NISSAN 370Z

COUPÉ
MOTOR

PREVODOVKA

3.7 V6, 241 kW
(328 k) 6 MT

6-stupňová manuálna

3.7 V6, 241 kW
(328 k) 7 AT

7-stupňová automatická s
možnosťou manuálneho
radenia

3.7 V6 6MT
(344 k)

6-stupňová manuálna

STANDARD

PREMIUM

PLATINUM

50TH
ANNIVERSARY

Cenníková cena

40 600 €

44 300 €

46 800 €

-

-

Cenníková cena

-

46 300 €

48 800 €

45 500 €

-

Cenníková cena

-

-

-

-

56 400 €

STANDARD

PREMIUM

PLATINUM

Cenníková cena

-

48 900 €

-

Cenníková cena

-

50 900 €

54 900 €

SPOTREBA PALIVA
EMISIE CO2
12,1 l/100 km
274 g/km
12 l/100 km
271 g/km
12,2 l/100 km
276 g/km

NISMO

ROADSTER
MOTOR

PREVODOVKA

3.7 V6, 241 kW
(328 k) 6 MT

6-stupňová manuálna

3.7 V6, 241 kW
(328 k) 7 AT

7-stupňová automatická s
možnosťou manuálneho
radenia

SPOTREBA PALIVA
EMISIE CO2
12,8 l/100 km
289 g/km
12,2 l/100 km
276 g/km

FARBY KAROSÉRIE
NEMETALICKÉ
Červená Vibrant
A54

Čierna Diamond
G41

Strieborná Brilliant
K23

METALICKÉ
1000 €*
Červená Infra
NBA

PERLEŤOVÉ
Žltá
EAC

Modrá Pearl
RAY

Šedá Gun
KAD

1000 €*
Biela Pearl
QAB

*Príplatok za metalickú farbu je zahrnutý v cene od výbavy Premium.
Všetky ceny sú uvádzané v EUR. Obsah tohto cenníku odráža stav platný v dobe jeho vydania. Nissan International Insurance Ltd. si vyhradzuje právo na zmenu informácií uvedených v tomto cenníku bez predchádzajúceho upozornenia. Uvedené údaje majú iba informačný charakter a nie sú považované za súčásť zmluvného návrhu.
NISSAN 5* Poistenie predĺženej záruky je poistným produktom. Pre podrobnejšie informácie si prosím preštudujte informačnú brožúru a Všeobecné podmienky, ktoré sú k dispozícii u autorizovaných predajcov a opravcov Nissan. Predĺžená záruka vytvorená po 01/06/2018 neobsahuje asistenčné služby

VÝBAVA
STANDARD
● 18" disky kolies z ľahkých zliatin, letné pneumatiky vpredu 225/50 R18
95W a vzadu 245/45 R18 96W
● Airbag vodiča a spolujazdca
● Bočné airbagy
● Hlavové airbagy (len pre Coupé)
●ABS + EBD + brzdový asistent Nissan
● Aktívne ovládanie vozidla (VDC) + Systém kontroly trakcie (TCS)
● Automatická klimatizácia
● Športové čalúnenie, látka
● Elektricky nastaviteľné sedadlá (vodič + spolujazdec) (v 4 smeroch)
● Kožou potiahnutý športový volant
● CD prehrávač, 4 reproduktory, Bluetooth handsfree, AUX
● Ovládanie handsfree systému (audio + mobil) na volante
● Inteligentný kľúč
●Xenónové predné svetlomety s ostrekovačmi a automatickým
nastavovaním výšky
● LED svetlá na denné svietenie
● Palubný počítač a digitálne hodiny
● Aktívne opierky hlavy
● 3-bodové bezpečnostné pásy s napínačom a obmedzovačom sily
● Elektrický posilňovač riadenia s premenlivým účinkom v závislosti od
rýchlosti jazdy
● Bezpečnostný stĺpik riadenia s nastavením sklonu
● Imobilizér
● Monitorovanie tlaku v pneumatikách (kontrolka)
● Dojazdové náhradné koleso
● Predné stierače s nastaviteľným cyklovačom, dažďový senzor
● Vyhrievanie zadného skla (len pre Coupé)
● Zadné hmlové svetlomety
● Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá s funkciou
sklápania vo farbe
karosérie
● Dvojitá koncovka výfuku
● Zadný spojler (len pre Coupé)
● Červené brzdové strmene
● Samoopravovací lak (v závislosti od farby)

PREMIUM

PLATINUM

(NAD RÁMEC VÝBAVY STANDARD)
● Hlavové airbagy montované vo dverách (len
pre Roadster)
● Systém Synchro Rev Control (len pre
manuálnu prevodovku)
● Synchro Rev Control v
manuálnom režime pri podraďovaní (len pre
automatickú prevodovku)
● Asistent rozjazdu do kopca (len pre
manuálnu prevodovku)

(NAD RÁMEC VÝBAVY PREMIUM)
● 19" disky kolies z ľahkých zliatin,
letné pneumatiky vpredu 245/40 R19
94W a vzadu 275/35 R19 96W
● Bordová plátená strecha (len pre
Roadster) (voliteľná)

50TH
ANNIVERSARY

NISMO
● Systém proti krádeži schválený organizáciou
Thatcham
● Diferenciál so zvýšenou svornosťou:
viskózny typ (VLSD)

● Športový podvozok a odpruženie NISMO
● DVD navigačný systém so 7"
● Prémiový navigačný systém Nissan
farebnou dotykovou obrazovkou na
Connect* (vlastnosti: ovládanie hlasom,
palubnej doske, so systémom
prehrávanie DVD a dotyková obrazovka)
rozpoznávania hlasu a ovládaním na ● Audiosystém BOSE®, 8 reproduktorov
● Sada na opravu pneumatík
volante** (Len pre Roadster a Coupé
● Elektricky ovládaný systém plátenej strechy Black Edition)
● Nové aerodynamické prvky NISMO
(len pre Roadster)
● Zadná parkovacia kamera
● Jedinečný dizajn NISMO (logo NISMO na
prednej maske, športový predný nárazník s
● Športové čalúnenie, koža v kombinácii s
červeným spojlerom, červená linka na zadnom
ďalšími materiálmi
nárazníku
● Vyhrievané sedadlá (vodič + spolujazdec)
a na vonkajších spätných zrkadlách, červené
(len pre Coupé)
bočné spojlery)
● Klimatizované sedadlá (vodič + spolujazdec)
● Šíršie blatníky a dvojitá koncovka výfuku
(len pre Roadster)
NISMO
● Radiace páčky pod volantom z horčíkovej
● 19" superľahké disky kolies NISMO RAYS
zliatiny (len pre automatickú prevodovku)
● Zadné logo NISMO
●Spínač pre jazdu na snehu (len pre
● Logo Z na bočnom paneli vedľa bočného
automatickú prevodovku)
smerového svetla
● Indikátor zaradeného rýchlostného stupňa
● Sériové čislo NISMO na prístrojovej doske
● NISMO volant potiahnutý alcantarou a kožou
● Audiosystém BOSE® : CD prehrávač, 8
s červenou stredovou značkou
reproduktorov, Bluetooth handsfree
● NISMO červené prešitie na prístrojovej
● Tempomat s ovládaním na volante
doske, opierka pre koleno, obloženie dverí a
radiacej páky
● Čierno-červené dizajnové sedadlá
RECARO©
● Otáčkomer NISMO

● Exkluzívne dvojtónové prevedenie
laku karosérie:
- Farba karosérie biela, špeciálne
červené lakovanie od prednej kapoty
po zadný spojler (vrátane A a C
stĺpikov)
- Farba karosérie
strieborná,špeciálne čierne lakovanie
od prednej kapoty po zadný spojler
(vrátane A a C stĺpikov)
● 50th anniversary nálepky na
karosériu
● Červený pás na volante
● Červené lemovanie na kolesách
● 50th anniversary špeciálne kožené
čalúnenie interiéru s kontrastným
červeným prešívaním a 50th
emblémom na sedadlách

VÝBAVA NA ŽELANIE

● Zadné parkovacie senzory 220 €
● Predné parkovacie senzory 240 €
● Rohože - luxusné vyhotovenie 70 €
● Koberec batožinového priestoru - luxusné vyhotovenie 70 €
● Podsvietené hliníkové prahové lišty 290 €
● 370Z plachta na karosériu - 40. výročie 530 €
NISSAN 5★ PREDĹŽENÁ ZÁRUKA*
+1 rok (4 roky alebo 100 000 km) 535 €
+2 roky (5 rokov alebo 150 000 km) 1385 €
Náhradné
vozidlo
zadarmo

Cenová
záruka
Nissan Assistance

Bezplatná kontrola
stavu vozidla

Viac informácií nájdete na stránkach www.youplusnissan.sk alebo u autorizovaných predajcov Nissan

Ako je v automobilovom priemysle obvyklé, na niektorých častiach kožených sedadiel môže byť použitá umelá koža. Umelá koža v mnohých ohľadoch prevyšuje vlastnosti prírodnej kože (napríklad nedochádza k jej vrásneniu pri starnutí, ľahšie sa čistí, je odolnejšia proti mechanickému poškodeniu). Takéto riešenie umožňuje
poskytnúť našim zákazníkom skutočne hodnotný a trvanlivý produkt.
O pokrytom území navigačným systémom sa informujte podrobnejšie u svojho autorizovaného predajcu. Navigačný systém je dostupný v 7 jazykoch: angličtina, francúzština, nemčina, taliančina, španielčina, holandština a portugalčina.
Lak sa sám nezacelí pokiaľ je poškodený do tej miery, že dôjde k prerušeniu väzieb vo vnútornej štruktúre laku, alebo k jeho odlúpnutiu. Doba potrebná na zacelenie laku závisí na okolitej teplote a na hĺbke jeho poškodenia. V niektorých prípadoch môže zacelenie trvať až jeden týždeň.
*Produkt je oslobodený od dane z pridanej hodnoty.

