


















โทนสีดำ-แดงเบอรกันดี

สีทองแดง ฟอรจ คอปเปอร
Forged Copper (CAU)
(เฉพาะรุน VL 2WD และ VL 4WD)

สีดำ แบล็ค สตาร
Black Star (G42)

สีขาว ไวท เพิรล
White Pearl (QX1)

สีเงิน บริลเลียนท ซิลเวอร
Brilliant Silver (K23)

สีเทา ทไวไลท เกรย
Twilight Grey (K21)

สี ภ า ย น อ ก
(Body Color)

สี แ ล ะ วั ส ดุ ภ า ย ใ น
(Seat Material)

สีแดง คูลีส
Coulis Red (NAW)
(เฉพาะรุน VL 2WD และ VL 4WD)

โทนสีดำ-เบจ

โทนสีดำ-แดงเบอรกันดี โทนสีดำ-เบจ

โทนสีดำ

รุน VL 4WD เบาะหนัง พรอมวัสดุบุนิ่ม

รุน VL 2WD เบาะหนัง พรอมวัสดุบุนิ่ม

รุน E เบาะผา

หมายเหตุ : เปนภาพประกอบการโฆษณา ขอมูลเฉพาะทางเทคนิคอาจแตกตางกันในแตละรุน กรุณาตรวจสอบรายละเอียดจากตารางดานทายเลม

  facebook.com/NissanThailand 

youtube.com/NissanThailand

 instagram.com/NissanThailand

twit ter.com/NissanThailand

ติดตามเร,องราวของ นิสสัน ไดที่

DRIVE MY WAY
ขับเคล.อนดวยความเปนคุณ
เติมเต็มประสบการณในทุกเสนทาง เผยความเปนคุณในทุกองศากับ 

นิสสัน เทอรรา ใหม ที่ใหคุณเลือกสีภายนอกและภายใน สะทอน

สไตลความเปนคุณ



อุปกรณมาตรฐานและขอมูลเฉพาะทางเทคนิค   STANDARD EQUIPMENTS & SPECIFICATIONS อุปกรณมาตรฐานและขอมูลเฉพาะทางเทคนิค   STANDARD EQUIPMENTS & SPECIFICATIONS

NISSAN Customer Promise
คำมั่นสัญญา ตอลูกคาของนิสสัน
1. คุณไววางใจไดวา จะไดรับการบริการทีพึงพอใจ 

เรากลารับประกันงานซอมและอะไหลนาน 1 ป หรือ 20,000 กม. พรอมรถยนตสำรองใหใชทดแทน หรือชวยเหลือคาเชารถระหวางรถเขารับบริการ
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2. คุณไววางใจไดวา รถของคุณจะอยูในสภาพสะอาดเรียบรอยทุกคร้ังหลังเขารับบริการ 
 เรามีบริการลางรถและดูดฝุนทุกคัน เม-อลูกคานำรถเขามารับบริการที่ศูนยบริการ ถาไมไดรับการลางรถ เรายินดีใหคูปองสำหรับนำมาลางรถและดูดฝุนภายใน 90 วัน
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3. คุณไววางใจไดวา เราอยูเคียงขางคุณเสมอ
 เรามีบริการชวยเหลือฉุกเฉิน และบริการ Call Center ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
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1
เฉพาะการเขารับบริการเก่ียวกับคุณภาพผลิตภัณฑท่ีใชเวลานานเกินกวา 24 ชม. (ไมนับวันหยุดของศูนยบริการ) และไดรับการอนุมัติจากบริษัท นิสสัน มอเตอร (ประเทศไทย) จำกัด เทาน้ัน และตองเปนรถยนตท่ีเขาเช็กระยะตามท่ีบริษัทฯ กำหนด

2
ในกรณีลูกคาไมประสงคจะลางรถในวันท่ีเขารับบริการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการใหคูปอง

ลางรถฟรี 
3
ไมมีคาใชจายสำหรับ 3 ปแรกหลังการซื้อรถ โดยเง-อนไขเปนไปตามที่บริษัทฯ กำหนด กรุณาศึกษารายละเอียดเง-อนไขจากคูมือชวยเหลือฉุกเฉิน กรณีใชบริการหลัง 3 ปแรก จะมีคาใชจายในการใหบริการชวยเหลือฉุกเฉิน

มิ ติ ตั ว ถั ง ร ถ           (D i m e n s i o n )

หนวย : มม.

1,865

1,865 2,850

4,890

หมายเหตุ: สีรถยนตจริงอาจแตกตางจากในภาพ เน-องจากกระบวนการพิมพ

ขนาดและน้ำหนัก
มิติตัวถัง (ยาว x กวาง x สูง)  มม.

ระยะฐานลอ  มม.

ระยะหางระหวางลอ คูหนา / คูหลัง มม.

ความสูงใตทองรถ  มม.

น้ำหนักรถ  กก.

ลอ

ยาง

ยางอะไหล

เคร5องยนต
เคร-องยนตดีเซลรุน

แบบ

ระบบจายเช้ือเพลิง

ความกวางกระบอกสูบ x ระยะชัก มม.

ปริมาตรกระบอกสูบ  ซีซี

กำลังสูงสุด  กิโลวัตต (แรงมา) / รอบตอนาที

แรงบิดสูงสุด  นิวตัน-เมตร / รอบตอนาที

อัตราสวนกำลังอัด

ความจุถังน้ำมัน  ลิตร

มาตรฐานไอเสีย

ระบบเกียร
ระบบเกียร

เกียร 1

เกียร 2

เกียร 3

เกียร 4

อัตราทดเกียร เกียร 5

เกียร 6

เกียร 7

เกียรถอยหลัง

อัตราทดเฟองทาย

ระบบขับเคล5อน
ระบบขับเคล-อน  ชนิด

ระบบกันสะเทือน
หนา

หลัง

ระบบเบรก
หนา

หลัง

ระบบบังคับเลี้ยว
แบบ

รัศมีวงเล้ียวแคบสุด  ม.

อุปกรณมาตรฐานภายนอก
กระจังหนา

กันชนหนา

กันชนหลัง

กระจกบังลมหนาและกระจกประตูหนาแบบปองกันเสียงรบกวน (Acoustic Glass)

ราวหลังคาสีเงิน

  ชนิด

ไฟหนา  ไฟหรี่แบบ LED

  เปด-ปด อัตโนมัติ พรอมระบบ Follow-Me-Home  

ไฟสองสวางเวลากลางวัน (Daytime Running Light)

ไฟตัดหมอกหนาแบบ LED

ไฟทายแบบ LED

  สี

กระจกมองขางขนาดใหญ  ปรับและพับเก็บไฟฟา

  พรอมไฟเลี้ยวแบบ LED

มือจับประตูดานนอกแบบ Grip Type สี

คิ้วประตูทาย

ที่ปดน้ำฝนดานหนาแบบ 2 จังหวะ พรอมระบบหนวงเวลา

ที่ปดน้ำฝนดานหลัง

เสาอากาศแบบครีบฉลาม

บังโคลน

อุปกรณมาตรฐานภายใน
โทนสีภายใน

ชองตออุปกรณไฟฟา 12V

อุปกรณชารจไฟแบบไรสาย

ชองแอรสำหรับผูโดยสารแถวท่ี 2 และแถวที่ 3

ชองเก็บขวดน้ำที่แผงประตูแถวท่ี 1 และแถวที่ 2 และดานขางแถวท่ี 3

ระบบเคร-องเสียงและการเช-อมตอ NissanConnect

ชองตออุปกรณ

ชองจายไฟแบบ USB

ระบบนำทาง

ลำโพง

ระบบเคร-องเสียง BOSE Premium Audio System

จอภาพสำหรับผูโดยสารตอนหลัง

ชองตออุปกรณสำหรับจอภาพดานหลัง

ระบบปรับอากาศและระบบควบคุมความเร็วพัดลมเบาะตอนหลัง

  ปรับระดับได

พวงมาลัยพาวเวอร
  ชนิด

  ปุมควบคุมเคร-องเสียง

  การส่ังงานดวยเสียง

หัวเกียร

ระบบเบรกมือไฟฟา

มาตรวัดเรืองแสง
  มาตรวัดรอบ

  มาตรวัดระยะทาง

มาตรวัดแสดงขอมูลการขับข่ี 

2,041

ดรัมเบรก

โทนสีดำ

-

หนาจอสัมผัส 8” รองรับ Apple CarPlay / Android Auto*

Type A 1 ตำแหนง

Type C 1 ตำแหนง

-

-

-

-

ยูรีเทน 3 กาน พรอมตกแตงสีเงิน

ยูรีเทน

-

4,890 x 1,865 x 1,865

2,850

1,565 / 1,570

225

2,072

ลออัลลอย 18”
255/60R18

ลออัลลอย 255/60R18

YS23DDTT

ดีเซล 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาลว เทอรโบคู อินเตอรคูลเลอร

แบบไดเรกอินเจคชั่น

85.0 x101.3

2,298

140 (190) / 3,750

450 / 1,500-2,500

15.4 : 1

78

Euro4

อัตโนมัติ 7 สปด พรอมโหมดแมนนวล

4.8867

3.1697

2.0271

1.4118

1.0000

0.8642

0.7745

4.0410

3.3571

อิสระปกนกคู พรอมคอยลสปริงและเหล็กกันโคลง

แบบ 5 ลิ้งค คอยลสปริงพรอมเหล็กกันโคลง

ดิสกเบรกแบบมีชองระบายความรอน

แร็ค แอนด พิเนียน

5.7

โครเมียม

สีเดียวกับตัวรถ

สีเดียวกับตัวรถ

แบบอัดซอนนิรภัย (Laminated Glass)

LED โปรเจกเตอร

พรอมตกแตงดวยโครเมียม

สีเดียวกับตัวรถ

โครเมียม

โครเมียม

 หนาและหลัง 

3 จุด

USB / iPod

-

TFT 7 นิ้ว และ Off-Road Meter

ดิสกเบรกหลังแบบมีชองระบายความรอน

ปรับและพับเก็บไฟฟาอัตโนมัติ

แบบอัตโนมัติ

โทนสีดำ-แดงเบอรกันดี / โทนสีดำ-เบจ

หนาจอสัมผัส 9” รองรับ Wireless Apple CarPlay / Android Auto*

Type A 2 ตำแหนง

Type C 1 ตำแหนง

 HDMI

แบบอัตโนมัติ แยกซาย-ขวา

หุมหนัง 3 กาน พรอมตกแตงสีเงิน

หุมหนัง

ขับเคล-อน 2 ลอ (2WD)
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อุปกรณมาตรฐานภายใน
รองรับการเช-อมตอ Bluetooth

นาฬ�กาดิจิตอล

กระจกไฟฟา

เซ็นทรัลล็อก

  ชนิด

เบาะนั่ง  วัสดุหุมเบาะและแผงประตู

  สี

  ฝงผูขับข่ี

เบาะนั่งแถวท่ี 1  ฝงผูโดยสาร

  หมอนรองศีรษะ

  ชนดิ

เบาะนั่งแถวท่ี 2  ปรับระดับได

  หมอนรองศีรษะสำหรับ 2 ที่นั่ง

  ชนิด

เบาะนั่งแถวท่ี 3  ปรับระดับได

  หมอนรองศีรษะสำหรับ 2 ที่นั่ง

แผงบังแดด

ไฟสองสวาง
  ไฟสองสวางในหองผูโดยสารแบบ LED

  ไฟอานแผนที่

ชองเก็บแวนกันแดด

ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Cruise Control

ระบบ Push Start

อุปกรณความปลอดภัย
ระบบเบรก ABS พรอม EBD และ BA

ระบบล็อกเฟองทายแบบไฟฟา

ถุงลมนิรภัยคูหนา

ถุงลมนิรภัยดานขาง และ มานถุงลมนิรภัย

ระบบลิมิเต็ดสลิป B-LSD

เทคโนโลยีควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ VDC

แผงลวดไลฝากระจกหลัง

ไฟเบรกดวงท่ี 3 แบบ LED

  
เบาะนั่งแถวท่ี 1

เขม็ขัดนิรภัย  เบาะน่ังแถวท่ี 2

  เบาะนั่งแถวท่ี 3

  ปรับระดับได

จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก ISOFIX

ระบบกุญแจอัจฉริยะ

ระบบกุญแจ Immobilizer พรอมสัญญาณกันขโมย

กลองมองหลัง

สัญญาณเตือนระยะจอดดานหนาและดานหลัง

ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง

โครงสรางนิรภัย Zone Body

คานกันกระแทกดานขาง

พวงมาลัยแบบยุบตัวได เม-อเกิดการชนดานหนา

ระบบตัดวาลวน้ำมันเช้ือเพลิงอัตโนมัติ ในกรณีรถพลิกคว่ำ

ระบบการขับข่ีอัจฉริยะ Nissan Intelligent Mobility (NIM) - Intelligent Driving 
ระบบชวยออกตัวขณะอยูบนทางลาดชัน (HSA)

ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน (HDC)

ระบบกลองอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทาง (IAVM)

ระบบเตือนวัตถุเคล-อนไหวรอบคัน (MOD)

ระบบการเตือนเม-อเส่ียงตอการชน (IFCW)

ระบบชวยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ (IEB)

ระบบเตือนเม-อเหน-อยลาขณะขับข่ี (IDA)

ระบบเตือนเม-อรถออกนอกชองทาง (LDW)

ระบบเตือนรถในมุมอับสายตา (BSW)

ระบบตรวจจับวัตถุดานหลังรถขณะถอย (RCTA)

ระบบกระจกมองหลังอัจฉริยะ (IRVM)

อุปกรณตกแตงพิเศษ** 
ระบบประตูทายไฟฟาพรอมเซนเซอร 

ชุดตกแตงแผงขางประตู

ชุดอุปกรณเช-อมตอ Smart TV

พรมปูพื้นรถยนต

ผา

สีดำ

ปรับได 6 ทิศทาง

-

-

4 จุด เฉพาะดานหลัง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ขึ้น-ลง แบบอัตโนมัติพรอมระบบปองกันการหนีบเฉพาะดานผูขับขี่

แบบแยก มีชองเก็บของดานหลังเบาะ (หลังเบาะผูขับขี่และผูโดยสาร)

ปรับได 4 ทิศทาง

แบบแยก 60:40 

เล-อนตำแหนงหนา-หลัง, ปรับเอนได, พับเบาะไดจากตำแหนงคนขับ

แบบแยก 50:50

ปรับแบนราบกับพื้นหองโดยสารได

พรอมกระจกแตงหนาดานผูขับขี่และผูโดยสาร

-

ELR 3 จุด 2 ตำแหนง พรอมระบบดึงกลับและผอนแรงอัตโนมัติ

และระบบแจงเตือนเพ-อรัดเข็มขัดนิรภัย

ELR 3 จุด 3 ตำแหนง

ELR 3 จุด 2 ตำแหนง

เบาะนั่งแถวที่ 1 ดานผูขับขี่และผูโดยสาร

-

หนังแทและวัสดุสังเคราะห

สีดำ / สีเบจ

ปรับไฟฟาได 8 ทิศทาง พรอมที่ดันหลังปรับไฟฟา

ดานหนา 4 จุด / ดานหลัง 4 จุด

พรอมระบบ Off-Road Monitor

• มี   - ไมมี  หมายเหตุ : บริษัท นิสสัน มอเตอร (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดานเทคนิคและอุปกรณตางๆ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา  *เฉพาะสมารทโฟนรุนที่รองรับการใชงาน  **อุปกรณเสริมจำหนายโดยดีลเลอรนิสสันทั่วประเทศ ติดต้ังและรับประกันโดย บริษัท สยามกลการโลจิสติกส จำกัด ลูกคามีสิทธิ์เลือกที่จะไมติดต้ัง

2WD
 2.3 E 7AT  2.3 VL 7AT  2.3 VL 7AT

4WD รุน 2WD 4WD
 2.3 E 7AT  2.3 VL 7AT  2.3 VL 7AT

รุน

2,150

ขับเคล-อน 4 ลอ (4WD) พรอม Shift-on-the-fly
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