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Niniejsze dane służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
Kredyt oferowany jest przez RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce i dostępny u pośredników kredytowych wykonujących
czynności faktyczne związane z zawieraniem umów kredytowych na podstawie umowy z RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w
Polsce z siedzibą w Warszawie. RCI Banque S.A. jest instytucją kredytową utworzoną za zezwoleniem właściwych władz
nadzorczych Republiki Francuskiej i mającą swoją siedzibę we Francji. Działalność RCI Banque S.A. na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej prowadzona jest przez oddział instytucji kredytowej i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego w zakresie
przewidzianym przez Prawo Bankowe (zgodnie z art.141c ust. 2 oraz 141a ust. 2), a w pozostałym zakresie przez właściwe
władze nadzorcze Francji. Kalkulacje podane są przy założeniu limitu przebiegu: 15 000 km / rok. Stan na dzień 20/04/2017.
Więcej informacji na temat Kredytu Select znajdziesz na: www.nissan.pl (https://www.nissan.pl/dlawlasciciela/nissan
finance/produktyfinansowe.html)
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[1]

DANE TECHNICZNE

Zużycie paliwa – cykl

[1]

SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA

5,6  6,7

Zestaw naprawczy
Zasłona przestrzeni bagażowej

miejski (L/100 KM)

Oświetlenie przestrzeni bagażowej
Zużycie paliwa – cykl

3,7  4,2
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3,7  4,2
Dojazdowe koło zapasowe

pozamiejski (L/100 KM)
Zużycie paliwa – cykl

4,4  5,1
Elektrycznie regulowane szyby przednie z

mieszany (L/100KM)
Emisja CO2 (g/km)

99  115

przełącznikiem AUTO po stronie kierowcy
Regulacja położenia kolumny kierownicy w dwóch
płaszczyznach

Nazwa silnika

IGT 90

kW (KM)/RPM

66 (90) @ 5500

cm³
Skrzynia biegów
Rodzaj paliwa
Maks. moment obrotowy,
Nm @ obr/min

898
5biegowa
Benzyna bezołowiowa 95
140 @ 2250

Komputer pokładowy
Wskaźnik temperatury zewnętrznej
Wskaźnik momentu zmiany biegu
Osłony przeciwsłoneczne (po stronie pasażera z
lusterkiem)
Schowek w desce rozdzielczej
Uchwyty na napoje (2 z przodu, 1 z tyłu)
Regulacja wysokości fotela kierowcy (ręczna)
Zagłówki z regulacją wysokości
Gniazdo 12V
Tylna kanapa dzielona 60/40
Inteligentny czujnik zmierzchu
Centralny zamek sterowany pilotem
Tempomat (ASCD)
Sterowanie systemem audio przyciskami na
kierownicy
Automatyczna klimatyzacja
3 tylne zagłówki
Inteligentny kluczyk Nissana

6 poduszek powietrznych (przednie, boczne i
kurtynowe)
Wyłącznik poduszki powietrznej po stronie
pasażera
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pasażera
Ogranicznik prędkości (ASL)
System kontroli ciśnienia w oponach
Systemy ESP + ABS + BA
Punkty zaczepu fotelika dla dziecka ISOFIX przy
tylnych zewnętrznych fotelach
Ostrzeżenie o niezapiętych pasach (z przodu i z
tyłu)
System wspomagania ruszania pod górę
Immobilizer
System kamer 360°

5" wyświetlacz TFT pomiędzy zegarami
System NissanConnect z 7" wyświetlaczem
dotykowym, Nawigacja, Radio AM/FM, USB * 1 W
/ połączenia do iPoda, Bluetooth® (telefon +
muzyka), Ekran dotykowy (single  touch), Radio
z funkcją odsłuchu cyfrowych radiostacji DAB
System nagłośnienia audio BOSE®, 4 głośniki z
przodu, 2 głośniki w zagłówku kierowcy

Górna część deski rozdzielczej pokryta miękkim
materiałem
Miękka podkładka na wysokości kolan
Klamki wewnętrzne chromowane
Satynowe nakładki gałki dźwigni zmiany biegów,
elementów na kierownicy, otworów
wentylacyjnych
Kierownica pokryta skórą
Oświetlenie wnętrza w technologii LED
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Klamki zewnętrzne w kolorze czarnym
Reflektory przednie halogenowe
Światła do jazdy dziennej w technlogii LED
Kluczyk składany
Tylny spoiler dachowy
Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia
Lusterka zewnętrzne elektrycznie składane z
kierunkowskazami w technologii LED
Przednie lampy przeciwmgielne
Czujnik deszczu
Przyciemniane szyby
System wspomagania hamowania (HBA)

Euro NCAP 5* Pakiet Bezpieczeństwa (N
Connecta, Tekna)

•

Automatyczny hamulec awaryjny z funkcją
wykrywania pieszych

• Adaptacyjne światła drogowe
•

Inteligentny system ostrzegania i interwencji
przy niezamierzonej zmianie pasa ruchu

• Rozpoznawanie znaków drogowych
Dojazdowe koło zapasowe
System kamer 360°
Przednie lampy przeciwmgielne
Zużycie paliwa: 4,4  5,1 L/100KM Emisja CO2: 99  115 g/km
[1] Podane dane i fakty służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią oferty zawarcia umowy. Obrazy są jedynie
ilustracjami i mogę nie odzwierciedlać w sposób kompletny lub rzeczywisty faktycznego wyglądu wybranego pojazdu, jego koloru
i specyfikacji. Dostępność specyfikacji i akcesoriów uzależniona jest od modelu i wersji. Nie wszystkie specyfikacje i akcesoria
dostępne są w każdej wersji. Wybór konkretnej konfiguracji nie gwarantuje jej dostępności. Szczegóły u dealerów Nissana.
[2] Cena samochodu: 69 990,00 PLN
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Przykład wyliczenia dla kredytu select
Miesięczna rata 603,00 PLN wyliczona dla kredytu o nominalnej stopie oprocentowania 5,49 %, na okres 37 miesięcy, z wpłatą
własną 21 000,00 PLN, finansowanymi ubezpieczeniem kredytobiorcy 2 262,16 PLN i opłatą przygotowawczą 1 959,60 PLN.
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla kredytu o powyższych parametrach wynosi 9,09 %. Całkowita kwota kredytu
wynosi: 48 990,00 PLN, całkowita kwota do zapłaty: 60 885,12 PLN. Stan na dzień 20/04/2017.
Niniejsze dane służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
Kredyt oferowany jest przez RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce i dostępny u pośredników kredytowych wykonujących
czynności faktyczne związane z zawieraniem umów kredytowych na podstawie umowy z RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w
Polsce z siedzibą w Warszawie. RCI Banque S.A. jest instytucją kredytową utworzoną za zezwoleniem właściwych władz
nadzorczych Republiki Francuskiej i mającą swoją siedzibę we Francji. Działalność RCI Banque S.A. na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej prowadzona jest przez oddział instytucji kredytowej i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego w zakresie
przewidzianym przez Prawo Bankowe (zgodnie z art.141c ust. 2 oraz 141a ust. 2), a w pozostałym zakresie przez właściwe
władze nadzorcze Francji. Kalkulacje podane są przy założeniu limitu przebiegu: 15 000 km / rok. Stan na dzień 20/04/2017.
Więcej informacji na temat Kredytu Select znajdziesz na: www.nissan.pl (https://www.nissan.pl/dlawlasciciela/nissan
finance/produktyfinansowe.html)

Dane te zostały uzyskany w warunkach laboratoryjnych i służą porównaniu pomiędzy pojazdami oraz mogą nie odzwierciedlać
danych wynikających z rzeczywistego użytkowania. Wpływ na powyższe dane mogą mieć ponadto sposób prowadzenia pojazdu,
dodatkowe wyposażenie, warunki pogodowe oraz drogowe czy też regularność i sposób realizacji przeglądów okresowych.
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