ניסן Sentra
כמו רבים מאיתנו ,אולי גם אתם עסוקים כרגע ברכישת מכונית משפחתית
שתתאים למשפחה היקרה שלכם ,כזו שתבטיח לכם איכות בכול רכיביה.
עדיין תוהים מהי הדרך הנכונה למצוא מכונית כזו?
קבלו

חמישה

עקרונות

שיובילו

אתכם

לבחור

באופן

מושכל

במכונית

המשפחתית המתאימה ביותר:
בדיקת תכונות הבטיחות של המכונית.
התחשבות בצרכים האמתיים היומיומיים שלכם מהמכונית.
הפקת מלוא התועלת ממבחן הנהיגה המוצע בעת הרכישה.
עריכת רשימה
שבדקתם.

של

יתרונות

וחסרונות

שתשווה

בין

המכוניות

קביעה ברורה של מסגרת התקציב שעומד לרשותכם לקניית הרכב.

מה מציעה לכם סנטרה החדשה של ניסן?
לא מעט מכוניות קומפקטיות מצוינות זמינות היום בשוק ולכל אחת
החוזקות והיתרונות שלה .אבל מה שתקבלו כשתרכשו את הרכב המשפחתי –
ניסן  Sentraמודל  – 2017זו פרקטיות המשלבת חומרים איכותיים
ונעימים וגם כמה הפתעות יוקרתיות שימתינו לכם בתא הנוסעים.
הסנטרה החדשה מוארת ,מרווחת ומציעה חוויית נהיגה איכותית.
לדוגמה ,ברכב מותקנים מושבים קדמיים מחוממים עם גימור עור נעים
בגוון שחור מבריק ,וכיסוי הגה מהודר ונוח מאוד אשר גם הוא עשוי
מעור .רכב זה יעיל באופן מרשים מבחינת ניצול הדלק ,ומבטיח לכם
תמורה מלאה למחיר ששילמתם.

אילו חידושים נוספו בניסן סנטרה ?2017
חידושים טכנולוגיים – מודל  2017של ניסן  Sentraמציע
ביצועים מתקדמים במודל  ,SR Turboלצד חידושים אחרים
שכוללים בין השאר זגוגית עבה יותר לשיפור הבידוד מפני
רעשים וקונסולה מרכזית גדולה.
מרחב פנימי – האם יש ברכב מספיק מרחב? אם אתם קונים את
הסנטרה של ניסן ,התשובה היא כן .הסנטרה היא מכונית סדאן

) (Sedanקומפקטית ובולטת מכול המכוניות מסוגה מכמה סיבות:
חלל פנימי מרווח.
מושב אחורי עם מרווח גדול לראש ולרגליים ,אשר מתחרה
במודלים רבים של דגמי מכוניות בינוניות.
תא מטען המציע קיבולת גדולה כמעט כמו באלו שניתן
למצוא במכוניות הגדולות.
אפשרות לקפל את המושב של הנוסע הקדמי ואת המושבים
האחוריים לתצורת .60:40
מנוע מלהיב – החידוש הבולט ביותר עבור מודל  2017הוא הSR-
 .Turboהרכב מציע מנוע שנפחו  1.8ליטר והוא מחובר לתיבת
הילוכים מסוג  .Xtronic CVTהתקן זה תורם לביצועים מעולים
אך חסכוניים ,ומוסיף עניין רב בחוויית הנהיגה.
עיצוב חיצוני משופר – מתכנני הסנטרה העניקו לה עיצוב מלוטש
ואווירודינמי עם מקדם חיכוך נמוך ,כמו גם חישוקי סגסוגת
קלה בגודל  17אינץ׳.
עיצוב פנימי – חלל הפנים של הסנטרה עבר גם הוא שינוי
עיצובי אשר בוצע כבר בשנה שעברה ותרם רבות למראה יוקרתי
ונחשק.
כל אלה ומספר תכונות סטנדרטיות ואפשרויות נוספות ,תרמו לכך
שהסנטרה הפכה מרכב שאולי בעבר היה עבורכם פשרה ובחרתם בו בלית
ברירה ,לכזה שאתם באמת רוצים לנהוג בו .יש הרבה מה לאהוב בניסן
סנטרה החדשה ,במיוחד לאור התמחור הנוח והאטרקטיבי שלה.

