Нова
Ценовник на моделот
Модел

ccm

KW/KS

998

52/71

Емисија CO2

EURO Стандард

Продажна цена
со ДДВ (евра)

Продажна цена
со ДДВ (ден)

103

EURO6

13,800 €

855,600 ден.

(комбинирано возење g/km)

VISIA
MICRA 1.0 VISIA
MICRA 0.9 IG-T VISIA

898

66/90

99

EURO6

15,200 €

942,400 ден.

MICRA 1.5 DCi VISIA

1461

66/90

85

EURO6

16,500 €

1,023,000 ден.

998

52/71

103

EURO6

14,600 €

905,200 ден.

ACENTA
MICRA 1.0 ACENTA
MICRA 0.9 IG-T ACENTA

898

66/90

99

EURO6

15,900 €

985,800 ден.

MICRA 1.5 DCi ACENTA

1461

66/90

85

EURO6

17,200 €

1,066,400 ден.

MICRA 0.9 IG-T N-CONNECTA

898

66/90

99 (16”) / 104 (17”)

EURO6

16,800 €

1,041,600 ден.

MICRA 1.5 DCi N-CONNECTA

1461

66/90

85 (16”) / 92 (17”)

EURO6

18,500 €

1,147,000 ден.

MICRA 0.9 IG-T TEKNA

898

66/90

104 (17”)

EURO6

17,900 €

1,109,800 ден.

MICRA 1.5 DCi TEKNA

1461

66/90

92 (17”)

EURO6

19,500 €

1,209,000 ден.

N-CONNECTA

TEKNA

Нова
Ценовник на опции
VISIA

ACENTA

N-CONNECTA

TEKNA

Продажна цена
со ДДВ (евра)

Продажна цена
со ДДВ (ден)

Металик боја

O

O

O

O

700 €

43,400 ден.

Nissan Connect - навигација

-

O (NC)

S

S

350 €

21,700 ден.

Интелигентен клуч

-

-

O (IK)

S

350 €

21,700 ден.

Автоматска клима + Интелигентен клуч

-

O (AC)

-

S

450 €

27,900 ден.

Задни паркинг сензори + задна камера за паркирање

-

O (RM)

-

S

350 €

21,700 ден.

-

-

O (AM)

-

700 €

43,400 ден.

-

-

-

O (AM)

500 €

31,000 ден.

Предни светла за магла + затемнети задни стакла

-

O (FL)

S

S

350 €

985,800 ден.

16” алуминиумски фелни

-

O (16)

S

-

450 €

1,066,400 ден.

Седишта обложени со кожа (црна / сива)

-

-

-

O (LS)

900 €

O (SP)

O (SP)

-

-

550 €

1,041,600 ден.

-

-

O (SP)

S

500 €

1,147,000 ден.

Bose Personal аудио систем

-

-

O (B)

-

600 €

LED предни светла

-

-

O (LE)

O (LE)

600 €

Опции

Around view монитор,AVM Камера 360 (возможно само
со пакет опции: Bose+Интелигентен клуч или Инт.
Клуч + LED светла)
Around view монитор, AVM Камера 360 (возможно само
со опција LED светла)

Пакет Safety (Интелигентно нужно сопирање со
систем за препознавање на пешаци, авт. долги
светла, магленки, сензор за дожд и авт.вклучување
на бришачи, интелигентен систем за предупредување
при ненамерно напуштање на возната лента)
Пакет Safety (Интелигентно нужно сопирање со
систем за препознавање на пешаци, авт. долги
светла, сензор за дожд и авт. вклучување на
бришачи, интелигентен систем за предупредување
при ненамерно напуштање на возната лента)

1,109,800 ден.

Нова
Ценовник на персонализација
ПЕРСОНАЛИЗАЦИЈА:
Внатрешна персонализација Портокалова
(достапно само доколку на возилото се нарача
Надворешна персонализацијa)
Внатрешна персонализација Сина
(достапно само доколку на возилото се нарача
Надворешна персонализацијa)
Внатрешна персонализација Црвена
(достапно само доколку на возилото се нарача
Надворешна персонализацијa)
Надворешна персонализација Pack
(Сина/Портокалова/Црна/Chrome):поклопци
на ретровизорот, странични лајсни и лајсни на
браниците во боја на пакетот. Се испорачува со 16”
неперсонализирани алуминиумски фелни
(во цена на пакетот).
Надворешна персонализација Pack
(Сина/Портокалова/Црна/Chrome): поклопци
на ретровизорот, странични лајсни и лајсни на
браниците во боја на пакетот. На опремата Tekna не е
возможно Надворешна персонализација Pack во сина
боја.
Надворешна персонализација Pack plus
(Blue/Orange/Black/Chrome): Надворешна
персонализација Pack + 17” персонализирани алу.
Фелни во боја на пакетот. На опремата Tekna не е
возможна Надворешна персонализација Pack plus
во сина боја
Надворешна персонализација Pack ultimate 2
(делумична налепница на поклопот на моторот и
кровот): Црна /Сребрена и ПортокаловаS.Достапно
само со Надворешна персонализација Pack plus.
Надворешна персонализација Pack ultimate 3
(налепници на поклопот на моторот и кровот): Црна/
Црна. Достапно само со Надворешна персонализација
Pack plus.

VISIA

ACENTA

N-CONNECTA

TEKNA

Продажна цена
со ДДВ (евра)

Продажна цена
со ДДВ (ден)

-

O (INO)

O (INO)

O (INO)

600 €

37,200 ден.

-

O (INB)

O (INB)

-

600 €

37,200 ден.

-

-

-

O (INR)

900 €

55,800 ден.

-

O (X1B/C/O/M)

-

-

750 €

46,500 ден.

O (X1B/C/O/M)

O (X1B/C/O)

500 €

31,000 ден.

-

-

-

O (X2B/C/O/M)

O (X2B/C/O)

600 €

37,200 ден.

-

-

-

O (CBS/CBO)

350 €

21,700 ден.

-

-

-

O (DBB)

350 €

21,700 ден.

Нова
Опрема
VISIA сериска опрема
Сигурност
ABS - систем против блокирање на тркалата
ESP - електронски надзор за стабилност на возилото
FEB - интелигентно нужно кочење
EBD - распределба на силата на кочење
NBAS - помош при нагло кочење
Воздушни перничиња (возач и совозач)
Странични воздушни перничиња (возач и совозач)
Воздушни завеси (возач и совозач)
По висина подесиви сигурносни појаси напред
Резервен клуч
ISOFIX држачи за детско седиште
Hill start assist - помош при тргнување на нагорнина
Внатрешност
Клима уред со полен филтер
Деллива задна клупа (60:40)
Аудио систем, радио RDS
Приклучок за USB/i-Pod
Приклучок 12V
2 звучници
Bluetooth
Патен компјутер
Серво управувач подесуван по висина и длабочина
Сензор на надворешна температура, индикатор за промена на
степенот на пренос
Електрично подигнување на стаклата од предните врати
Држачи за чаши
4 наслони за глава
Навлаки на седиштата во црна ткаенина
Мек наслон за колено
Огледало на штитникот за сонце (возач и совозач)
Можност за регулација на возачкото седиште по висина
Осветлување на багажниот простор
Надворешен изглед
Челични фелни 15” со украсни поклопци
Поклопци на ретровизорот во црна боја, ел. подесиви, рачно
преклопливи, со покажувачи на смерот
Тонирани стакла
Халогенски предни светла и LED дневни светла
Рачки на предните врати во црна боја
Рачки на задни врати во C столб
Заден спојлер
Техника
Далечинско централно заклучување
Систем за контрола на притисок на пневматици (TPMS)
Ограничувач на брзина
ISS Start/stop систем (освен на 1.0)
Автоматско вклучување на светлата

ACENTA СЕРИСКА ОПРЕМА - ДОПОЛНИТЕЛНО НА ОПРЕМА VISIA
Внатрешност
Навлаки на седиштето во сиво-црна ткаенина со шевови
5” Drive Assist TFT заслон на инструмент таблата
Рачка на менувачот, управувач, вентилациски отвори со сатен
сива декорација
Хромирани внатрешни рачки
Команди на управувачот за темпомат, аудио уред и патен компјутер
Аудио систем, радио, RDS со 7” екран чуствителен на допир
4 звучници
Apple CarPlay - пресликување со Apple iPhone
Надворешен изглед
Поклопци на ретровизорите во боја на возилото
Рачки на предни врати во боја на возилото
Челични фелни 16" со украсни поклопци
Техника
Темпомат
N-CONNECTA СЕРИСКА ОПРЕМА - ДОПОЛНИТЕЛНО НА ОПРЕМА ACENTA
Внатрешност
Автоматски клима уред
Управувач обложен со кожа
Nissan Connect систем за навигација со CD MP3 читач
Амбиентално осветлување пред менувачот
Надворешен изглед
Затемнети задни прозори
Предни светла за магла
Електрично преклопливи ретровизори со функција за греење и LED
покажувачи на смерот
Алуминиумски фелни 16”
Техника
Сензор за дожд
DAB - Дигитално радио
TEKNA СЕРИСКА ОПРЕМА - ДОПОЛНИТЕЛНО НА ОПРЕМА N-CONNECTА
Внатрешност
Рачки на менувачот обложени со декорирана кожа
Рачки за кочницата за паркирање обложени со кожа
5 наслони за глава
Интелигентен клуч + start/stop копче
BOSE Personal аудио систем: 6 звучници (2 звучници со наслон за глава
на возачот)
Задни сензори и задна камера за паркирање
Надворешен изглед
Алуминиумски фелни 17”
Техника
Интелигентно нужно кочење со систем за препознавање на пешаци
Систем за предупредување при ненамерно напуштање на возната лента

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
* При избор на возило и конфигурација на опрема и мотори Ве молиме да се консултирате со продажните советници околу точната сериска и
дополнителна опрема како и крајна цена на Вашето возило поради можни премини од пониска стапка во повисока стапка на акциза

www.nissan.mk

