NISSAN TEANA

Фіксований курс
9,65 грн./дол.
Для автомобілів виробництва 2013 р.

СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ
СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ :
· Фронтальні подушки безпеки для водія і пасажира
· Бокові подушки безпеки для водія і пасажира
· Триточкові ремені безпеки з преднатягачами і регулюванням по висоті
· 3 задніх триточкових ременя безпеки
· Система нагадування про непристебнутий ремінь безпеки водія
· Антиблокувальна система ABS
· Система розподілу гальмівних зусиль EBD
· Система допомоги в разі екстреного гальмування Nissan Brake Assist
· Активні передні підголівники з регулюванням по висоті
· Додатковий світлодіодний стоп-сигнал
· Автоматичне вмикання фар (датчик світла)
· Автоматичне вимикання фар з виключенням запалення
· Охоронна система
· Імобілайзер
· Система запобігання розряджанню акумуляторної батареї
· Індикатор режимів роботи трансмісії на панелі приладів
· Кріплення для дитячого сидіння ISOFIX
· Ручка відкриття кришки багажника зсередини
ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД:
· Дзеркала заднього виду, пофарбовані в колір кузова, з покажчиками повороту і підігрівом
· Електропривод регулювання і складання дзеркал
· Передні протитуманні фари
· Задній протитуманний ліхтар
· Галогенові лампи передніх фар з ручним регулюванням кута нахилу
· Омивачі фар
· Лобове та бокові стекла з UV-фільтром
· Задні ліхтарі зі світлодіодами
ТЕХНІКА:
· Паливний бак об'ємом 70 л
· Повнорозмірне 16'' запасне колесо (сталевий диск)
· Акумуляторна батарея підвищеної місткості

ОБЛАДНАННЯ САЛОНУ / ІНТЕР'ЄР:
· Роздільний клімат-контроль для водія і переднього пасажира з мікрофільтром
· Повітроводи для пасажирів заднього ряду сидінь
· Передні і задні електросклопідйомники
· Функції "Одне торкання" і "Антизатискання" і підсвічування для склопідйомника водія
· Система доступу Intelligent Key (чип-ключ)
· Запуск двигуна кнопкою
· Панель приладів Fine Vision
· Гідропідсилювач керма зі змінюваним зусиллям залежно від швидкості руху
· Бортовий комп'ютер
· Круїз-контроль
· Регулювання сидіння водія по висоті
· Підігрів передніх сидінь
· Регулювання рульової колонки по куту нахилу
· Оздоблення рульового колеса шкірою
· Дистанційне керування аудіосистемою та круїз-контролем на кермі
· Дистанційне відкриття бензобака і багажника із салону
· Лампи в стельовій консолі для читання карт
· Індивідуальні лампи освітлення для задніх пасажирів
· Ящик для рукавичок, що замикається, з підсвічуванням і мікроліфтом кришки
· Підсвічування багажного відділення
· Попільничка з підсвічуванням і прикурювач для передніх пасажирів
· Попільничка для задніх пасажирів
· Футляр для сонячних окулярів у стельовій консолі
· Склоочисники з автоматично змінюваним інтервалом
· Передня панель і центральна консоль з оздобленням деревом
· Кишені у спинках передніх сидінь
· Відкидний центральний підлокітник на задньому сидінні
· Передній центральний підлокітник з 2 боксами
· Лампи підсвічування в передніх дверях
· Дзеркала в протисонячних козирках
· 4 підсклянники (2 - в центральній консолі, 2 - в задньому підлокітнику з кришкою)
· Лючок для довгомірних предметів у спинці заднього сидіння
· 12V розетка на центральній консолі

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ (залежно від комплектації)
Комплектація
Код (чорний інтер'єр, вставки кольору сіро-коричневого дерева)
Код (бежевий інтер'єр, вставки кольору коричневого дерева)
Двигун
Трансмісія
СТАНДАРТНА ЦІНА*, грн.
СПЕЦІАЛЬНА ЦІНА*, грн.

Elegance
A----

Elegance+
A----

Luxury
A-------2.5 V6

408 960
334 880

438 420
359 010

473 300
387 570














































Luxury+
A--B---B-

Premium
A--C---C-

Luxury
A--------

Luxury+
A-AD--AD3.5 V6

Premium
A-AF--AF-

583 670
477 950

619 030
506 900

634 350
519 450

































































































X-Tronic CVT
516 900
532 220
423 280
435 820

СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ
Шторки безпеки для переднього і заднього ряду сидінь
4 підголівники
5 підголівників
Система динамічної стабілізації ESP



ОБЛАДНАННЯ САЛОНУ / ІНТЕР'ЄР

Оздоблення сидінь велюром
Оздоблення сидінь шкірою**
Оздоблення важеля трансмісії шкірою
Регулювання поперекової підтримки і кута нахилу подушки сидіння водія
Кришка підсклянників на центральному задньому підлокітнику з обробкою деревом
Клавіші дистанційного керування Bluetooth ® Hands-Free на кермі
Електропривід регулювання сидіння водія у 8 напрямках
Електропривід регулювання сидіння переднього пасажира в 4 напрямках
Вентиляція передніх сидінь
Дворівневий підігрів задніх сидінь
Вентиляція задніх сидінь
Пам'ять налаштувань сидіння водія (2х)
Підтримка для ніг Ottoman з електроприводом для сидіння переднього пасажира
Задні підголівники, регульовані по висоті
Комфортні підголівники збільшеного розміру для пасажирів заднього ряду
Задні підголівники, регульовані в шести напрямках
Керування клімат-контролем для задніх пасажирів
Іонізатор в системі клімат-контролю з кнопкою включення очищення повітря
Автоматична рециркуляція повітря в системі клімат-контролю
Дезодоруючий елемент у системі фільтрації повітря
Скляний дах, включаючи люк і сонцезахисну шторку з електроприводом
DVD-програвач
Лінійний аудіовхід AUX
USB-роз'єм для зовнішніх аудіоносіїв
7 "монохромний дисплей для аудіосистеми і клімат-контролю
7'' кольоровий дисплей в центральній консолі
7'' кольоровий сенсорний дисплей в центральній консолі
Камера заднього виду
2DIN AM / FM / 6CD магнітола з підтримкою MP3 і RDS
2DIN AM / FM / 1CD магнітола з підтримкою MP3 і RDS
6 динаміків
Аудіосистема BOSE ®: 11 динаміків, спеціально налаштованих для оптимального звучання
6-канальний підсилювач з цифровою обробкою сигналу
Вбудований музичний сервер 2,0 Гб
Вбудований музичний сервер 9,3 Гб
Навігаційна система Nissan Connect Premium з жорстким диском
Система бездротового зв'язку за протоколом Bluetooth ®
Підсвічування макіяжних дзеркал в сонцезахисних козирках
Додаткове розсіяне підсвічування підлокітників






































































































































ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД
16'' сталеві колісні диски з гумою 205/65R16
16'' легкосплавні колісні диски з гумою 205/65R16
17'' легкосплавні колісні диски з гумою 215/55R17
Ксенонові фари головного світла з автоматичним коректором кута нахилу




* Спеціальна ціна - ціна, розрахована на основі зафіксованого курсу долара - 9,65 грн./дол.
Вказані 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.
Стандартні ціни вказані станом на 07.07.14 і можуть бути скориговані у зв'язку із зміною курсу долара, встановленого НБУ.
** З натуральної шкіри виконані тільки лицьові поверхні сидінь
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.

