NISSAN EVALIA
Zľava od 2 250 €
od 17 710 €
NEOBMEDZENÁ VŠESTRANNOSŤ
Vyrazte k vode. Pomôžte priateľovi so sťahovaním.
Odvezte zo záhradného centra plné auto malých
stromčekov. Odbočte a sledujte, kam vás cesta zavedie.

ĽAHKO ZAPADNE DO VÁŠHO ŽIVOTA
Vozidlo NV200 EVALIA sa rýchlo a ľahko prispôsobí
všetkému, čo dnes chcete urobiť.

MODERNÉ TECHNOLÓGIE
Okrem Nissan Connect - vstavaná navigácia s
dotykovou obrazovkou, Vám pomáha aj zadná
kamera a to s ľahším parkovaním, preto sa nemusíte
báť ani tých najužších ulíčiek.

Záruka výrobcu 5 rokov, alebo 160 000 km na
ľahké úžitkové vozidlá (s výnimkou e-NV200:
záruka výrobcu 5 rokov / 100 000 km na elektrické
komponenty, 3 roky / 100 000 km na zvyšné
komponenty vozidla).

NISSAN EVALIA | ŠTANDARDNÉ CENY
ACENTA PREMIUM

TEKNA

2

20 210

21 220

2

20 900

21 900

ACENTA PREMIUM

TEKNA

Motor

Výkon

Prevodovka

Posuvné dvere

1.5 dCi

90 k (66kW)

5 M/T

1.5 dCi

110 k (81kW)

6 M/T

VÝBAVA NA ŽELANIE

Tretí rad sedadiel (2 sedadlá) + klimatizácia vzadu

780
480

Metalický lak

Nissan
Predĺžená záruka1

780

+ 40 000 km (5 rokov alebo 200 000 km)

540

+ 90 000 km (5 rokov alebo 250 000 km)

705

1 Produkt je oslobodený od dane z pridanej hodnoty. Nissan International Insurance Ltd. si vyhradzuje právo na zmenu informácií uvedených v tomto cenníku bez predchádzajúceho upozornenia. NISSAN
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.

NISSAN EVALIA | VÝBAVA
Bezpečnosť

ACENTA PREMIUM

TEKNA

ABS + EBD
ESP
Airbag vodiča
Airbag spolujazdca
Predné bočné airbagy
Hlavové airbagy
3-bodové bezpečnostné pásy s predpínačom a obmedzovačom sily
Varovný signál nezapnutých bezpečnostných pásov (vodič a spolujazdec)
Trojbodové pásy v druhom rade - Pravostranný, ľavostranný a stredový
Imobilizér
Predné hmlové svetlá
Zadné hmlové svetlá
Posilňovač riadenia
Predný a zadný stabilizátor
Brzdový asistent
Plnohodnotné rezervné koleso

Exteriér
15" disky kolies z ľahkých zliatin
Pneumatiky - 175/65 R15
Vonkajšie spätné zrkadlá vo farbe karosérie
Kľučky dverí vo farbe karosérie
Nárazníky vo farbe karosérie
Svetlá na denné svietenie
Tmavé sklá zadných bočných okien

Dvere / Nákladný priestor
Pravé posuvné dvere s oknom
Ľavé posuvné dvere s oknom
Tónované zadné dvere s otváraním dohora so zeleným sklom + odhmlievacím systémom
a indikátorom + zadný stierač

Interiér / Komfort a Technická výbava
Manuálna klimatizácia

-

Automatická klimatizácia

-

Balík IT: CLARION + multifunkčný volant + CD-MP3 + USB + AUX + Bluetooth + Zadná parkovacia
kamera + Automatické zapínanie svetiel + Dažďový senzor

-

Multifunkčný volant+CD-MP3+USB+AUX+Bluetooth

-

Zadná parkovacia kamera

-

Tempomat + Obmedzovač rýchlosti (ovládanie na volante)
Palubný počítač s multifunkčným displejom
Inteligentný kľúč so start/stop tlačidlom

-

Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním
Automatické zapínanie svetiel + Dažďový senzor

-

Funkcia ovládania okien na jeden dotyk na strane vodiča
Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá
Vyhrievané sedadlá
Sklápateľný druhý rad sedadiel (v pomere 6:4)
Peľový filter
Posuvné okno
Vnútorné spätné zrkadlo
Strešná anténa
4 háky na uchytenie siete na podlahe
Zásuvka 12V (2x)
Tretí rad sedadiel (2 sedadlá) + klimatizácia vzadu

Odkladacie priestory
Odkladací priestor pod sedadlom
6 držiakov na nápoje
Stredová odkladacia schránka s krytom
Držiak na mince a kreditné karty
- štandard,

- voliteľný, - nie je k dispozícií, (M) - metalický lak

FARBY KAROSÉRIE

ACENTA PREMIUM / TEKNA

QM1 - Biela
KL0 - Strieborná (M)
K51 - Šedá (M)
GN0 - Čierna (M)

QM1

K51

BW9

QAB

Z10

CAP

BW9 - Modrá (M)
Z10 - Červená
QAB - Biela Pearl(M)
CAP - Bronzová (M)
KL0

GN0

NISSAN EVALIA | TECHNICKÉ ÚDAJE
MODEL

1.5 dCi (K9K)
EVALIA

Výbava

5/7

Počet sedadiel

MOTOR
4

Počet valcov

2

Počet ventilov na valec
3

Zdvihový objem

1461

cm

Vŕtanie x zdvih

76,0 x 80,5

mm
k (kW)

Max. výkon motora

90 (66)

min-1
Nm

Max. krútiaci moment

110 (81)
4000

200

min-1

240
2000
15.5

Kompresný pomer

dieselový

Palivo

Commonrail

Príprava paliva
Akumulátor 12V

60

Ah

HNACIE ÚSTROJENSTVO
suchá

Spojka

manuálna

Prevodovka
Počet prevodových stupňov

5

6
predná

Poháňaná náprava

PODVOZOK
Zavesenie kolies

vpredu

nezávislé, typu Mc Pherson, odpružené vinutými pružinami s tlmičmi, priečny stabilizátor

vzadu

tuhá zadná náprava, s listovým odpružením s tlmičmi
s elektrickým posilňovačom a hrebeňovým riadením

Riadenie

kotúčové brzdy vpredu, bubnové brzdy vzadu, ABS, EBD a brzdový asistent

Brzdový systém
Disky kolies

15 × 5.5J

Pneumatiky

175/65R15

SPOTREBA PALIVA A EMISIE1
Mesto

l/100 km

5.7

5.5

Mimo mesta

l/100 km

4.8

4.6

Kombinovaná

l/100 km

5.1

4.9

g/km

133

130

km/h

158

CO2 emisie (kombinované)

JAZDNÉ VLASTNOSTI
Maximálna rýchlosť
Min. priemer otáčania

169

obrysový

m

11.1

stopový

m

10.6

HMOTNOSTI
Celková hmotnosť
Pohotovostná hmotnosť */**
Užitočná hmotnosť **

kg

2060

2080

min.

kg

1376 / 1417

1 390 / 1431
690 / 649

max.

kg

684 / 643

predná

kg

946 / 950

960 / 963

zadná

kg

1114 / 1110

1120 / 1117

brzdeného

kg

1100

nebrzdeného

kg

640

Dĺžka

mm

4400

Šírka so spätnými zrkadlami

mm

2011

Šírka bez spätných zrkadiel

mm

1695

mm

1865

mm

2725

vpredu

mm

835

vzadu

mm

840

vpredu

mm

1490

vzadu

mm

1510

v nezaťaženom stave

mm

158

Zaťaženie náprav

Max. hmotnosť prívesu
* Bez vodiča, s plnou nádržou paliva.

** Môže sa meniť vzhľadom na stupeň výbavy.

CELKOVÉ ROZMERY

Celková výška min.

v nezaťaženom stave

Rázvor náprav
Previs

Rozchod kolies
Svetlá výška

ROZMERY BATOŽINOVÉHO/NÁKLADNÉHO PRIESTORU
Šírka

mm

1495

Výška

mm

1305

Výška nakladacej hrany

Objem nákladného priestoru

Posuvné dvere

Zadné dvere

mm

524

ak sa používa 7 sedadiel

l

900

3. rad sedadiel sklopený

l

2000

2. rad sed. sklopený (2./3. rad)

l

3 000 / 2900

v nezaťaženom stave

šírka

mm

693

výška

mm

1171

šírka

mm

1262

výška

mm

1228

l

55

PALIVOVÁ NÁDRŽ
Objem palivovej nádrže

1 - Uvedené hodnoty slúžia len na porovnanie s hodnotami vozidiel, ktoré boli testované podľa starého testovacieho cyklu (NEDC). Skutočné hodnoty namerané počas reálnej premávky môžu byť odlišné a záležia na faktoroch ako je počasie, jazdný štýl vodiča,
zaťaženie vozidla alebo akékoľvek príslušenstvo namontované po zaregistrovaní vozidla.

NISSAN EVALIA | FINANCOVANIE
NISSAN ŠPECIÁLNA PONUKA FINANCOVANIA
Nissan Financovanie ponúka širokú škálu flexibilných programov financovania, aby vyhovovali potrebám našich maloobchodných a firemných zákazníkov.
Poskytujeme pridané zabezpečenie k Vašej zmluve o financovaní s uceleným sortimentom ochranných plánov splátok.
Pre viac informácií sa obráťte na svojho autorizovaného predajcu Nissan.

NISSAN INSURANCE
Nissan Insurance (poistenie vozidla) bolo navrhnuté tak, aby vlastníkovi vozidla Nissan zaistilo čo najviac zo svojho krytia poistných udalostí.
Nissan Insurance sa môže pochváliť napríklad nasledujúcimi výhodami:
Konkurencieschopné poistenie vozidla
Všetky opravy sú vykonávané autorizovanými servismi Nissan
Používanie iba originálnych náhradných dielov Nissan
Možnosť používať náhradné vozidlo po celú dobu trvania akýchkoľvek opráv, ak využívate služby autorizovaného servisu(v závislosti od
dostupnosti)
Zahrnuté krytie poistných udalostí vrámci celej EU
Nissan poistenie - bez spoluúčasti klienta pri likvidácii poistnej udalosti v autorizovanej servisnej sieti značky Nissan v
Slovenskej republike.

YOU+NISSAN
You+Nissan je privilegované miesto pre majiteľov vozidiel značky Nissan, kde môžete nájsť ponuky, služby a informácie.
Pre získanie Vašej špeciálnej ponuky, navštívte našu webstránku www.nissan.sk
Vyššie uvedená tabuľka špeciálneho financovania Nissan obsahuje reprezentatívne príklady financovania. Viac informácií o možnostiach a podmienkach financovania získate u autorizovaných
predajcov Nissan.
Dostupnosť niektorých doplnkov, príslušenstva alebo služieb môže byť obmedzená v závislosti od podmienok lokálneho trhu.
Všetky ceny sú vrátane 20% DPH a sú uvedené v EUR. Obsah tohto cenníka odzrkadľuje stav platný v čase jeho vydania. NISSAN Sales CEE Kft. si vyhradzuje právo na zmenu informácií
uvedených v tomto cenníku bez predchádzajúceho upozornenia. Cenník je platný od 24.04.2019 do odvolania alebo do vydania nového cenníka. Uvedené údaje majú iba informačný charakter a
nie sú považované za súčasť zmluvného návrhu. Uvedené ceny vrátane DPH sa môžu zmeniť v dôsledku zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty. Ceny príslušenstva nezahŕňajú ceny montáže a
montážneho materiálu.
Zľava pre fleetových zákazníkov je platná len pre nasledujúce kategórie: (1) ktorúkoľvek spoločnosť zaregistrovanú s výpisom z obchodného registra alebo majúcu úradne potvrdenú prihlášku do
registra, alebo (2) akéhokoľvek živnostníka so živnostenským listom. Ponuka platí u participujúcich autorizovaných predajcov Nissan.
Ponuka sa vzťahuje pre podnikateľov a firmy. Nissan Finance znamená financovanie poskytované spoločnosťou UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
* Údaje sú uvedené s DPH

Nissan Sales Central & Eastern Europe
organizačná zložka
IČO: 35 936 916
DIČ: 2022012762
IČ DPH: SK2022012762
Einsteinova 24
85101 Bratislava
Slovenská republika
Zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava
I., odd.: Po, vl.č.: 1296/B

Váš autorizovaný predajca

