
ГАРАНТІЯ

ВАРТІСТЬ КОМПЛЕКТАЦІЙ

VISIA ACENTA N-CONNECTA TEKNA

Двигун Тип приводу Трансмісія

684 860                

560 660                

808 250                902 480                

673 250                751 280                

798 260                875 750                969 980                1 081 760             

674 060                740 750                818 780                930 560                

Двигун Тип приводу Трансмісія

884 120                978 350                1 090 130             

795 020                862 250                974 030                

Двигун Тип приводу Трансмісія

780 440                857 930                952 160                1 063 940             

700 790                778 280                856 310                968 090                

836 330                930 560                1 042 340             

740 480                807 710                919 490                

СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ: VISIA ACENTA N-CONNECTA TEKNA
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ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД: VISIA ACENTA N-CONNECTA TEKNA

 

 

  

  

  



 



 

VISIA ACENTA N-CONNECTA TEKNA

53 730  

* Ціна не включає вартість фарби металік

   Доплата за фарбу металік, грн. - 14 310

Стандартні ціни вказані станом на 21.03.19.

 

¹ В комплектаціях з аудіосистемою BOSE доступне малорозмірне запасне колесо

² Система доступна для комплектацій з 4WD CVT

³ Система недоступна для комплектацій з 1,6D CVT

⁴ Система доступна для комплектацій з двигуном 1,6D

⁵ Система доступна для двигунів 2,0 л та 2,5 л

⁶ Система доступна для комплектацій із CVT

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.

СПЕЦІАЛЬНА ЦІНА*, грн.

2,0 л 144 к.с.

2,5 л 171 к.с. 4WD CVT

2WD МТ
СТАНДАРТНА ЦІНА*, грн.

СПЕЦІАЛЬНА ЦІНА*, грн.

2WD CVT
СТАНДАРТНА ЦІНА*, грн.

СПЕЦІАЛЬНА ЦІНА*, грн.

4WD CVT
СТАНДАРТНА ЦІНА*, грн.

СПЕЦІАЛЬНА ЦІНА*, грн.

6 динаміків

8 динаміків

Підігрів керма

Тонування задніх вікон

17" легкосплавні  диски

Оздоблення сидінь шкірою

Електропривід регулювання сидіння водія у 6-ти напрямках

СТАНДАРТНА ЦІНА*, грн.

Електропривід багажних дверей із сенсором безконтактного доступу

Система безключового доступу (передні двері та двері багажника) та кнопка запуску автомобіля

Інтелектуальна система екстреного гальмування (FEB)

Передні та задні датчики паркування

Система автоматичного перемикання дальнього світла на ближнє (HBA)

СПЕЦІАЛЬНА ЦІНА*, грн.

1,6 dCi 130 к.с.

4WD MT
СТАНДАРТНА ЦІНА*, грн.

СПЕЦІАЛЬНА ЦІНА*, грн.

2WD CVT
СТАНДАРТНА ЦІНА*, грн.

Внутрішньосалонне дзеркало заднього виду з автоматичним затемненням

Оздоблення сидінь тканиною

Підтримка попереку на сидінні водія

Електропривід регулювання поперекової підтримки на сидінні водія

Регулювання переднього пасажирського сидіння по висоті

** Ви можете отримати кредит по програмі Nissan Finance для придбання автомобіля Nissan на наступних умовах: максимальний строк – 24 місяці, аванс – 60% вартості авто, максимальна сума 

– 2 600 000 грн., відсоткова ставка – 0,01% річних (база нарахування 365 днів у році), комісія за видачу кредиту – 2,5%, комісія за відкриття поточного рахунку – 80 грн., комісія за отримання 

витягів з ДРОРМ – 100 грн., комісія за отримання витягів з ДРРПНМ – 199 грн. Орієнтовна сукупна вартість кредиту становить 25,24 грн. щодо кожної 1000 грн. кредитних коштів при строку 

кредитування 24 місяці. Реальна відсоткова ставка становить від 2,5% річних. Кредит надається у відділеннях Банку на всій території України за виключенням тимчасово окупованої території 

АР Крим та зони проведення АТО. Банк залишає за собою право змінювати умови кредитування. Про детальні умови кредитування дізнайтесь на сайті www.credit-agricole.ua або за телефоном: 

0800305555. Кредитує ПАТ «Креді Агріколь Банк». Ліцензія НБУ №99 від 12.10.2011.

ОПЦІЇ:

Пакет NAVI: NissanConnect з навігацією + Преміум аудіосистема BOSE® + 8 динаміків + Система 

моніторингу "сліпих зон" (BSW) + Система попередження про перехресний рух позаду (CTA) + 

Інтелектуальна система кругового огляду (AVM) + Система розпізнавання рухомих об'єктів (MOD)

Хромований молдинг на дверях

Передні протитуманні фари

Галогенові фари з механічним регулюванням кута нахилу

Панорамний люк з електроприводом

18" легкосплавні  диски

4 динаміки

Кондиціонер

Шкіряне оздоблення керма і важеля КПП

Двозонний клімат-контроль

Рейлінги

Електропривід регулювання сидіння переднього пасажира у 4-х напрямках

Електропривід складання дзеркал (з функцією автоскладання)

Аудіосистема з AM/FM/CD/MP3

Багатофункціональна мультимедійна і навігаційна система NissanConnect з 7" кольоровим сенсорним 

монітором

Full LED фари із системою адаптивного освітлення (AFS)

0,01% на 2 РОКИСПЕЦІАЛЬНА КРЕДИТНА ПРОПОЗИЦІЯ**

Підігрів задніх сидінь

Датчики дощу і світла

Система контролю рядності руху (LDW)

Система розпізнавання дорожніх знаків (TSR)

ОБЛАДНАННЯ САЛОНУ / ІНТЕР'ЄР:

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Заводська гарантія 3 роки або 100,000 км пробігу

НОВИЙ 

NISSAN X-TRAIL
Для автомобілів виробництва 2018р.

Дійсно з 21 березня 2019р.

Спеціальна ціна - ціна, розрахована з урахуванням спецпропозиції на автомобілі 2018р.в.  
Зазначені ціни є рекомендованими і можуть відрізнятися від остаточної ціни, запропонованої дилером Nissan в Україні. Для отримання інформації щодо 
остаточної ціни та наявних комплектацій звертайтеся до офіційних дилерів Nissan в Україні. Не є публічною офертою. ТОВ "Ніссан Мотор Україна" залишає за 
собою право змінювати ціну без попереднього повідомлення. 



ГАРАНТІЯ

ВАРТІСТЬ КОМПЛЕКТАЦІЙ

VISIA ACENTA N-CONNECTA TEKNA

Двигун Тип приводу Трансмісія

684 860                

601 160                

808 250                902 480                

713 750                791 780                

798 260                875 750                969 980                1 081 760             

714 560                781 250                859 280                971 060                

Двигун Тип приводу Трансмісія

884 120                978 350                1 090 130             

835 520                902 750                1 014 530             

Двигун Тип приводу Трансмісія

780 440                857 930                952 160                1 063 940             

741 290                818 780                896 810                1 008 590             

836 330                930 560                1 042 340             

780 980                848 210                959 990                

СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ: VISIA ACENTA N-CONNECTA TEKNA
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ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД: VISIA ACENTA N-CONNECTA TEKNA

 

 

  

  

  



 



 

VISIA ACENTA N-CONNECTA TEKNA

53 730  

* Ціна не включає вартість фарби металік

   Доплата за фарбу металік, грн. - 14 310

Стандартні ціни вказані станом на 21.03.19.

 

¹ В комплектаціях з аудіосистемою BOSE доступне малорозмірне запасне колесо

² Система доступна для комплектацій з 4WD CVT

³ Система недоступна для комплектацій з 1,6D CVT

⁴ Система доступна для комплектацій з двигуном 1,6D

⁵ Система доступна для двигунів 2,0 л та 2,5 л

⁶ Система доступна для комплектацій із CVT

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.

СПЕЦІАЛЬНА ЦІНА*, грн.

2,0 л 144 к.с.

2,5 л 171 к.с. 4WD CVT

2WD МТ
СТАНДАРТНА ЦІНА*, грн.

СПЕЦІАЛЬНА ЦІНА*, грн.

2WD CVT
СТАНДАРТНА ЦІНА*, грн.

СПЕЦІАЛЬНА ЦІНА*, грн.

4WD CVT
СТАНДАРТНА ЦІНА*, грн.

СПЕЦІАЛЬНА ЦІНА*, грн.

6 динаміків

8 динаміків

Підігрів керма

Тонування задніх вікон

17" легкосплавні  диски

Оздоблення сидінь шкірою

Електропривід регулювання сидіння водія у 6-ти напрямках

СТАНДАРТНА ЦІНА*, грн.

Електропривід багажних дверей із сенсором безконтактного доступу

Система безключового доступу (передні двері та двері багажника) та кнопка запуску автомобіля

Інтелектуальна система екстреного гальмування (FEB)

Передні та задні датчики паркування

Система автоматичного перемикання дальнього світла на ближнє (HBA)

СПЕЦІАЛЬНА ЦІНА*, грн.

1,6 dCi 130 к.с.

4WD MT
СТАНДАРТНА ЦІНА*, грн.

СПЕЦІАЛЬНА ЦІНА*, грн.

2WD CVT
СТАНДАРТНА ЦІНА*, грн.

Внутрішньосалонне дзеркало заднього виду з автоматичним затемненням

Оздоблення сидінь тканиною

Підтримка попереку на сидінні водія

Електропривід регулювання поперекової підтримки на сидінні водія

Регулювання переднього пасажирського сидіння по висоті

** Ви можете отримати кредит по програмі Nissan Finance для придбання автомобіля Nissan на наступних умовах: максимальний строк – 24 місяці, аванс – 60% вартості авто, максимальна сума 

– 2 600 000 грн., відсоткова ставка – 0,01% річних (база нарахування 365 днів у році), комісія за видачу кредиту – 2,5%, комісія за відкриття поточного рахунку – 80 грн., комісія за отримання 

витягів з ДРОРМ – 100 грн., комісія за отримання витягів з ДРРПНМ – 199 грн. Орієнтовна сукупна вартість кредиту становить 25,24 грн. щодо кожної 1000 грн. кредитних коштів при строку 

кредитування 24 місяці. Реальна відсоткова ставка становить від 2,5% річних. Кредит надається у відділеннях Банку на всій території України за виключенням тимчасово окупованої території 

АР Крим та зони проведення АТО. Банк залишає за собою право змінювати умови кредитування. Про детальні умови кредитування дізнайтесь на сайті www.credit-agricole.ua або за телефоном: 

0800305555. Кредитує ПАТ «Креді Агріколь Банк». Ліцензія НБУ №99 від 12.10.2011.

ОПЦІЇ:

Пакет NAVI: NissanConnect з навігацією + Преміум аудіосистема BOSE® + 8 динаміків + Система 

моніторингу "сліпих зон" (BSW) + Система попередження про перехресний рух позаду (CTA) + 

Інтелектуальна система кругового огляду (AVM) + Система розпізнавання рухомих об'єктів (MOD)

Хромований молдинг на дверях

Передні протитуманні фари

Галогенові фари з механічним регулюванням кута нахилу

Панорамний люк з електроприводом

18" легкосплавні  диски

4 динаміки

Кондиціонер

Шкіряне оздоблення керма і важеля КПП

Двозонний клімат-контроль

Рейлінги

Електропривід регулювання сидіння переднього пасажира у 4-х напрямках

Електропривід складання дзеркал (з функцією автоскладання)

Аудіосистема з AM/FM/CD/MP3

Багатофункціональна мультимедійна і навігаційна система NissanConnect з 7" кольоровим сенсорним 

монітором

Full LED фари із системою адаптивного освітлення (AFS)

0,01% на 2 РОКИСПЕЦІАЛЬНА КРЕДИТНА ПРОПОЗИЦІЯ**

Підігрів задніх сидінь

Датчики дощу і світла

Система контролю рядності руху (LDW)

Система розпізнавання дорожніх знаків (TSR)

ОБЛАДНАННЯ САЛОНУ / ІНТЕР'ЄР:

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Заводська гарантія 3 роки або 100,000 км пробігу

НОВИЙ 

NISSAN X-TRAIL
Для автомобілів виробництва 2019р.

Дійсно з 21 березня 2019р.

Спеціальна ціна - ціна, розрахована з урахуванням спецпропозиції на автомобілі 2019р.в.  
Зазначені ціни є рекомендованими і можуть відрізнятися від остаточної ціни, запропонованої дилером Nissan в Україні. Для отримання інформації щодо 
остаточної ціни та наявних комплектацій звертайтеся до офіційних дилерів Nissan в Україні. Не є публічною офертою. ТОВ "Ніссан Мотор Україна" залишає за 
собою право змінювати ціну без попереднього повідомлення. 


