NISSAN PATHFINDER

Фіксований курс
10,7 грн./дол.
Для автомобілів виробництва 2014 р.

СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ
СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ:
· Система повного приводу ALL-MODE 4x4 зі зниженим
рядом передач
· Фронтальні і бокові подушки безпеки водія і переднього
пасажира
· Шторки безпеки для передніх і задніх пасажирів
· Підсилювальні бруси безпеки в дверях
· Антиблокувальна система гальм (ABS)
· Електронна система розподілу гальмівних сил (EBD)
· Підсилювач екстреного гальмування - Nissan Brake Assist
· Система динамічної стабілізації (ESP+)
· Антипробуксовувальна система (TCS)
· Система допомоги при підйомі (Hill Start Control)
· Активні підголівники передніх сидінь
· Триточкові ремені безпеки для усіх сидінь
(регульовані по висоті, з переднатягачами й обмежувачами
навантаження для передніх сидінь)
· Блокування замків усіх дверей з місця водія
· Блокування замків задніх дверей від випадкового відкриття
дітьми
· Кріплення для дитячого сидіння ISOFIX

ОБЛАДНАННЯ САЛОНУ / ІНТЕР'ЄР:
· Датчик рівня рідини в бачку склоомивача
· Система Bluetooth® hands - free для мобільних телефонів
· Роздільний клімат-контроль для водія і переднього пасажира
· Гідропідсилювач кермая
· Регулювання кута нахилу керма
· Передні і задні електросклопідйомники
· Вікно дверей багажного відділення, що відкривається
· Підігрівання передніх сидінь
· Додаткова лампа в салоні для читання карт, футляр для окулярів
· Заднє складане сидіння (у пропорції 40/20/40)
· Двосекційний ящик для рукавичок, що замикається
· 3 електророзетки на 12 вольт
· Килимове покриття підлоги багажного відділення
· Шторка багажного відділення
· Електропривід і підігрівання бокових дзеркал заднього виду
· Шкіряне оздоблення керма, рукоятки важеля КПП і ручки
важеля стоянкового гальма
· Автоматичний сигнал повороту з 3-разовим спрацьовуванням

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД:
· Висувні омивачі фар високого тиску
· Передній і задній бампери в колір кузова
· Бокові дзеркала заднього виду з повторювачами
сигналів повороту і лампами освітлення порогів
· Хромовані гратки радіатора
· Безкаркасні щітки очисників лобового скла
· Передні стекла з УФ-фільтром
· Бокові підніжки
ІНШЕ:
·Об'єм паливного бака 80 л

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ (залежно від комплектації)
Комплектація

XE

Код

CC-HA

Об'єм двигуна, л
СТАНДАРТНА ЦІНА*, грн. 6МКП
СПЕЦІАЛЬНА ЦІНА*, грн. 6МКП
СТАНДАРТНА ЦІНА*, грн. 5АКП
СПЕЦІАЛЬНА ЦІНА*, грн. 5АКП
СТАНДАРТНА ЦІНА*, грн. 7АКП
СПЕЦІАЛЬНА ЦІНА*, грн. 7АКП

2.5D
539 570
489 910

СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ
Імобілайзер
Імобілайзер із сигналізацією, датчик проникнення, автономна сирена

C-CJA
565 490
513 450
585 520
531 640

SE
Platinum
(CECJA)
2.5D

C-CGA

LE

590 830
536 460

619 110
562 140

----A

---FA
2.5D

640 320
581 400

--BFA
3.0D V6

678 620
616 170
817 680
742 430
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ОБЛАДНАННЯ САЛОНУ / ІНТЕР'ЄР:
Кількість сидінь
Оздоблення салону тканиною
Оздоблення салону тканиною, яка легко миється
Шкіряне оздоблення сидінь
Алюмінієві накладки на пороги (для передніх дверей, двері багажного відділення)
Сидіння третього ряду, що складаються в пропорції 50:50 в рівну підлогу
Складана спинка переднього пасажирського сидіння
Центральний замок з ДУ
Intelligent Key (чип-ключ) - запуск двигуна без ключа
Бортовий комп'ютер
Комбінація приладів Fine Vision
Кольоровий багатофункціональний сенсорний дисплей у центральній консолі
Навігаційна система Nissan Connect Premium із жорстким диском
Камера заднього виду з виведенням зображення на дисплей в центральній консолі
Камера заднього виду з проекцією зображення на внутрішньосалонне дзеркало заднього
виду
Стерео аудіосистема AM / FM / LW, програвач CD (2DIN)
Музичний сервер із жорстким диском
DVD-програвач
Підтримка формату MP3
Стерео аудіосистема преміум-класу BOSE ®: 9 динаміків (включаючи сабвуфер)
Кількість динаміків
Лінійний аудіовхід для зовнішніх носіїв
USB-роз'єм для зовнішніх аудіоносіїв
Клавіші управління аудіосистемою на кермі
Круїз-контроль з обмежувачем швидкості, клавішами управління на кермі
Система допомоги під час спуску (Hill Descent Control) **; О - тільки на версії з АКП
Люк в даху з електроприводом нахилу і зсуву
Датчик дощу (автовключення склоочисників) і датчик світла (автовключення фар головного
світла)
Сидіння водія з регулюванням по висоті
Електропривід регулювань сидінь водія і пасажира
Пам'ять налаштувань дзеркал і сидіння водія
Кондиціонер для задніх пасажирів з окремим блоком управління
Внутрішні хромовані дверні ручки
Центральна консоль з декоративною вставкою "під дерево"
Антиблікове салонне дзеркало з автозатемненням
Відкидний центральний підлокітник для задніх сидінь
Підсвічування простору для ніг (водій, передній пасажир)
Повнорозмірне запасне колесо (шина 255/65 R17, 17" сталевий диск)
Повнорозмірне запасне колесо (шина 255/60 R18, 18" легкосплавний диск)
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ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД
Оздоблення зовнішніх елементів під збройову сталь сірого кольору:
- решітка радіатора
- ручки передніх дверей
- зовнішні дзеркала заднього виду
- бокові підніжки
- колісні диски
- накладка на задніх дверях
17" легкосплавні колісні диски, шини 255/65 R17
18" легкосплавні колісні диски, шини 255/60 R18
Протитуманні фари
Рейлінги на даху
Бокові дзеркала заднього виду чорного кольору
Бокові дзеркала заднього виду у колір кузова
Бокові дзеркала заднього виду з електроприводом складання і режимом заднього ходу
Ксенонові фари з автокорекцією рівня нахилу
Тоноване скло задніх дверей і двері багажника



































































* Ціна не включає вартість фарби металік
Доплата за фарбу металік, грн. 7 070
Стандартні ціни вказані станом на 07.07.14 і можуть бути скориговані в зв'язку із зміною курса долара, встановленого НБУ.
Спеціальна ціна - ціна на автомобілі 2014 р.в., розрахована на основі зафіксованого курсу долара - 10,7 грн. / дол.
Зазначені ціни є рекомендованими і можуть відрізнятися від остаточної ціни, запропонованої дилером Nissan в Україні. Для отримання інформації щодо остаточної ціни звертайтеся до офіційних дилерів Nissan в
Україні. Не є публічною офертою. ТОВ "Ніссан Мотор Україна" залишає за собою право змінювати ціну без попереднього повідомлення.

** Тільки з автоматичною трансмісією
Гарантія 3 роки або 100,000 км пробігу
Цей прайс-лист призначений тільки для інформаційних цілей і не може бути використаний як документ, що встановлює зобов'язання компанії ТОВ "Ніссан Мотор Україна"
Обладнання та комплектації автомобілів можуть відрізнятися. Компанія ТОВ "Ніссан Мотор Україна" залишає за собою право без попереднього повідомлення змінювати специфікації, зазначені в прайс-листі.

