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*     V súlade so Smernicou 1999/99/EC.

**   Hodnoty sú v súlade so smernicou EC. Za daných podmienok, a to: bez vodiča, vrátane chladiva, olejov, paliva, rezervného kolesa a náradia. Užitočné zaťaženie sa zníži v závislosti od nainštalovaných doplnkov a / alebo príslušenstva.

***  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.

**** Schválené rozmery pneumatík závisia od zvoleného stupňa výbavy. Pre ďalšie informácie, prosím, kontaktujte autorizovaného predajcu vozidiel Nissan.

Max. Rýchlosť 180 180

Zrýchlenie 0 - 100 km/h 10,4 11,1

CO2 produkcia emisií – Veľmi vysoká (WLTP) 146 - 147 151

CO2 produkcia emisií – Kombinovaná (WLTP) 135 - 136 138 - 139

CO2 produkcia emisií – Stredná (WLTP) 125 - 126 129

CO2 produkcia emisií – Vysoká (WLTP) 114 - 115 115 - 116

Spotreba paliva – Kombinovaná (WLTP) 5,9 - 6,0 6,1

CO2 produkcia emisií – Nízka (WLTP) 167 171 - 173

Spotreba paliva – Vsoká (WLTP) 5,0 - 5,1 5,1

Spotreba paliva – Veľmi vysoká (WLTP) 6,4 - 6,5 6,6

Spotreba paliva – Nízka (WLTP) 7,3 7,5 - 7,6

Spotreba paliva – Stredná (WLTP) 5,5 5,7

Objem batožinového priestoru so sklopenými sedadlami 925

Objem palivovej nádrže 46

Celková výška 1.595

Rázvor náprav 2.636

Objem batožinového priestoru 422

Celková šírka so sklopenými spätnými zrkadlami 1.800

Pohotovostná hmotnosť min / max** 1.257 / 1.314 1.282 / 1.333

Celková hmotnosť 1.700 1.725

Max. užitočná hmotnosť 385 386

Celková dĺžka 4.210

Brzdový systém
Vpredu: kotúčové brzdy, vzadu: bubnové brzdy pre výbavu Visia a Acenta, 

kotúčové brzdy pre výbavu N-Connecta, Tekna a N-Design

Disky kolies **** 16"x 6.5" (oceľové disky), 17"x 7", 19" x 7.5" (disky kolies z ľahkých zliatin)

Rozmer pneumatík**** 215/65 R16 - 215/60 R17 - 225/45 R19

Riadenie Elektrický posilňovač

Max. krútiaci moment* 180 (200 overboost) / 5.250

Palivo Bezolovnatý benzín OČ 95

Typ vstrekovania priame vstrekovanie typu Common rail

Emisný štandard Euro6D Temp

Zavesenie nápravy
Nezávislé Mac Pherson, vinuté pružiny

Torzná tuhá náprava, odpružená vinutými pružinami

Počet sedadiel 5

Zdvihový objem 999

Max. výkon motora* 86 (117) / 5.250

DIG-T 117 DIG-T 117 

6MT 7DCT

Typ karosérie Coupé Crossover, 5 dverí
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