
SILNIKI TYP SKRZYNI BIEGÓW CENNIK STANDARD PREMIUM PLATINUM 50TH ANNIVERSARY NISMO

SILNIKI TYP SKRZYNI BIEGÓW CENNIK STANDARD PREMIUM PLATINUM

Standardowy
-

Czerwony Vibrant Czarny Diamond Srebrny Brilliant Czerwony Granatowy Szary Biały Brilliant
A54 G41 K23 NBA RAY KAD QAB

-  220 300 zł  234 300 zł

-

12,2 l/100 km

276 g/km

-

-
271 g/km

12,2 l/100 km

276 g/km

ZUŻYCIE PALIWA

EMISJA CO2

12,8 l/100 km

Podstawowy

-

-

- 210 500 zł

 235 700 zł

 210 500 zł

--

274 g/km

-

12 l/100 km

Podstawowy

Podstawowy

Podstawowy

Podstawowy
289 g/km

 182 700 zł  191 500 zł  201 500 zł -

 200 500 zł

 211 300 zł

Wyszczególnione ceny nie zawierają kosztów montażu i materiałów z tym związanych.

Zużycie paliwa i wartości emisji podano zgodnie z obowiązującymi przepisami europejskimi. W wyniku wprowadzenia nowej procedury testowej WLTP (Worldwide Harmonized Test Procedure for light vehicles) przedstawione dane techniczne mogą być aktualizowane przed rejestracją pojazdu. Opcjonalne wyposażenie i akcesoria oraz inne 

czynniki nietechniczne mogą wpływać na zużycie paliwa i emisję. Prezentowana oferta może podlegać ograniczeniom dostępności w związku ze zmianami w asortymencie silników Nissana. Sprawdź dostępność i datę dostawy u dealera.

Wszystkie ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT według obowiązującej stawki oraz podatek akcyzowy.

COUPÉ

3.7 V6, 241 kW 

(328 KM) 6 MT 

3.7 V6, 241 kW 

(328 KM) 7 AT

3.7 V6, 241 kW 

(328 KM) 7 AT
7-biegowa, automatyczna 

z trybem manualnym

3.7 V6 6MT 

(344 KM)
6-biegowa ręczna

3.7 V6, 241 kW 

(328 KM) 6 MT 
6-biegowa ręczna

6-biegowa ręczna

7-biegowa, automatyczna 
z trybem manualnym

ROADSTER

ZUŻYCIE PALIWA

EMISJA CO2

12,1 l/100 km

KOLORY
Metalizowany

3,000 zł

NISSAN 370Z



● Autoalarm Thatcham

● Mechanizm rożnicowy o 

ograniczonym tarciu wewnętrznym 

(VLSD)

● Sportowa konfiguracja podwozia i 

zawieszenia przygotowana przez 

Nismo

● System nawigacji Nissan Connect 

Premium* (ekran dotykowy, aktywacja 

głosem oraz odtwarzanie formatu 

DVD) 

● System nagłośnienia BOSE® z 8 

głośnikami (6 głośników klasycznych + 

2 głośniki niskotonowe)

● Stylistyka nadwozia zaprojektowana 

przez Nismo 

● Emblematy Nismo

● Szersze błotniki oraz podwójna 

końcówka wydechu zaprojektowane 

przez Nismo

● 19"  felgi RAYS ze stopu metali 

superlekkich sygnowane Nismo

● Emblemat Nismo na klapie tylnej 

● Emblemat Z na błotniku i 

kierunkowskazach bocznych

● Plakietka z numerem seryjnym 

modelu Nismo

● Kierownica pokryta skórą i alcantarą 

z czerwonym oznaczeniem centralnym 

- zaprojektowana przez Nismo

● Czerwone przeszycia na panelu 

instrumentów, osłonach kolan, 

drzwiach i dźwigni zmiany biegów

● Sportowe fotele RECARO© w 

kolorze czerwonym i czarnym

● Obrotomierz zaprojektowany przez 

Nismo

● System parkowania tyłem 660 zł

● System parkowania przodem 700 zł

● Dywaniki tekstylne 250 zł

● Wykładzina bagażnika 250 zł

● Iluminowane progi 910 zł

● Pokrowiec na samochód (370Z - 40-sta rocznica) 2 050 zł

Skuteczność powłoki odpornej na zarysowania jest zależna od tego, czy zarysowanie było głębsze niż sama powłoka ochronna. Czas samonaprawiania się powłoki ochronnej zależny jest od temperatury otoczenia. W niektórych przypadkach samoczynna naprawa może trwać tydzień.

Jak praktykuje się wśród producentów samochodów, niektóre części skórzanych foteli mogą zawierać syntetyczną skórę. Skóra syntetyczna ma wiele zalet względem prawdziwej (brak tworzenia się zmarszczek w miarę starzenia, łatwiejsze czyszczenie, podwyższona odporność na zarysowania), co pozwala na zaoferowanie bardziej 

wytrzymałego produktu dla naszych Klientów.

Informacja o aktualnym pokryciu mapami dostępna u Autoryzowanych Dealerów. Obsługa systemu nawigacji dostępna w językach: angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, hiszpańskim, holenderskim i portugalskim.

Nissan 5★ Rozszerzona Gwarancja Umowa Ubezpieczenia Grupowego jest produktem ubezpieczeniowym; w celu uzyskania bliższych informacji prosimy zapoznać się z broszurą informacyjną oraz Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia dostępnymi u Autoryzowanych Dealerów i Serwisów Nissana. Produkt jest usługą zwolnioną z 

opodatkowania i nie podlega VAT. Treść niniejszego cennika odzwierciedla stan wiążący na dzień jego wydania.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE
50TH ANNIVERSARY

(PLATINUM+)
NISMOSTANDARD

PREMIUM
(STANDARD+)

PLATINUM
(PREMIUM+)

● 18" felgi ze stopu metali lekkich + opony: 225/50 R18 95W (przód), 

275/35 R18 96W (tył)

● Przednie poduszki powietrzne kierowcy i pasażera

● Boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera

● Kurtynowe poduszki powietrzne (tylko Coupé)

● System przeciwdziałający blokowaniu kół podczas hamowania ABS 

wraz z systemem elektronicznego rozdziału siły hamowania (EBD) i 

systemem wspomagania siły hamowania (Brake Assist)

● Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy (VSC) z systemem 

kontroli trakcji (Traction Control System - TCS)

● Klimatyzacja automatyczna

● Sportowa tapicerka, materiałowa

● Elektrycznie regulowane fotele (4 kierunki kierowca / pasażer)

● Sportowa kierownica pokryta skórą

● Radioodtwarzacz CD, gniazdo AUX IN, 4 głośniki, zestaw 

głośnomówiacy Bluetooth®

● Sterowanie systemem audio w kole kierownicy

● Inteligentny kluczyk

● Reflektory ksenonowe z systemami zmywania i autopoziomowania

● Światła LED do jazdy dziennej 

● Komputer pokładowy i cyfrowy zegar 

● Aktywne zagłówki foteli

● Trzypunktowe przednie pasy bezpieczeństwa z napinaczami i 

ogranicznikami siły napięcia

● Wspomaganie układu kierowniczego, proporcjonalne do prędkości 

pojazdu

● Kolumna kierownicy regulowana w pionie

● Immobilizer

● System monitorowania ciśnienia opon (lampka ostrzegawcza) 

● Dojazdowe koło zapasowe

● Wycieraczki przednie z regulowaną częstotliwością pracy, czujnik 

deszczu

● Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne w kolorze 

nadwozia

● Dwie końcówki układu wydechowego ze stali

● Spojler tylny ( tylko Coupé)

● Czerwone zaciski hamulcowe Brembo

● Lakier metalizowany z powłoką odporną na zarysowania Scratch 

Shield

● Poduszki powietrzne w drzwiach (tylko 

Roadster)

● System Synchro Rev Control (dla manualnej 

skrzyni biegów) / System

Downshift Synchro Rev Control (tylko dla trybu 

manualnego automatycznej skrzyni biegów)

● System wspomagania ruszania pod górć 

(tylko dla manualnej skrzyni biegów, Roadster, 

Coupé Black Edition)

● Zestaw naprawczy opon 

● Elektrycznie sterowany, składany miękki 

dach (tylko Roadster)

● Sportowa tapicerka, częściowo skórzana 

● Podgrzewane fotele (kierowca / pasażer) 

(tylko Coupé)

● Klimatyzowane / podrzewane fotele przednie 

(tylko Roadster)

● Magnezowe dźwigienki zmiany biegów przy 

kole kierownicy (tylko dla automatycznej 

skrzyni biegów)

● Tryb jazdy po śniegu (tylko wersja z 

automatyczną skrzynią biegów)

● Wskaźnik wybranego biegu

● System nagłośnienia BOSE®: 

radioodtwarzacz CD, 8 głośników, zestaw

głośnomówiacy Bluetooth®

● Tempomat ze sterowaniem w kole kierownicy

● 19" felgi ze stopu metali lekkich + opony: 

245/40 R19 94W (przód), 275/35 R19 96W 

(tył)

● Bordowy miękki dach (tylko Roadster)  

(opcjonalnie)

● System nawigacji z serwerem muzycznym: 

7" kolorowy ekran, dotykowy w konsoli 

centralnej, pamięć wewnętrzna o pojemności 

40GB (9,3GB dedykowane dla 

przechowywania plików muzycznych), system 

rozpoznawania głosu i przyciski sterowania na 

kole kierownicy, złącza AUX-In oraz USB, 

opcja transmisji danych przez Bluetooth z 

odtwarzaczy muzyki ** (tylko Roadster i Coupé 

Black Edition)

● Kamera cofania

● Ekskluzywne dwukolorowe nadwozie:

 - Biały kolor nadwozia z czerwonym malowaniem 

od maski do tylnego spojlera, słupki A i C z 

wyjątkiem dachu

 - Srebrny kolor nadwozia z czarnym malowaniem 

od maski do tylnego spojlera, słupki A i C włącznie z 

dachem

● Paski na drzwiach bocznych 50th Anniversary

● Czerwone linie na felgach ze stopu metali lekkich

● Skórzana tapicerka 50th Anniversary z czerwonym 

przeszyciem oraz wyszywanym emblematem 50th

Szczegółowa informacja na temat programu YOU+NISSAN znajduje się na stronie internetowej www.youplusnissan.pl

samochód

najlepszej cenie

Bezterminowy Nissan 

Assistance pojazdu


