
NISSAN TOWNSTAR
COMBI



NOVÝ NISSAN TOWNSTAR COMBI S 
BOHATOU VÝBAVOU
Od 25 490 €

1.3 DIG-T 130 2WD 6MT
L1 - 5 MIEST NA 

SEDENIE
25 490 € 26 990 €

Balík Design (strešný nosič, tmavé sklá zadných bočných 
okien a okna piatych dverí, 16" hliníkové disky) 1 000 € -

MOTOR KAROSÉRIA ACENTA TEKNA

CENNÍKOVÁ CENA

VOLITEĽNÁ VÝBAVA

NEMETALICKÉ FARBY 

(bez príplatku) (300 €)
QNG Biela Mineral KPW Šedá Urban

METALICKÉ FARBY (600 €)

KQA 
Sivá Highland

NPF 
Červená Carmin

KNG 
Šedá Casiopee

GNE 
Čierna Enigma



ACENTA

TEKNA

➢ 16" oceľové disky kolies

➢ LED svetlá na denné svietenie

➢ Predný + zadný + bočný parkovací senzor

➢ Zadná parkovacia kamera

➢ 8“ multimediálny systém A-IV 

➢ Apple CarPlay® /Android Auto®

➢ Systém sledovania mŕtveho uhla so zásahom do riadenia

➢ 16" disky kolies z ľahkých zliatin

➢ Automatická dvojzónová klimatizácia

➢ Parkovací asistent

➢ 360° parkovacia kamera

➢ Asistent diaľkových svetiel

➢ Bezdrôtová nabíjačka smartfónu

➢ 8" navigačný systém A-IVI + connected services

DISKY KOLIES

16" oceľové disky
kolies s krytmi

kolies

16" disky kolies z 
ľahkých zliatin

HLAVNÉ PRVKY VÝBAVY

ACENTA

TEKNA

Potrebujete viac informácií? Máte otázku? Kontaktujte nás:

zakaznickapodpora@nissan.sk

ĎALŠIE INFORMÁCIE

080 011 2020

https://www.nissan.sk/hello_nissan.html


Navigácia NissanConnect a služba
connected services

• Užívajte si 8" HD displej NissanConnect s 
pokročilými pripojenými službami.

• 4,2" TFT farebný displej

Bezdrôtová nabíjačka na smartfón

• 15-wattová indukčná nabíjačka na 
efektívne nabíjanie smartfónu. Pohodlné 
nabíjanie vyžadujúce menej pohybu.

360° parkovacia kamera

• 360° pohľad okolo vozidla

• Systém pomáha vodičom lepšie vidieť 
okolie a zjednodušuje komplikované 
jazdné manévre.

Objem batožinového priestoru

- L1

• 775l v konfigurácii s 5 sedadlami 

• 3500l pri sklopenej zadnej lavici a 

sklopenom sedadle spolujazdca

TECHNOLÓGIE



ASISTENT UDRŽIAVANIA V JAZDNOM PRUHU

Udržuje vozidlo v strede jazdného pruhu

Jemne zabrzdí a vráti vozidlo do pôvodného 
jazdného pruhu.

ASISTENT BOČNÉHO VETRA

Potláča účinok bočného vetra 

pôsobením na riadenie  

Pri silnom vetre umožňuje vozidlu 

zostať vo svojom jazdnom pruhu.

INTELIGENTNÁ OSTRAŽITOSŤ VODIČA

Monitoruje štýl jazdy a správanie sa pri riadení 
počas určitého časového obdobia

používa zvukovú a vizuálnu výstrahu, ktorá 
vodiča upozorní, aby si urobil prestávku

ASISTENT STABILITY PRÍVESU

Funkciou asistenta stability prívesu je 
stabilizovať vozidlá ťahajúce prívesy v 
situáciách, keď sa začínajú vlniť

ROZPOZNÁVANIE DOPRAVNÝCH ZNAČIEK

Rozpoznáva značky zákonného obmedzenia 
rýchlosti

Indikuje, keď vodič prekročí rýchlosť.

360° PARKOVACIA KAMERA

Poskytuje virtuálny 360-stupňový pohľad

vozidla z vtáčej perspektívy na uľahčenie 

manévrovania

JAZDNÝ REŽIM PRE NEPRIAZNIVÉ 
PODMIENKY

Umožňuje vodičovi zvoliť režim jazdy na 

klzkých cestách

INTELIGENTNÝ PARKOVACÍ ASISTENT

Automatické ovládanie volantu

Vodič ovláda plynový pedál a brzdy

ASISTENT ROZJAZDU DO KOPCA

Pomáha zabrániť spätnému posunu vozidla 
na svahu.

ZADNÁ KAMERA

Umožňuje vodičovi kedykoľvek digitálne 

vidieť, čo sa deje za vozidlom
INTELIGENTNÝ ZÁSAH DO MŔTVEHO UHLA

Rozsvieti výstražný signál, ak sa v mŕtvych 

uhloch diagonálne za vozidlom nachádzajú 

vozidlá

Používa korekčný odpor na volante, aby sa 

vozidlo vrátilo do jazdného pruhu, ak sa 

pokúsi prejsť do dráhy detekovaného vozidla.

ASISTENT DIAĽKOVÝCH SVETIEL

Automatické zapínanie a vypínanie

Dočasné stretávacie svetlá

INTELIGENTNÉ NÚDZOVÉ BRZDENIE S 
ASISTENTOM PRE KRIŽOVATKY, 
ROZPOZNÁVANÍM CHODCOV A CYKLISTOV

Neustále monitoruje prítomnosť vozidiel 

alebo chodcov v ceste  

varuje vodiča a zabrzdí, keď hrozí 

nebezpečenstvo.

BEZPEČNOSŤ/ ASISTENČNÉ SYSTÉMY



BEZPEČNOSŤ

6 airbagov L1 S S

Dynamická kontrola stability L1 S S

Asistent rozjazdu do kopca L1 S S

Asistent stability prívesu L1 S S

Manuálne stmievanie vnútorného spätného zrkadla L1 S -

Automatické stmievanie vnútorného spätného zrkadla L1 - S

Tiesňové volanie L1 S S

Centrálne zamykanie + kľúč L1 S -

I-Key + štartovanie tlačidlom L1 - S

LED denné svietenie L1 S S

Tempomat a obmedzovač rýchlosti L1 S S

Núdzové brzdenie s rozpoznávaním chodcov a cyklistov L1 S S

LED predné hmlové svetlomety L1 - S

Predný + zadný parkovací senzor L1 S S

Asistent parkovania L1 - S

Zadná kamera L1 S -

Inteligentná 360° parkovacia kamera L1 - S

Inteligentná ostražitosť vodiča L1 S S

Sledovanie mŕtveho uhla so zásahom do riadenia L1 S S

Asistent udržiavania vozidla v jazdnom pruhu a varovanie pred 
vybočením z jazdného pruhu 

L1 S S

Rozpoznávanie dopravných značiek L1 S S

Asistent diaľkových svetiel L1 - S

KOMFORT

Manuálna klimatizácia L1 S -

Automatická dvojzónová klimatizácia L1 - S

4x elektricky ovládané okná L1 S S

Inteligentné automatické svetlomety a automatické stierače L1 S S

Elektricky nastaviteľné a vyhrievané spätné zrkadlá L1 S S

Elektricky sklopné spätné zrkadlá L1 S S

Kožený volant L1 S S

Elektrická parkovacia brzda L1 S S

MULTIMÉDIÁ

Digitálne rádio DAB s 2 reproduktormi a pripojením Bluetooth® L1 S S

8" multimediálny systém A-IVI L1 S -

8" navigačný systém A-IVI L1 - S

4,2" farebný TFT displej L1 S S

12V zásuvka v batožinovom priestore L1 S S

USB zásuvka pre 2. rad sedadiel L1 S S

Bezdrôtová nabíjačka smartfónu L1 - S

ACENTA TEKNA

S - štandardné; D - predvolené; O - voliteľné

KAROSÉRIA

ŠTANDARDNÁ VÝBAVA



INTERIÉR

Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča L1 S S

Bedrová opierka na sedadle vodiča L1 - S

Výškovo nastaviteľné sedadlo spolujazdca L1 - S

Vyhrievané predné sedadlá L1 - S

Zadné sedadlá delené v pomere 60/40 L1 S S

Odkladací priečinok na zadnej strane predných sedadiel L1 S S

Úložný priestor na stredovej konzole s lakťovou opierkou L1 S S

EXTERIÉR

16" oceľové disky kolies L1 S -

16" disky kolies z ľahkých zliatin L1 O S

Systém monitorovania tlaku v pneumatikách TPMS L1 S S

Rezervné dojazdové koleso L1 S S

Tmavé sklá zadných bočných okien a okna piatych dverí L1 O S

Strešné nosiče L1 O S

Kryty spätných zrkadiel vo farbe karosérie L1 S S

Predný nárazník vo farbe karosérie L1 S S

Vonkajšie kľučky dverí vo farbe karosérie L1 S S

ACENTA TEKNAKAROSÉRIA

ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

S - štandardné; D - predvolené; O - voliteľné



Prevodovka 6-stupňová manuálna prevodovka

Objem 1333

Palivo Benzín

Počet valcov/ventilov 4/16

Typ vstrekovania Priamy, s turbodúchadlom

Maximálny výkon (kW/k) pri otáčkach 96/130/4500

Maximálny krútiaci moment (Nm) pri otáčkach za minútu 240 (1500)

Emisná norma Euro6

Štart a stop Áno

Filter častíc Áno

VÝKON

Maximálna rýchlosť (km/h) 183

Zrýchlenie z 0 na 100 km/h (s) 11,8

SPOTREBA PALIVA/ - EMISIE

Spotreba (l/100 km) 6,6 - 7,7

- (g/km) WLTP kombinované (VL/VH) 150 - 174

Objem palivovej nádrže (l) 54

Vonkajšie rozmery L1 (mm)

Celková dĺžka 4486

Zadný previs 810

Rozchod kolies 2716

Predný previs 960

Výška bez nákladu 1793-1838

Výška bez nákladu so strešnými nosičmi 1848-1893

Šírka bez zrkadiel 1919

Šírka so zrkadlami 2159

MOTOR 1.3 DIG-T 130 6MT

TECHNICKÉ ÚDAJE



Všetky ceny sú vrátane príslušnej sadzby DPH a sú uvedené v EUR. Obsah tohto cenníka odzrkadľuje stav platný v čase jeho vydania. Grand Automotive Central Europe Kft. si 
vyhradzuje právo na zmenu informácií uvedených v tomto cenníku bez predchádzajúceho upozornenia. Kampaň je platná pre zmluvy so zákazníkmi uzatvorené v období od 
28.04.2022. do vypredania zásob. 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. Niektoré modely/príslušentstvá zahrnuté v cenníku sú v obmedzenej dostupnosti. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte svojho 
predajcu.

1 Všetky ceny sú uvedené v EUR a obsahuje mieru dane z poistenia. Produkt je oslobodený od dane z pridanej hodnoty. Obsah tohto cenníku odzrkadľuje stav platný v čase 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 súčasť zmluvného návrhu. Podrobnejšie informácie o dostupných produktoch k Vášmu vozidlu nájdete na palubnom počítači a na našej 
internetovej stránke. Ohľadne predaja produktu cez internet prosím kontaktujte nášho Kolegu. NISSAN Poistenie predĺženej záruky je poistným produktom. Pre podrobnejšie 
informácie si prosím preštudujte informačnú brožúru a Všeobecné podmienky.

2 Hodnoty spotreby paliva a produkcie emisií sú uvedené v súlade s platnými Európskymi predpismi. Uvedené hodnoty sú v súlade s WLTP. Cyklus WLTP je nový testovací cyklus na 
zistenie spotreby paliva a produkcie emisií CO2. Porovnávať je možné len hodnoty, ktoré boli testované rovnakou technickou procedúrou. Hodnoty namerané v reálnej premávke sa 
môžu líšiť v závislosti od poveternostných podmienok, štýlu jazdy, zaťaženia vozidla a dodatočne montovaného príslušenstva.

3 Apple CarPlay je aplikácia poskytovaná spoločnosťou Apple Inc. Apple CarPlay má ochrannú známku spoločnosti Apple Inc. Apple CarPlay je kompatibilný iba s iAP2, iPhone 5 
alebo novším (Lightning konektor) a iOS 8.3 alebo novším a vyžaduje si USB pripojenie . Zoznam krajín, v ktorých je k dispozícii aplikácia Apple CarPlay nájdete na adrese: 
https://www.apple.com/sk/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay. Android Auto je aplikácia poskytovaná spoločnosťou Google. Android Auto je kompatibilný iba s 
telefónmi Android verzia 5.0 ( Lollipop ) alebo vyššou a vyžaduje si USB pripojenie. 
Zoznam krajín, v ktorých je k dispozícii Android Auto, nájdete na: https://www.android.com/auto. Nissan nezodpovedá za žiadne škody, straty alebo zranenia vzniknuté v súvislosti 
s používaním aplikácie Apple CarPlay a Android Auto. Z dôvodov mimo kompetencie spoločnosti Nissan nemusia byť aplikácie Apple CarPlay a Android Auto k dispozícii vo vašej 
krajine alebo nemusia fungovať so všetkými ich funkciami. Spoločnosť Nissan vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za nedostupnosť alebo neúplné funkcie aplikácie Apple CarPlay a / 
alebo Android Auto vo vašom vozidle.

4 Ako je v automobilovom priemysle obvyklé, na niektorých častiach kožených sedadiel môže byť umelá koža. Umelá koža v mnohých ohľadoch prevyšuje vlastnosti prírodnej kože 
(napríklad nedochádza k jej vrásneniu pri starnutí, ľahšie sa čistí, je odolná proti mechanickému poškodeniu). Takéto riešenie umožňuje poskytnúť našim zákazníkom skutočne 
hodnotný a trvanlivý produkt.


