
Visia (Pro)

Εξοπλισµός
Εξωτερικό
Ατσάλινες ζάντες 16" µε ελαστικά 205 R16C (Chassis, KC), 255/70 R16 (DC)
Μαύρος εµπρός προφυλακτήρας (KC, DC Chassis)
Εµπρός προφυλακτήρας στο χρώµα του αµαξώµατος (DC)
Μη προεξέχοντα τόξα (φρύδια) τροχών (KC)
Πίσω προφυλακτήρας σωληνοειδούς τύπου
Εµπρός πλέγµα χρώµατος ασηµί
Μαύροι καθρέπτες και εξωτερικά χερούλια θυρών
Ηλεκτρικοί εξωτερικοί καθρέπτες
Σπόιλερ πόρτας χώρου φόρτωσης (εκτός από τα Chassis)
Πίσω φως στοπ τύπου LED
Αψίδα χώρου φόρτωσης ελαφρού τύπου (εκτός από τα Chassis)
Φώτα ηµέρας
Άγκιστρο στην πλάτη των εµπρός καθισµάτων και στο χώρο φόρτωσης (DC)
Λασπωτήρες εµπρός και πίσω τροχών (εκτός από τα Chassis)
Ατσάλινη κανονική ρεζέρβα

Εσωτερικό
Αγωγός αέρα πίσω επιβατών
Ανάκλιση βάσης πίσω καθίσµατος (DC) / καθισµάτων (KC)
Κάθισµα οδηγού µε ρύθµιση σε ύψος
2 ποτηροθήκες εµπρός
3 παροχές 12V
Κεντρική κονσόλα µε υποβραχιόνιο
Φως ανάγνωσης, φώτα καµπίνας, θήκη γυαλιών
-
-
-

Άνεση / Ηλεκτρικές ευκολίες
Air Condition µε φίλτρο γύρης
Cruise Control και ρυθµιστής ταχύτητας (DC)
Άνοιγµα θυρών µε τηλεχειρισµό
Ηλεκτρικά παράθυρα εµπρός (οδηγού: auto, anti-trap) / πίσω (DC)
Ηχοσύστηµα 2 DIN audio µε 4 ηχεία (6 ηχεία στα DC)
Bluetooth / είσοδοι USB, Aux In
Χειρισµός ηχοσυστήµατος/hands free από το τιµόνι
Αυτόµατο άνοιγµα εµπρός φώτων µε σύστηµα follow me home
Ηλεκτροµαγνητικό κλείδωµα τάπας καυσίµου (εκτός από τα Chassis)

Ασφάλεια
ABS / EBD / BA / VDC µε brake LSD (µε κουµπί απνεργοποίησης)

Αποφυγή Μετωπικής Σύγκρουσης - Forward Emergency Braking (εκτός από τα Chassis)
Έλεγχος κατωφέρειας - Hill Descent Control (4WD)
Υποβοήθηση Εκκίνησης σε Ανωφέρεια - Hill Start Assist
Εµπρός ζώνες ασφαλείας µε προεντατήρες και περιοριστές φορτίου
Πίσω ζώνες ασφαλείας 3 σηµείων
3 πίσω προσκέφαλα
Σύστηµα συγκράτησης παιδικών καθισµάτων Isofix (DC)
Κλείδωµα πίσω διαφορικού
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Αερόσακκοι οδηγού, συνοδηγού, πλευρικοί θώρακος, κουρτίνας, γόνατος οδηγού (σύνολο 7)



Πίσω ανάρτηση 5 συνδέσµων (DC εκτός από τα Chassis)

-
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Acenta (Visia) Acenta+ (Acenta)

Εξοπλισµός επιπλέον της Visia Εξοπλισµός επιπλέον της Acenta
Εξωτερικό Εξωτερικό
Ζάντες αλουµινίου 16" µε ελαστικά 255/70 R16 Ζάντες αλουµινίου 18" µε ελαστικά 255/60 R18
Προεξέχοντα τόξα (φρύδια) τροχών (KC) Προβολείς οµίχλης µε χρωµιωµένο διάκοσµο
Εµπρός προφυλακτήρας στο χρώµα του αµαξώµατος Ηλεκτρικά αναδιπλούµενοι εξωτερικοί καθρέπτες µε LED
Χρωµιωµένος πίσω προφυλακτήρας Θερµαινόµενοι εξωτερικοί καθρέπτες
Χρωµιωµένοι εξωτερικοί καθρέπτες, εµπρός πλέγµα, χερούλια θυρών Πλαϊνά σκαλοπάτια
Εµπρός παρµπρίζ µε σκιασµένο πάνω µέρος Ράγες του χώρου φόρτωσης (C-channel)
Αφαίρεση αψίδας ελαφρού τύπου Ρεζέρβα αλουµινίου
-

Εσωτερικό Εσωτερικό
Έγχρωµη οθόνη 5" πολλαπλών ενδείξεων στον πίνακα οργάνων Δερµάτινο τιµόνι
Θήκη γυαλιών Δερµάτινος λεβιές ταχυτήτων και χειρόφρενο
Φως εισόδου Καθρέπτης µε αυτόµατη σκίαση
Χρωµιωµένα εσωτερικά χερούλια θυρών Φιµέ κρύσταλλα πίσω θυρών και πίσω παρ-µπρίζ

Σκιάδιο οδηγού φωτιζόµενο και µε καθρέπτη µε θήκη καρτών
Άνεση / Ηλεκτρικές ευκολίες
Έξυπνο κλειδί Άνεση / Ηλεκτρικές ευκολίες
Σύστηµα εκκίνησης κινητήρα µε κουµπί Κάµερα πίσω θέασης (GENTEX-η απεικόνιση φαίνεται στον καθρέπτη)
Cruise Control Αυτόµατος κλιµατισµός δύο ζωνών µε φίλτρο γύρης
Ρυθµιστής τελικής ταχύτητας

Ασφάλεια
Σύστηµα εξοικονόµισης ενέργειας εσωτερικού φωτισµού
Κλείδωµα πίσω διαφορικού

-

-
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Tekna (Tekna)

Εξοπλισµός επιπλέον της Acenta+
Εξωτερικό
Ράγες οροφής ασηµί χρώµατος
Ηλιοροφή
Εµπρός φώτα τύπου LED µε αυτόµατη ρύθµιση ύψους
Σύστηµα πλύσης εµπρός φώτων

Εσωτερικό
Εµπρός θερµαινόµενα καθίσµατα

Άνεση / Ηλεκτρικές ευκολίες
NissanConnect
Κάµερα περιµετρικής θέασης - Around view monitor
-
-

Ασφάλεια
Αισθητήρες παρκαρίσµατος πίσω (4)

-

Nissan Connect
Οθόνη αφής 7"
Σύστηµα πλοήγησης
Κάµερα οπισθοπορείας
Σύνδεση µε Smartphone
Ηχοσύστηµα µε εισόδους Aux-USB

Επιλογή
Δερµάτινα καθίσµατα 




