изглед
19” алуминиумски фелни
Димензии на гуми  225/45 R19
Двобојна каросерија: кров во друга боја, 
додатоци на возилото во боја на кровот (браник, прагови), 
ретровизори и shark antena во боја на кровот

Внатрешност
Навигација Nissan Connect* -  8” екран

Дата: 01.02.2020 год.

*Некои функционалности на апликацијата NissanConnect services не се достапни во Македонија



www.nissan.mk

Технички податоци

Мотор DIG-T 117

Вид на мотор
Бензински мотор со три цилиндри со турбо полнач и директно вбризгување

E6D-TEMP

Зафатнина на мотор 999 cm3

Моќ и вртежен момент
117 KS / 86 kW при 5.250 o/min
180 Nm од 1750 до 4.000 o/min

200 Nm од 1.750 до 3.750 o/min (со overboost1)

Менувач Шест степен рачен менувач (6MT)
Седумстепен автоматски менувач со двојна 

спојка (DCT7)

Забрзување (0 – 100 km/h) (s) 10,4 11,1

Најголема брзина (km/h) 180 180

Потрошувачка на гориво  (l/100 km)

комбинирано возење

4,9 (NEDC BT)

5,1 (NEDC BT) со 19”

4,8 (NEDC BT)

5,1 (NEDC BT) со 19”

Емисија CO2 (g/km)

комбинирано возење

112 (NEDC BT)

118 (NEDC BT) со 19”

110 (NEDC BT)

116 (NEDC BT) со 19”

Тркала/гуми
·  16-инчни челични тркала – 215/65 (сериски во опрема Visia)
·  17-инчни алуминиумски тркала – 215/60 (сериски во опрема Acenta и N-Connecta)
·  19-инчни алуминиумски тркала – 225/45 (сериски во ниво на опрема Тekna и N-Design)

Предна оска Macpherson

Задна оска Торзиска греда со спирални пружини

Кочници (предни/задни) Диск, 280 mm / Диск, 260 mm (од опрема N-Connecta)
со ABS, BA, EBD, TCS, VDC

Надворешни димензии (mm)

·  Должина: 4.210
·  Ширина: 1.800
·  Висина: 1.595
·  Меѓуоскино растојание: 2.636

Димензии на задниот дел од кабина (mm) ·  Простор за колена назад: 583
·  Простор за рамена назад: 1.320

Капацитет и димензии на багажен дел

·  Капацитет на багажен дел (l): 422
·  Капацитет на багажен дел со преклопени седишта (l): 1.305
·  Максимална ширина на отворен багажник (mm): 1.072
·  Ширина на прагот на багажникот (mm): 1.003

Маса на празно возило 
(kg) 1.182 1.207

Број на седишта 5

Гаранција 3 години / 100.000 km

1  Overboost овозможува дополнителни 20 Nm во текот на 25 секунди од целосното притискање на педалата за гас. Overboost се применува од втора брзина до 
најголемата брзина .


