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HINNAKIRI

Varustustase Mootor Sõiduulatus

ARIYA 63 kWh

Advance Elektrimootor 403 km

Evolve Elektrimootor 398 km

ARIYA 87 kWh

Advance Elektrimootor 533 km

Evolve Elektrimootor 525 km

ARIYA 87 kWh e-4ORCE

Advance Elektrimootor 515 km

Evolve Elektrimootor 509 km

Lisavarustus ADVANCE EVOLVE

Standardvärv

Metallikvärv

Premiumvärv

2-tooniline metallikvärv

2-tooniline premiumvärv

Tech pakett:

        Esiklaasi ekraan

        Bose helisüsteem 10-kõlariga ja digitaalse ringhäälinguga (DAB)

        Intelligentne tahavaatepeegel

Helehall siseviimistluse värv -

Nappa premium nahk -

20" valuveljed koos aerodünaamiliste katetega

Lisavarustus 63kWh 87kWh

22 kW pardalaadija

Standardvarustus

Lisavarustus

Pole saadaval

Automaat

Automaat

Automaat

58 100

63 600

68 100

800

1 000

1 200

1 000

0

1 000

2 000

1 000

Käigukast

53 600

Jaemüügihind

eurodes, koos 20% käibemaksuga

60 600

Automaat

Automaat

Automaat

1 500

600

65 100

Jaemüügihind  

eurodes, koos 20% käibemaksuga
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VARUSTUS

Laadimise varustus ADVANCE EVOLVE ADVANCE EVOLVE ADVANCE EVOLVE

Laadimiskaabel mode 2

Laadimiskaabel mode 3

7,4 kW Pardalaadija - - - -

22 kW Pardalaadija

Aku jahutamine ja kütmine

Soojuspump

Välimus

Automaatselt kokkuklapitavad soojendusega küljepeeglid

Mälufunktsiooniga küljepeeglid ja tagurdamisel alla kallutava 

funktsiooniga
- - -

LED-esituled automaatse lülitusega

LED-päevasõidutuled koos Follow me home funktsiooniga

Eesmised LED-udutuled

Tagumised LED-udutuled

LED-tagatuled

Automaatsed kaug- ja lähituled - - -

Adaptiivne valgusvihk ja automaatne kõrgusregulaator - - -

Eesmised- ja tagumised dünaamilised suunatuled - - -

Soojendusega esiklaas

Tagumine toonklaas

Avatav panoraamkatuseluuk - - -

Haiuimekujuline antenn

Satiin-kroom aknaliistud - -

Matt-kroom aknaliistud - - - -

e-4ORCE lävepakud - - - -

e-4ORCE märgid - - - -

Ohutus

Eesmised turvapadjad

Tagumine automaatne pidur jalakäija ja ristuva liikluse hoiatusega

Intelligentne hädapidurdusabi koos jalakäija-, ratturi- ja 

ristmikuhoiatusega

Intelligentne esikokkupõrke hoiatussüsteem

Elektrooniline käsipidur ja automaatne paigalseisu funktsioon

Intelligentne juhi väsimuse hoiatussüsteem

Pimeala jälgimise süsteem ja pimeala jälgimise assistent

Intelligentne sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatussüsteem

Liiklusmärkide tuvastussüsteem

Standardvarustus

Lisavarustus

Pole saadaval

#N/A

ARIYA 87 kWh e-4ORCEARIYA 63 kWh ARIYA 87 kWh
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VARUSTUS

Tehnoloogia ADVANCE EVOLVE ADVANCE EVOLVE ADVANCE EVOLVE

Topelt 12.3" TFT ekraanid koos näidikupaneeli ja navigatsiooniga

e-Pedal Step

Helisüsteem 6-kõlariga ja digitaalse ringhäälinguga (DAB) - - -

Bose helisüsteem 10-kõlariga ja digitaalse ringhäälinguga (DAB)

Telemaatika: teavitused ja ühendatud teenused

NissanConnect Services rakendus: kliimaseadme ja laadimise kontroll 1)

Nissani hääljuhtimine

Tarkvarauuendused üle õhu

Apple CarPlay® (juhtmevaba) ja Android Auto® (juhtmega) 2)

Alexa® Built-in

Juhtmevaba laadija

Bluetooth® (telefon ja heli)

USB tüüp A ja tüüp C (ees ja taga)

Ees kaks 12 V pesa 

Intelligentne võti mälufunktsiooniga - - -

Intelligentne võti - - -

(snow) - - - -

ProPILOT Assist koos Navi-Link'iga 3)

Intelligentne kiirushoidik

Intelligentne sõiduraja assistent

Liiklusummiku abisüsteem

Parkimisandurid ees ja taga

Intelligentne täisvaatemonitor

ProPILOT Park - - -

Esiklaasi ekraan 

Vargusevastane alarm

Standardvarustus

Lisavarustus

Pole saadaval

ARIYA 87 kWh e-4ORCEARIYA 63 kWh ARIYA 87 kWh

1) Sisaldab 1-aastat tasuta kasutamist

2) Apple CarPlay® teenust pakub Apple Inc. ja see ei pruugi kõigis asukohtades saadaval olla. Android Auto® teenust pakub Google Inc. ja see ei pruugi kõigis asukohtades saadaval olla.Nissanist mitteolenevatel põhjustel ei pruugi Apple 

CarPlay® ja/või Android Auto® teie riigis saadaval olla või mõned funktsioonid ei pruugi töötada. Nissan ei vastuta selle eest, et mõned või kõik Apple CarPlay® ja/või Android Auto® funktsioonid ei pruugi teie sõidukis saadaval olla.

3) ProPILOT Assist on saadaval valitud mudelitega. ProPILOT Assist on täiustatud juhiabi tehnoloogia, kuid ei hoia ära kokkupõrkeid.

ProPILOT Assist on mõeldud silmad teel ja käed roolil kasutamiseks ainult maanteedel (teel, mis on tõketega eraldatud).

Juhi kohustus on olla tähelepanelik, sõita turvaliselt ning olla valmis vajadusel igal hetkel auto juhtimine üle võtma.
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VARUSTUS

Salong ja mugavus ADVANCE EVOLVE ADVANCE EVOLVE ADVANCE EVOLVE

Kahetsooniline automaatne kliimaseade

Plasmacluster ioonõhupuhasti

Soojendusega nahkkattega rool

Roolisamba kallutus ja teleskoopreguleerimine - - -

Mälufunktsiooniga elektriline roolisamba kallutus ja 

teleskoopreguleerimine
- - -

Ventileeritud  (soojendus ja jahutus) esiistmed - - -

Soojendusega esiistmed - - -

Soojendusega tagaistmed - - -

Juhiistme nimmetugi

Taskud istmete seljatugedes ja tagumine käetugi

Keskkonsool - - -

Elektriliselt reguleeritav keskkonsool - - -

Funktsionaalne keskmine hoiulaegas - - -

Elektriliselt funktsionaalne keskmine hoiulaegas - - -

6-suunas elektriliselt reguleeritav juhi- ja kõrvaliste - - -

Mälufunktsiooniga 8-suunas elektriliselt reguleeritav juhi- ja kõrvaliste - - -

60/40 suhtega kokkuklapitav tagaiste

Meeleoluvalgustus

Horisontaalne meeleoluvalgustus keskkonsooli ümber - - -

Vihmaanduriga klaasipuhastid

Isetumenev raamita tahavaatepeegel - - -

Intelligentne tahavaatepeegel

Vabakäekasutusega elektriline tagaluuk

Ühe nupuvajutusega elektriaknad

Pakiruumi katte ja vaheplaatide hoiustuskoht pakiruumis.

Istmed

Must - sünteetiline nahk / tekstiil - - -

Helehall - sünteetiline nahk / tekstiil - - -

Must - sünteetiline nahk / sünteetiline seemisnahk - - -

Helehall - sünteetiline nahk / sünteetiline seemisnahk - - -

Sinine - Nappa premium nahk - - -

Veljed

19" valuveljed koos aerodünaamiliste katetega

20" valuveljed koos aerodünaamiliste katetega

Standardvarustus

Lisavarustus

Pole saadaval

ARIYA 87 kWh e-4ORCEARIYA 63 kWh ARIYA 87 kWh
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TEHNILISED ANDMED

Mootor ARIYA 63 kWh  ARIYA 87 kWh ARIYA e-4ORCE 87 kWh

Mootori tüüp üks elektrimootor üks elektrimootor Kaks elektrimootorit

Mootori maksimumvõimsus 160 kW 178 kW 225 kW

Max pöördemoment 300 Nm 300 Nm 600 Nm

Energia tüüp Elekter Elekter Elekter

Käigukast

Ülekande tüüp Automaat Automaat Automaat

Vedavad rattad 2WD 2WD 4WD

Aku

Tüüp Lamineeritud liitiumioonaku

Pinge 352 V

Mahtuvus
63 kWh kasutatav - 65 kWh 

nominaalne

87 kWh kasutatav- 90 kWh 

nominaalne

87 kWh kasutatav- 90 kWh 

nominaalne

Elementide arv 192

Pardalaadija 7,4 kW 22 Kw 22 Kw

Kiirlaadija max 130 Kw

Laadimiskaabel Mode-3 32A Type2 kaabel

EVSE 10 A ajutiseks laadimiseks

Sõiduomadused

Kiirendus 0-100km/h 7,5 s 7,6 s 5,7 s

Suurim kiirus 160 km/h 160 km/h 200 km/h

Sõiduulatus - kombineeritud (WLTP) 1) Kuni 403 km (WLTP) Kuni 533 km (WLTP) Kuni 515 km (WLTP)

Elektrikulu (WLTP) 176-178 Wh/km 181-184 Wh/km 197-199 Wh/km

CO (kombineeritud) 0 g / km

Nissani garantiid

Uue sõiduki garantii 2) 5 aastat / 100 000 km

Garantii elektriajami osadele 5 aastat / 100 000 km

Aku garantii

Läbiva rooste garantii 12 aastat

Värvigarantii 3 aastat

Nissani maanteeabi 3 aastat

1) Sõiduulatuse andmed pärinevad laborikatsetest, mis vastavad Euroopa Liidu normidele ning on mõeldud erinevat tüüpi autode võrdlemiseks. Need andmed ei viita konkreetsele 

sõidukile ja ei moodusta osa pakkumisest. Sõiduulatuse andmed ei pruugi kajastada tegelikke sõidutulemusi. Tegelikke sõidutulemusi võivad mõjutada, lisavarustus, hooldus, 

sõidustiil ja muud mitte tehnilised tegurid nagu ilmastik.  Väärtused selgitati välja uue väikesõidukite ülemaailmse ühtlustatud katsemenetluse (WLTP) katsetsükliga.

Nissan liitiumioonaku garantii kaitseb ühtlasi mahtuvuse languse eest (alla 9 pulga 12 mahtuvusnäidikul). 

Garantiiperiood on 8 aastat või 160 000 km

2) 5-aastane/100 000 km garantii koosneb 3 aastast/100 000 km tootja garantiist ja 2 aastast Nissan 5★ pikendatud garantiist. Täieliku info Nissan 5★ pikendatud garantii katvuse ja 

sisu kohta leiate pikendatud garantii tingimustest nissan.ee lehelt või lähimast Nissani esindusest.
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TEHNILISED ANDMED

Veermik ARIYA 63 kWh  ARIYA 87 kWh ARIYA e-4ORCE 87 kWh

Vedrustus

Ees Sõltumatu Mac Pherson vardad

Taga Sõltumatu hulkhoobvedrustus

Pidurisüsteem Elektrohüdroajam

Ees Ventileeritavad kettad

Taga Ventileeritavad kettad

Rool Elektriline roolivõimendi

Keretüüp

Keretüüp Kupee - Crossover Kupee - Crossover Kupee - Crossover

Uste arv 5 5 5

Istmete arv 5 5 5

Mõõtmed

Pikkus 4 595 mm 4 595 mm 4 595 mm

Laius ilma peegliteta 1 850 mm 1 850 mm 1 850 mm

Laius koos peeglitega 2 172 mm 2 172 mm 2 172 mm

Kogukõrgus 1 660 mm 1 660 mm 1 660 mm

Teljevahe 2 775 mm 2 775 mm 2 775 mm

Rööbe ees 1 585 mm

Rööbe taga 1 585 mm

Kliirens tühjana 185 mm 180 mm 170 mm

Min pöördering 19" (äärekivist äärekivini), 

m
10,8

Mass/Mahutavus

Tühimass 1980 2121 2259 - 2293

Täismass 2400 2530 2655

Max katusekoorem 75 kg

Pagasiruumi maht (VDA) 468 L 468 L 415 L

Järelhaagise suurim lubatud mass 750 kg 750 kg 1500 kg
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VÄRVILAHENDUSTE

Standardvärv

KBY

Ceramic Grey

KAD

Dark Metal Grey

Premiumvärv

DAP

Aurora Green
GAT

Pearl Black

2-tooniline metallikvärv

XGJ

Akatsuki Copper/ Black

XGV

Warm Silver / Black

2-tooniline premiumvärv

XGU

Blue Pearl / Black

XGG

Burgundy / Black

XGA

White Pearl / Black

Metallikvärv

*Värvid on illustratiivsed
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VÄRVILAHENDUSTE

Salong

*Mõned istmekatte detailid ei sisalda nahka ega Ultrasuede® i

Evolve lisavarustus
Sinine Nappa premium nahk

Evolve 

standard
Must

Sünteetiline nahk / 

sünteetiline seemisnahk

Evolve lisavarustus Helehall
Sünteetiline nahk / 

sünteetiline seemisnahk

Sünteetiline nahk / tekstiilHelehallAdvance lisavarustus

Siseviimistluse värv

Advance 

standard
Must Sünteetiline nahk / tekstiil

Varustustase Siseviimistluse tüüp

NISSAN ARIYA
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Lisavarustus Varuosa number Jaemüügihind eurodes  koos 20% km-ga*

Veljed

19-tollised talvised valuveljed KB4095M400 Küsige edasimüüjalt paketi täishinda

Lukustatavad rattamutrid KE40989951  69

Salongi kaitse

Matid Exclusive G49005MP1B  232

Matid Luxury KE7455M080  142

Kummimatid KE7485M000  114

Veluurmatid KE7455M000  90

Kogu pagasiruumi kaitse KS9655M5E0  237

Kahepoolne pagasiruumi põhjakate KE9655M0S0  103

Uste lävepakukatted, valgustusega, Premium G69505MP0A  506

Valgustusega lävepakukaitsmed KE9675M543  260

Pagasiruumi lävepakukate KE9675M000  134

Reguleeritav pakiruumi jaotur, alumiiniumist KE9645M510  323

Väline kaitse

Porikaitsmed F38E05MS0A  134

Tuuledeflektorid, kroomitud H08005MS0A  413

Tuuledeflektorid, tumedad kroomitud H08005MS0B  413

Stiilimine

Eesmise põrkeraua kate, Copper K60105MS0C  521

Tagumise põrkeraua kate, Copper H59205MS0C  679

Eesmise põrkeraua kate, Dark Satin chrome K60105MS0B  521

Tagumise põrkeraua kate, Dark Satin Chrome H59205MS0B  689

Eesmise põrkeraua kate, Satin Chrome K60105MS0A  521

Tagumise põrkeraua kate, Satin Chrome H59205MS0A  679

Sisevalgustuse komplekt (1. ja 2. rida) B64005MP0A  326

Tervitustuled B66405MS0A  336

Alumiiniumist katuseraamid ja tarvikud

Alumiiniumist katuseraam, kiirkinnitusega KE7305M010  336

Alumiiniumist jalgrattahoidik. Sisaldab T-track-adapterit. KB73880010  133

Keskmine katuseboks, must, kiirkinnitusega, kahepoolselt avanev (480 L/1900-800-400 mm/15 

kg/75 kg)
KE734480BK  472

Suur katuseboks, must, kiirkinnitus, kahepoolselt avanev (630L/2100-900-420mm/17kg/75kg) KE734630BK  603

Hoidikud veokonksule

Veokonksule kinnitatav jalgrattahoidik Hangon (kahekohaline), Xpress 970 KS73875200  77

Veokonksule kinnitatav jalgrattahoidik Hangon (kolmekohaline), kallutatav, Hangon 972 KS73875300  127

Veokonksule kinnitatav jalgrattahoidik (kahekohaline), kallutatav, 13 klemmi (Euroride) KE73870213  423

Veokonksu komplektid Varuosa number Jaemüügihind eurodes  koos 20% km-ga*

Eemaldatav veokonksu pakett 13 klemmile (sisaldab 13-klemmilt 7-klemmile ülemineku 

adapterit, jalaanduri ECU-d ja juhtmestikku)
2000000010 919 1 013

Kõik tarvikute pildid ja üksikasjaliku teabe leiate tarvikute voldikust.

* Tarvikute teave on mõeldud käsitlemiseks ainult üldiste suunistena. Veebisaidi sisu ei kujuta endast mingil moel Nissani tehtud pakkumist ega lubadust. Kuigi Nissan on teinud kõik 

endast oleneva, et tagada esitatud teabe täpsus, tuleb kooskõlas Nissani toodete pideva täiustamise poliitikaga kõik üksikasjad üle kontrollida. Täpsemalt tuleks tähele panna järgmist: 

Hinnad on ainult soovituslikud ega sisalda värvitööde ega paigalduskulusid, kui need on kohaldatavad. Näidatud hinnad on koos käibemaksuga. Nissani volitatud esindajate 

paigalduskulud on erinevad. Seetõttu küsige täpseid paigalduskulusid oma Nissani edasimüüjalt. Lisatarvikud ja mis tahes lisavarustus võivad mõjutada auto elektritarbimist ja 

sõiduulatust.

Kõik tarvikute pildid ja üksikasjaliku teabe leiate tarvikute voldikust .
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Kontrolli hinnad (https://bit.ly/pikendatud-garantii)

Jah

Jah

Jah

Jah

Jah

Kõik see võimaldab teil tunda end turvaliselt ning saada parimat kindlustusteenust ja tuge siis, kui vajate seda kõige enam.

Küsige lisateavet Nissan Kindlustuse kohta kohalikult Nissani edasimüüjalt, helistage Nissani klienditeeninduse numbrile 6 064 070 või külastage 

Nissan Kindlustuse veebilehte www.nissankindlustus.com 

Vandalism Salongiklaasid omavastuseta Jah

Vargus, röövimine

Loodusõnnetus Autoabi Euroopa piires omavastuseta Jah

Tulekahju Metsloomaga kokkupõrge omavastutuseta Jah

Õnnetusjuhtum Remont Nissani ametlikes esindustes Jah

Küsige lisateavet Nissani 5★ pikendatud garantii kohta oma kohalikult Nissani edasimüüjalt või külastage meie veebilehte aadressil nissan.ee

NISSAN KINDLUSTUS

■ Spetsiaalselt teie Nissanile mõeldud

■ Originaalvaruosad ja professionaalsed mehaanikud

Nissan Kindlustus on eripakkumine kliendile, kes on ostnud sõiduki Nissani edasimüüjalt. Kindlustus tagab, et auto remonditakse alati Nissani volitatud 

töökojas.

Nissan Kindlustus on sündinud Nissani ja If Kindlustuse koostöös. Nissan Kindlustus on abiks, kui su auto saab kahjustada sinu poolt põhjustatud 

liiklusõnnetuses, samuti katab see kahju, mille põhjustas vargus, autole kukkuv puu, teine sõiduk parklas või hoopis ootamatult teele jooksnud loom. 

Me ei saa õnnetuste toimumist ära hoida, kuid kvaliteetne kindlustuskaitse aitab sul õnnetusjuhtumi korral paremini toime tulla. Käsitleme tekkinud 

kahjusid kiiresti ja paindlikult ning korraldame ööpäevaringselt autoabi teenindust.

Nissan Kindlustus pakub järgmisi kindlustuskaitseid:

Leping kehtib autole, mistõttu on see ülekantav. Kui müüte auto ajal, kui pikendatud garantii on kehtiv, läheb see koos autoga edasi järgmisele 

omanikule. Seetõttu suurendab pikendatud garantii auto edasimüügiväärtust. Kehtiv pikendatud garantii on ka tõestus, et teie Nissanit on korralikult 

hooldatud alates esimestest kilomeetritest.

NISSANI LISATEENUSED

NISSAN 5★ PIKENDATUD GARANTII

■ Originaalvaruosad ja koolitatud mehaanikud

■ Saadaval on erineva pikkusega lepingud vastavalt teie valikule

■ Suurem auto edasimüügiväärtus

Rohkem murevabasid kilomeetreid

Nissani 5-aastane/100 000 km garantii koosneb 3 aastast/100 000 km tootja garantiist ja 2 aastast Nissan 5★ pikendatud garantiist. Kui ostate uue või 

kasutatud Nissani sõiduki, ostke ka Nissani 5★ pikendatud garantii. See suurendab meelerahu, kattes mehaanilised ja elektrilised tõrked.  Nissani 5★ 

pikendatud garantii algab pärast tootja garantii lõppemist.
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NISSAN ASSISTANCE I AUTOABI

■ Vähetõenäoliste tehniliste rikete või õnnetusjuhtumite korral tuleb Nissan Assistance i autoabi teile appi

■ 24 tundi päevas ja 7 päeva nädalas ligikaudu 40 Euroopa riigis

■ Nissan Assistance i autoabi kehtib sõiduki tehasegarantii ajal automaatselt ja kui tulete pärast tehasegarantii lõppemist 

Nissani juurde sõidukit hooldama, pikendame Nissan Assistance i autoabi kuni järgmise korrapärase hoolduseni tasuta

Meile meeldib teie Nissan ja Nissan hoolib teist. Soovime, et saaksite sõita täielikus meelerahus. Vähetõenäoliste tehniliste rikete või 

õnnetusjuhtumite korral tuleb Nissan Assistance i autoabi alati appi.

Nautige Nissan Assistance i autoabi hüvesid kogu tehasegarantii perioodi ajal! Kui teostate sõiduki hoolduse Nissani esinduses, on meil 

hea meel pikendada Nissan Assistance i autoabi tasuta kuni järgmise korralise hoolduseni. Isegi pärast tehasegarantii lõppemist.

Helistage meile olenemata olukorrast ja me anname endast parima seitse päeva nädalas ja ööpäev läbi ning tasuta, et saaksite 

kiiresti ja sujuvalt tagasi teele.

Küsige lisateavet Nissan Assistance i autoabi kohta oma kohalikult Nissani edasimüüjalt või külastage meie veebilehte aadressil nissan .ee

NISSAN ARIYA
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Kontrolli hinnad (https://bit.ly/hooldusleping)

2) Kaasake Nissani+ hooldusleping oma auto finantstehingusse. See on kulutõhus viis hoolduskulude jaotamiseks ja te ei pea 

hoolduskulude pärast eraldi muretsema. Saate lihtsalt tasuda iga kuu, kasutades Nissan Finance i, mida pakub  Luminor Liising AS.

Nissan+ Hooldusleping järgib Nissani ametlikku hooldusskeemi. Hooldusvälp on mudeli ja mootori kohane: aeg/läbisõit vastavalt sellele kumb enne täitub.

Nissan Nordic Europe jätab endale õiguse muuta hindu ilma sellest ette teatamata. Uusima teabe saamiseks võtke ühendust Nissani edasimüüjaga.

Nissan+ hoolduslepingu kohta küsige lisateavet oma kohalikult edasimüüjalt või külastage meie veebilehte aadressil nissan .ee

Parim koht teie auto jaoks on Nissani teenindus. Kõiki Nissani+ hoolduslepingus olevaid hooldusi teevad pidevalt koolitusi läbivad 

mehaanikud ja nad kasutavad selleks Nissani originaalvaruosi. Originaalvaruosad on loodud spetsiaalselt teie Nissanile ning need 

tagavad teile ohutu, mugava ja rahuliku sõidu.

Paindlikud makseviisid

Nissani+ hoolduslepingu eest saate maksta kahel viisil.

1) Ettemaks. Tasuge lepingu eest tänaste hindade põhjal, selle asemel et muretseda ootamatute kulude pärast tulevikus.

Kõiki Nissani+ hoolduslepingus olevaid hoolduseid tehakse kõigis Nissani volitatud töökodades. Sõlmige leping tänaste hindade põhjal, 

selle asemel et muretseda ootamatute kulude pärast tulevikus. Teie eelarve on stabiilne isegi siis, kui hoolduskulud kasvavad 

inflatsiooni ja teie auto vanuse tõttu.

NISSAN+ HOOLDUSLEPING

■ Prognoositavad hoolduskulud

■ Üleriigiline hooldusvõrgustik teie käsutuses

■ Kaitse kulude võimaliku suurenemise eest

■ Originaalvaruosad ja professionaalsed mehaanikud

Nissani+ hoolduslepinguga teate oma hoolduskulusid ette. Teie auto on alati heas seisukorras ja eelarve stabiilne. Nissani+ 

hoolduslepingu saate osta 3, 4 või 5 hoolduse jaoks. Hästi hoitud auto tagab teile ka hea järelturuväärtuse.
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https://www.nissan.ee/omamine/nissani-teenused/hooldusleping.html
https://bit.ly/hooldusleping

