NISSAN 370Z

COUPÉ
MOTOR

ERŐÁTVITEL

3.7 V6, 241 kW
(328 LE) 6 MT

6-fokozatú manuális

3.7 V6, 241 kW
(328 LE) 7 AT

7-fokozatú automata manuális
üzemmóddal

3.7 V6 6MT
(344 LE)

6-fokozatú manuális

FOGYASZTÁS
CO2 KIBOCSÁTÁS
12,1 l/100 km
274 g/km
12 l/100 km
271 g/km
12,2 l/100 km
276 g/km

STANDARD

PREMIUM

PLATINUM

NISMO

Listaár

13 199 000 Ft

14 089 000 Ft

14 789 000 Ft

-

Listaár

-

14 709 000 Ft

15 409 000 Ft

-

Listaár

-

-

-

16 929 000 Ft

STANDARD

PREMIUM

PLATINUM

Listaár

-

-

-

Listaár

-

-

18 409 000 Ft

Fegyverszürke
KAD

Ragyogó Fehér
QAB

ROADSTER
MOTOR

ERŐÁTVITEL

3.7 V6, 241 kW
(328 LE) 6 MT

6-fokozatú manuális

3.7 V6, 241 kW
(328 LE) 7 AT

7-fokozatú automata manuális
üzemmóddal

FOGYASZTÁS
CO2 KIBOCSÁTÁS
12,8 l/100 km
289 g/km
12,2 l/100 km
276 g/km

FÉNYEZÉS
Alap
Vibráló Vörös
A54

Gyémánt Fekete
G41

Ragyogó Ezüst
K23

Metál
250 000 Ft*
Infravörös
Gyöngyház Kék
NBA
RAY

*Premium kategóriától már a listaár tartalmazza. Nismo felszereltségi szinten csak az alábbi 3 szín elérhető: Gyémánt Fekete (G41), Ragyogó Ezüst (K23), Ragyogó Fehér (QAB).
Valamennyi ár Ft-ban értendő és tartalmazza a vonatkozó Tűzvédelmi hozzájárulás mértékét. A termék tárgyi adómentes szolgáltatás ezért ÁFA nem terheli.
A fogyasztási és a kibocsátási értékek az érvényes európai előírásoknak megfelelően kerültek meghatározásra. A személygépjárművekre vonatkozó új vizsgálati eljárás (WLTP menetciklus) bevezetésével a jelenleg közölt műszaki adatok a jármű regisztrációját megelőzően frissítésre kerülhetnek. Az opcionális
berendezések és tartozékok, egyéb nem technikai tényezők esetén befolyásolhatják a fogyasztást és a kibocsátást. A bemutatott motorváltozatokat a Nissan motorjainak változása miatt a rendelkezésre állás korlátozhatja. Ellenőrizze a motor elérhetőséget és szállítási határidejét a Nissan márkakereskedővel.

FŐBB FELSZERELTSÉGEK
STANDARD
● 18" könnyűfém keréktárcsák 225/50 R18 95W méretű nyári
gumikkal elöl és 245/45 R18 96W méretű nyári gumikkal hátul
● Vezető- és utasoldali légzsák, oldallégzsákok
● Függönylégzsákok (csak Coupé esetében)
● Blokkolásgátló fékrendszer (ABS) elektronikus fékerőelosztóval
(EBD) + Nissan fékasszisztens
● Dinamikus menetstabilizáló rendszer (VDC) + kipörgésgátló
rendszer (TCS)
● Automata légkondicionáló berendezés
● Sportos kárpitozás, szövet
● Elektromosan állítható ülések (4-irányba vezető/utas)
● Állítható magasságú sportos bőr kormánykerék
● 1 CD, AUX bemenet, 4 hangszóró, Bluetooth
● Kormányról irányítható audio- és telefon kéznélküli rendszer
● Intelligens kulcs
● Xenon fényszórók fényszórómosóval és automatikus
magasságállítással
● Nappali LED menetfény
● Fedélzeti számítógép és digitális óra
● Aktív fejtámlák
● 3-pontos biztonsági övek, övfeszítővel és överő-határolóval
● Sebességfüggő szervokormány
● Indításgátló
● Guminyomás figyelő rendszer
● Helytakarékos pótkerék
● Első ablaktörlő szakaszos működéssel, esőérzékelő
● Hátsó szélvédőfűtés (csak Coupé esetében)
● Hátsó ködlámpák
● Elektromosan állítható-behajtható, fűtött, színrefújt külső tükrök
● Kettős kipufogóvég
● Hátsó spoiler (csak Coupé esetében)
● Piros féknyergek

PREMIUM
(STANDARD+)

PLATINUM
(PREMIUM+)

● Ajtólégzsákok (csak Roadster esetében)
● Fordulatszám szinkronizálás
szabályzása (csak kézi váltó esetében) /
Kézi
kapcsolás módban vissza váltáskor
fordulatszám szinkronizálás szabályzása
(csak automata váltó)
● Hegymenet vezérlés (csak manuális
váltó esetében)
● Gumiabroncs javítókészlet
● Elektromos puha tető rendszer (csak
Roadster esetében)
● Sportos kárpitozás, részben bőr
● Fűthető ülések (Vezető és utas) (csak
Coupé esetében)
● Légkondicionált hálós ülések (Vezető és
utas) (csak Roadster esetében)
● Magnézium sebességváltó fül a
kormánykerék mögött (csak automata
váltó esetén)
● Havas út üzemmód (csak automata
váltó esetén)
● Sebességfokozat jelző
● BOSE® audiorendszer: CD lejátszó, 8
hangszóró, Bluetooth
● Kormánykerékről vezérelhető
sebességtartó automatika
● Fényezés önjavító fedőréteggel
(fényezés függvényében)

● 19" könnyűfém keréktárcsák 245/40
R19 94W méretű nyári gumikkal elöl és
275/35 R19 96W méretű nyári gumikkal
hátul
● Bordó puha tető (csak Roadster
esetében) (opcionális)
● HDDs navigációs rendszer 40GB-os
szerverrel (9.3GB zene tárolására) 7"-s
színes érintőképernyővel a
műszerfalban, AUX-In és USB
csatlakozó,
hangfelismerés és kormányról
irányítható funkciók, zenelejátszás
Bluetoothon
keresztül
● Tolatókamera

NISMO
● Thatcham jóváhagyással rendelkező
lopásgátló rendszer
● Folyadéksúrlódásos korlátozottan
önzáró differenciálmű (VLSD)
● Nismo sport felfüggesztés és alváz
●NissanConnect Premium* navigációs
rendszer - érintőképernyő és DVD
lejátszás
● BOSE® audiorendszer, 8 hangszóró (6
hangszóró + 2 mélynyomó)
● Nismo aerodinamikai csomag
● Nismo külső elemek (Nismo embléma
elöl, sportos első lökhárító piros
spoilerekkel, piros hátsó lökhárító piros
szárnnyal)
● Szélesített hátsó sárvédő és Nismo
dupla kipufogóvég
● 19" Nismo könnyített RAYS aluminium
keréktárcsák
● Nismo embléma az autó hátsó részén
● Z embléma az oldalsó indexbúrákon
● Nismo sorszámozott lemez
● Valódi Alcantara és bőr kormánykerék
piros öltéssel
● Piros öltés a műszerfalon,
térdtámaszon, váltó körül és az
ajtókárpiton
● RECARO© ülések - fekete és piros
színekben
● Nismo fordulatszámmérő

Az általános iparági gyakorlatnak megfelelően, a bőrülések egyes részei műbőrből készülhetnek. Ezen anyag használatával az ülés tartósságának a növelése a cél, mivel az alkalmazott műbőr ellenállóbb a karcolódással szemben, könnyebben tisztítható és nem ráncosodik az idő múlásával.
A navigációs rendszer lefedettségével kapcsolatban kérjük érdeklődjön márkakereskedőjénél. A navigációs rendszer 7 nyelven érhető el: angol, francia, német, olasz, spanyol, holland és portugál.
Az önjavító képesség nem működik, amennyiben a karc mélyebb az önjavító fedőrétegnél, illetve az önjavító fedőréteg levált. Az önjavítás ideje a hőmérséklettől, a sérülés mélységétől és kiterjedésétől függően néhány óra vagy akár egy hét is lehet.

