Új NISSAN 370Z

Modellek - listaár

370Z

370Z Csomag 1

370Z Csomag 2 *

Black Edition *

Coupé
3.7 V6, 241 kW (328 LE) 6 MT

13 950 000

14 902 000

15 702 000

15 427 000

3.7 V6, 241 kW (328 LE) 7 AT

-

15 525 000

16 325 000

16 050 000

3.7 V6, 241 kW (328 LE) 6 MT

-

15 774 000

-

-

3.7 V6, 241 kW (328 LE) 7 AT

-

16 397 000

17 197 000

-

225 000

S

S

S

-

-

0

-

"Sync Rev Control"
rendszer
(M/T)

Roadster

7-fokozatú automata
sebességváltó

Rendelhető kiegészítők

Fényezés önjavító fedőréteggel **
Bordó puha tető (csak Roadster esetében)

* A navigációs rendszer lefedettségével kapcsolatban kérjük érdeklődjön márkakereskedőjénél. A navigációs rendszer 7 nyelven érhető el: angol, francia, német, olasz, spanyol, holland és portugál.

** Az önjavító képesség nem működik, amennyiben a karc mélyebb az önjavító fedőrétegnél, illetve az önjavító fedőréteg levált. Az önjavítás ideje a hőmérséklettől, a sérülés mélységétől és
kiterjedésétől függően néhány óra vagy akár egy hét is lehet.
S - standard, 0 - rendelhető kiegészítő (felár nélkül)

Valamennyiár Ft-ban értendő, és tartalmazza a 25% ÁFÁ-t, valamint a regisztrációs adót. Az árlista tartalma a kiadáskor érvényes állapotot tükrözi. A NISSAN Sales Central & Eastern Europe Kft. fenntartja a jogot az itt közölt információk előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.Az
árlista 2010.4.1-től visszavonásig, vagy a következő árlista kibocsátásáig érvényes. Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek szerződéses ajánlattételnek. A feltüntetett bruttó árak az általános forgalmi adó és regisztrációs díj változása esetén módosulhatnak. Az
aktuális árakért és további feltételekért érdeklődjön hivatalos Nissan márkakereskedőjénél.

Nissan Sales Central & Eastern Europe Kft.
Neumann J. u. 1/C
1117 Budapest

Az Ön Nissan márkakereskedője:

Új NISSAN 370Z
Felszereltség
BIZTONSÁGI FELSZERELTSÉG

370Z

370Z Csomag 1

370Z Csomag 2

Black Edition

Vezető- és utasoldali légzsák
Oldallégzsákok
Függönylégzsákok (csak Coupé esetében)
-

Ajtólégzsákok (csak Roadster esetében)

-

Blokkolásgátló fékrendszer (ABS) elektronikus fékerőelosztóval (EBD) + Nissan fékasszisztens
Dinamikus menetstabilizáló rendszer (VDC) + kipörgésgátló rendszer (TCS)
Folyadéksúrlódásos korlátozottan önzáró differenciálmű (VLSD)
Fordulatszám szinkronizálás szabályzása (csak kézi váltó esetében) / Kézi kapcsolás módban vissza váltáskor
fordulatszám szinkronizálás szabályzása (csak automata váltó)

-

Aktív fejtámlák
3-pontos biztonsági övek, övfeszítővel és överő-határolóval
Sebességfüggő szervokormány
Állítható magasságú kormány
Indításgátló
-

Hegymenet vezérlés (csak manuális váltó esetében)

KÜLSŐ FELSZERELTSÉG
Xenon fényszórók fényszórómosóval és automatikus magasságállítással
18" könnyűfém keréktárcsák 225/50 R18 95W méretű nyári gumikkal elöl és 245/45 R18 96W méretű nyári gumikkal hátul

-

19" Rays kovácsolt könnyűfém keréktárcsák 245/40 R19 94W méretű nyári gumikkal elöl és 275/35 R19 96W méretű nyári
gumikkal hátul

-

19" könnyűfém keréktárcsák sötétszürke színben (csak Coupé Black Edition esetében)

-

Helytakarékos pótkerék
Gumiabroncs javítókészlet

-

-

-

-

-

-

-

Első ablaktörlő szakaszos működéssel, esőérzékelő
Hátsó szélvédőfűtés
Hátsó ködlámpák
Elektromosan állítható és behajtható, fűtött és színrefújt külső tükrök
Alumínium szerű külső ajtókilincsek
Kettős kipufogóvég
Hátsó spoiler (csak Coupé esetében)
Fényezés önjavító fedőréteggel ***
Elektromos puha tető rendszer (csak Roadster esetében)

-

Bordó puha tető (csak Roadster esetében)

-

-

-

BELSŐ FELSZERELTSÉG
Automata légkondicionáló berendezés
Sportos kárpitozás, szövet

-

Sportos kárpitozás, részben bőr *

-

-

-

Elektromosan állítható ülések (4-irányba vezető/utas)
Fűthető ülések (Vezető és utas) (csak Coupé esetében)

-

Légkondicionált hálós ülések (Vezető és utas) (csak Roadster esetében)

-

-

Sportos bőr kormánykerék *
Magnézium sebességváltó fül a kormánykerék mögött (csak automata váltó esetén)

-

Sebességfokozat jelző

-

További 3 kijelző műszerfalon (óra, olajhőmérséklet kijelző, akkumulátorfeszültség kijelző)
Alumínium pedálok
Csomagtér-takaró (csak Coupé esetében)
Térképolvasó lámpa

AUDIO / INFORMÁCIÓ
1 CD, AUX bemenet, 4 hangszóró, Bluetooth

-

BOSE® audiorendszer: CD lejátszó, 8 hangszóró, Bluetooth

-

HDDs navigációs rendszer 40GB-os szerverrel (10GB zene tárolására) 7"-s színes érintőképernyővel a műszerfalban, AUX-In
és USB csatlakozó, hangfelismerés és kormányról irányítható funkciók, zenelejátszás Bluetoothon keresztül **

-

-

-

-

Kormányról irányítható audio- és telefon kéznélküli rendszer
Kormánykerékről vezérelhető sebességtartó automatika

-

Motor leállító és indító gomb
Intelligens kulcs
Távirányítású központi zár
Elektromos ablakemelők
2db 12V elektromos csatlakozó
Fedélzeti számítógép és digitális óra
Biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető jelzés (Vezető és utas)

TÁRÓLÓHELYEK
Pohártartó elöl
Középkonzol doboz kartámasszal
Ülések mögötti csomagtartó rekesz
- szériafelszerelés,

- rendelhető opció,

- csomagban rendelhető, - nem rendelhető

* Az általános iparági gyakorlatnak megfelelően a NISSAN bőrülések ülőfelületei valódi bőrből készülnek, míg egyéb részek esetén speciális műbőrből. Ezen anyagok kombinációjával az ülés tartósságának a növelése a cél, mivel az alkalmazott műbőr ellenállóbb a
karcolódással szemben, könnyebben tisztítható és nem ráncosodik az idő múlásával.
** A navigációs rendszer lefedettségével kapcsolatban kérjük érdeklődjön márkakereskedőjénél. A navigációs rendszer 7 nyelven érhető el: angol, francia, német, olasz, spanyol, holland és portugál.
*** Az önjavító képesség nem működik, amennyiben a karc mélyebb az önjavító fedőrétegnél, illetve az önjavító fedőréteg levált. Az önjavítás ideje a hőmérséklettől, a sérülés mélységétől és kiterjedésétől függően néhány óra vagy akár egy hét is lehet.
Valamennyi ár Ft-ban értendő, és tartalmazza a 25% ÁFÁ-t, valamint a regisztrációs adót. Az árlista tartalma a kiadáskor érvényes állapotot tükrözi. A NISSAN Sales Central & Eastern Europe Kft. fenntartja a jogot az itt közölt információk előzetes értesítés nélküli
megváltoztatására. Az árlista 2010.4.1-től visszavonásig, vagy a következő árlista kibocsátásáig érvényes. Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek szerződéses ajánlattételnek. A feltüntetett bruttó árak az általános forgalmi adó és regisztrációs
díj változása esetén módosulhatnak. Az aktuális árakért és további feltételekért érdeklődjön hivatalos Nissan márkakereskedőjénél.

Nissan Sales Central & Eastern Europe Kft.
Neumann J. u. 1/C
1117 Budapest

Az Ön Nissan márkakereskedője:

Új NISSAN 370Z
Technikai adatok
Karosszéria típusa
Férőhelyek száma

személy

370Z Coupe

370Z Roadster

3-ajtós Coupé

3-ajtós Roadster

2

2

VQ37VHR

VQ37VHR

V6, 60°

V6, 60°

MOTOR
Motorkód
Hengerek száma, elrendezése
Hengerenkénti szelepszám
Hengerűrtartalom

cm³

Furat x löket

mm

Max. teljesítmény 1)

kW(LE)/min

-1

-1

Max. nyomaték 1)

Kipufogógáz-tisztítás/ Károsanyag-kibocsátási norma

4

3 696

3 696

95.5 x 86.0

95.5 x 86.0

241 (328) @ 7000

241 (328) @ 7000

363 @ 5200

363 @ 5200

98-as oktánszámú, ólommentes benzin

98-as oktánszámú, ólommentes benzin

Hengerenkénti befecskendezés
Zárt visszacsatolású emisszió-szabályzás három utas katalizátorral /
Euro 5

Hengerenkénti befecskendezés
Zárt visszacsatolású emisszió-szabályzás három utas katalizátorral /
Euro 5

Nm/min

Üzemanyag
Üzemanyag-ellátás

4

ERŐÁTVITEL
Orrmotor, hátsókerékhajtás

Meghajtás

Orrmotor, hátsókerékhajtás

7-fokozatú automata manuális
üzemmóddal

6-fokozatú manuális

Erőátvitel

viszkó-típus (VLSD)

viszkó-típus (VLSD)

Növelt súrlódású differenciálmű

7-fokozatú automata manuális
üzemmóddal

6-fokozatú manuális

ALVÁZ
Kettős kereszt lengőkar alumínium elemekkel

Kettős kereszt lengőkar alumínium elemekkel

Több lengőkaros független felfüggesztés alumínium és acél elemekkel

Több lengőkaros független felfüggesztés alumínium és acél elemekkel

Felfüggesztés elöl
Felfüggesztés hátul
Kormánymű
Fékrendszer
Első féktárcsa átmérője és vastagsága

Φ

Hátsó féktárcsa átmérője és vastagsága

Φ

Fogasléces szervokormány
Fogasléces szervokormány
Szellőztetett tárcsák, szemben elhelyezett és alumínium-öntvény féknyereggel ( Szellőztetett tárcsák, szemben elhelyezett és alumínium-öntvény féknyereggel (
dugattyú elöl és 2 hátul)
dugattyú elöl és 2 hátul)
355 x 32
355 x 32

Keréktárcsa és gumiabroncsok mérete

350 x 20

350 x 20

18" & 19" keréktárcsa

18" & 19" keréktárcsa

18" alumíniumöntvény keréktárcsák

225/50 R18 (első), 245/45 R18 (hátsó) / 18"x8"(első), 18"x9"(hátsó)

225/50 R18 (első), 245/45 R18 (hátsó) / 18"x8"(első), 18"x9"(hátsó)

19" kovácsolt alumínium RAYS keréktárcsák

245/40 R19 (első), 275/35 R19 (hátsó) / 19"x9"(első), 19"x10"(hátsó)

245/40 R19 (első), 275/35 R19 (hátsó) / 19"x9"(első), 19"x10"(hátsó)

SÚLY
1496 / 1525

1524/ 1561

1508/1537

1535/1572

Önsúly min./max. 2)

kg

Jármű megengedett összsúlya

kg

1800

1885

Külső hosszúság

mm

4250

4250

Külső szélesség

mm

1845

1845

Külső magasság

mm

1315

1325

Tengelytáv

mm

2550

2550

Nyomtáv elöl

mm

1550 (18" keréktárcsák) / 1540 (19" keréktárcsák)

1550 (18" keréktárcsák) / 1540 (19" keréktárcsák)

Nyomtáv hátul

MÉRETEK

mm

1595 (18" keréktárcsák) / 1565 (19" keréktárcsák)

1595 (18" keréktárcsák) / 1565 (19" keréktárcsák)

Csomagtér térfogata (VDA)

l

235

140

Üzemanyagtartály térfogata

l

72

72

MENETTELJESÍTMÉNY
Üzemanyag fogyasztás 3)
Városban

l/100 km

15.4

15.3

16.2

Városon kívül

l/100 km

7.8

7.8

8.3

8.1

Vegyes

l/100 km

10.6

10.5

11.2

10.9

15.8

CO2 kibocsátás

g/km

248

245

262

254

Végsebesség

km/h

250

250

250

250

s

5.3

5.6

5.5

5.8

Gyorsulás 0 - 100 km/h

1) Az 1999/99/EK Irányelvnek megfelelően, magyar jogba iktatva a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM
rendelettel.
2) EK Irányelveknek megfelelő adatok. Az üres tömegre vonatkozó adatok vezető nélkül, de a hűtőfolyadék, kenőanyagok, üzemanyag, pótkerék és szerszámok figyelembe vételével kerültek
megadásra. A hasznos terhelhetőség csökken a járműbe épített extra felszerelések és tartozékok számának növekedésével.
3) Az 1999/100/EK Irányelvnek megfelelően. (Az extra felszerelések, karbantartás, a vezetési technika, valamint az útállapotok és az időjárási körülmények befolyásolhatják a közölt hivatalos
eredményeket.)

Fényezés és kárpit kombinációk
Kárpitozás színe: G - Fekete, R - Datolya-narancs,
A - Fekete & Piros, W - Bordó
Vibráló Vörös [A54]
Le Mans Kék [RAE]
Ragyogó Fehér gyöngyház [QAB]
Gyémánt Fekete [G41]
Ragyogó Ezüst [K23]
Penge Ezüst [K51]
Bíbor [NAG]
Kvarc [KAV]

370Z
Fényezés típusa
normál
gyöngyház
gyöngyház
metál
metál
metál
gyöngyház
metál

Szövet / Fekete [G]

Coupé
370Z Csomag 1 & 2

Black Edition

Roadster
370Z Csomag 1 & 2

Részben bőr / Fekete Részben bőr / Datolya- Részben bőr / Fekete & Részben bőr / Fekete
[G]*
narancs [R]*
Piros [A]*
[G]*
-

-

-

Részben bőr / Bordó
[W]*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- rendelhető opció, - nem rendelhető

* Az általános iparági gyakorlatnak megfelelően a NISSAN bőrülések ülőfelületei valódi bőrből készülnek, míg egyéb részek esetén speciális műbőrből. Ezen anyagok kombinációjával az ülés tartósságának a növelése a cél, mivel az alkalmazott műbőr ellenállóbb a karcolódással szemben,
könnyebben tisztítható és nem ráncosodik az idő múlásával.

Valamennyi ár Ft-ban értendő, és tartalmazza a 25% ÁFÁ-t, valamint a regisztrációs adót. Az árlista tartalma a kiadáskor érvényes állapotot tükrözi. A NISSAN Sales Central & Eastern Europe Kft. fenntartja a jogot az itt közölt információk előzetes értesítés nélküli megváltoztatására. Az árlista
2010.4.1-től visszavonásig, vagy a következő árlista kibocsátásáig érvényes. Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek szerződéses ajánlattételnek. A feltüntetett bruttó árak az általános forgalmi adó és regisztrációs díj változása esetén módosulhatnak. Az aktuális árakért és
további feltételekért érdeklődjön hivatalos Nissan márkakereskedőjénél.

Nissan Sales Central & Eastern Europe Kft.
Neumann J. u. 1/C
1117 Budapest

Az Ön Nissan márkakereskedője:

