NISSAN SENTRA
Спеціальна пропозиція

Дійсно з 15 листопада 2017р.

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ (в залежності від комплектації)
Комплектація

Welcome

Comfort

Elegance

СПЕЦІАЛЬНА ЦІНА*, грн.
СТАНДАРТНА ЦІНА*, грн.
СПЕЦІАЛЬНА ЦІНА*, грн.

Elegance
Connect

Elegance
Plus
Connect

Tekna

1.6 (117 к.с.)

Об'єм двигуна, л (потужність, к.с.)
СТАНДАРТНА ЦІНА*, грн.

Elegance
Plus

5 MT

526 120

536 040

553 690

562 510

570 220

579 040

507 640

517 560

535 210

544 030

551 740

560 560

573 530

591 170

599 990

607 710

616 530

675 460

555 050

572 690

581 510

589 230

598 050

656 980

CVT

СПЕЦІАЛЬНА КРЕДИТНА ПРОПОЗИЦІЯ**

0,01% на 2 РОКИ

ОБЛАДНАННЯ САЛОНУ / ІНТЕР'ЄР
Підігрів передніх сидінь





Кондиціонер















Двозонний клімат-контроль











Бокові подушки безпеки











Підлокітник для пасажирів 2-го ряду сидінь











Кишені в спинках передніх сидінь











Датчик дощу







Датчик світла







Внутрішньосалонне дзеркало заднього виду з автоматичним затемненням







Система безключового доступу та запуск двигуна кнопкою







Бокові шторки безпеки



Круїз-контроль



Шкіряне оздоблення сидінь



Шкіряне оздоблення рульового колеса і ручки перемикання передач



МУЛЬТИМЕДІА
Багатофункціональне рульове колесо



Аудіопідготовка, 4 динаміки
Аудіосистема CD/MP3 з 4 динаміками з цифровим входом AUX, USB і системою
Bluetooth®
Аудіосистема CD/MP3 з 6 динаміками з цифровим входом AUX, USB і системою
Bluetooth®
Навігаційна система з кольоровим сенсорним РК-дисплеєм 5.8”

















































Камера заднього виду
ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД
Дзеркала заднього виду з електроприводом й обігрівом







Електропривід складання дзеркал




Світлодіодні денні ходові вогні



Ксенонові фари головного світла з автоматичним регулюванням кута нахилу



Протитуманні фари









Тонування задніх стекол
16” сталеві колісні диски з декоративними ковпаками з шинами 205/55R16
16” легкосплавні колісні диски з шинами 205/55R16









17” легкосплавні колісні диски з шинами 205/50R17
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* Ціна не включає вартість фарби металік. Доплата за фарбу металік, грн.
Стандартні ціни вказані станом на 15.11.17.
Спеціальна ціна - ціна, розрахована з урахуванням діючої спецпропозиції на автомобілі .
Зазначені ціни є рекомендованими і можуть відрізнятися від остаточної ціни, запропонованої дилером Nissan в Україні. Для отримання інформації щодо остаточної ціни звертайтеся
до офіційних дилерів Nissan в Україні. Не є публічною офертою. ТОВ "Ніссан Мотор Україна" залишає за собою право змінювати ціну без попереднього повідомлення.
** Ви можете отримати кредит по програмі Nissan Finance для придбання автомобіля Nissan на наступних умовах: максимальний строк – 24 місяців, аванс – 55% вартості авто, максимальна сума – 2 600 000 грн., процентна ставка – 0,01 %
річних (база нарахування 365 днів у році), комісія за видачу кредиту – 2,5 %, комісія за відкриття поточного рахунку – 50 грн., комісія за отримання витягів з ДРОРМ – 100 грн., комісія за отримання витягів з ДРРПНМ – 199 грн. Орієнтовна
сукупна вартість кредиту становить 25,24 грн. щодо кожної 1000 грн. кредитних коштів при строку кредитування 24 місяці. Реальна процентна ставка становить від 2,46 % річних. Кредит надається у відділеннях Банку на всій території
України за виключенням тимчасово окупованої території АР Крим та зони проведення АТО. Банк залишає за собою право змінювати умови кредитування. Про детальні умови кредитування дізнайтесь на сайті www.credit-agricole.ua або за
телефоном: 0800305555. Кредитує ПАТ «Креді Агріколь Банк». Ліцензія НБУ №99 від 12.10.2011.

Гарантія 3 роки або 100 000 км пробігу
Цей прайс-лист призначений тільки для інформаційних цілей і не може бути використаний як документ, що встановлює зобов'язання компанії ТОВ "Ніссан Мотор Україна".
Обладнання та комплектації автомобілів можуть відрізнятися. Компанія ТОВ "Ніссан Мотор Україна" залишає за собою право без попереднього повідомлення змінювати специфікації, зазначені в прайс-листі.

