СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ
СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ
ОБЛАДНАННЯ САЛОНУ / ІНТЕР'ЄР:
Гальмівна система з ABS, Nissan Brake Assist і EBD
Регулювання рульової колонки по висоті
Система стабілізації автомобіля ESP з можливістю відключення
Регульоване по висоті сидіння водія (окрім компл. Base)
Фронтальні подушки безпеки
Передні сидіння спортивної форми (окрім компл. Base XE (94 к.с.)).
Бокові подушки безпеки
Підігрів передніх сидінь
Подушка безпеки переднього пасажира, що відключається
Підсклянники на центральній консолі
Антивідблискове внутрішньосалонне дзеркало заднього виду
Лампи для читання карт
Асферичне дзеркало заднього виду з боку водія
Дзеркала в сонцезахисних козирках водія і пасажира
Активні підголівники передніх сидінь
Відділення для дрібних предметів у центральній консолі
Центральний замок з дистанційним управлінням
Відділення для пляшок у передніх і задніх дверях
Автоматичне закриття замків дверей з початком руху
Повітроводи для пасажирів заднього ряду
Передні ремені безпеки з переднатягачами
Заднє сидіння, що складається в пропорції 60:40 в рівну підлогу
Передні ремені з регулюванням плечової точки по висоті
Шторка багажного відділення
Передні ремені з обмежувачами навантаження
Підсвічування багажного відділення
Сигналізатор про непристебнуті ремені для водія і пасажира
Приховане відділення під підлогою багажного відділення
Три задні триточкові ремені з аварійним блокуванням
Дистанційне відкриття люка бензобака
Система кріплення дитячих сидінь ISOFIX на задньому ряду
Бортовий комп'ютер (окрім комплектації Base)
Електропідсилювач керма із змінюваним зусиллям
Регулювання яскравості підсвічування панелі приладів
Електронний імобілайзер
Датчик зовнішньої температури (окрім комплектації Base)
Обігрів, омивач і очисник заднього скла
Внутрішньосалонний фільтр
Задній протитуманний ліхтар
Електросклопідйомники всіх дверей
Додатковий стоп-сигнал у верхній частині багажних дверей
12V розетка
Система запобігання розряджанню акумуляторної батареї
ІНШЕ:
Малорозмірне запасне колесо
Покажчики повороту з системою «один дотик»
Система супровідного освітлення «follow-me-home»

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД:
Антена на даху
Бокові дзеркала з електроприводом і обігріванням
Галогенові фари головного світла

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ (залежно від комплектації)
Двигун
1.6 (94 к.с.)
Тип приводу
2WD
Трансмісія
5 МТ
ОБЛАДНАННЯ САЛОНУ / ІНТЕР'ЄР:
ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД:
Оздоблення сидінь тканиною
16" сталеві колісні диски з повнорозмірними ковпаками
Сірий колір центральної консолі
Шильдик Ministry of Sound
Внутрішньосалонні ручки відкривання дверей чорного кольору
Бокові дзеркала і дверні ручки чорного кольору
2DIN AM/FM/CD магнітола, лінійний аудіовхід AUX
Фарба- чорний металік
4 динаміки

