NISSAN JUKE

SILNIKI BENZYNOWE
SILNIKI

TYP SKRZYNI
BIEGÓW

1.6 l 112 (144 Nm)

5MT

1.6 l 112 (144 Nm)

XTRONIC

ZUŻYCIE PALIWA
EMISJA CO2
8,2-8,5 l/100 km
185-192 g/km
7,9-8,4 l/100 km
180-190 g/km

VISIA PLUS

CENNIK

ACENTA

N-CONNECTA

BOSE® Personal®
Edition

TEKNA

Podstawowy

64,800 zł

69,600 zł

76,700 zł

84,750 zł

83,500 zł

Promocyjny

60,800 zł

65,600 zł

72,700 zł

77,750 zł

79,500 zł

Podstawowy

-

73,900 zł

81,000 zł

89,050 zł

87,800 zł

Promocyjny

-

69,900 zł

77,000 zł

82,050 zł

83,800 zł

KOLORY
Standardowy
-

Specjalny
1 000 zl

Czerwony

Biały

Z10

326

Metalizowany
2 200 zl
Atramentowy
granat
RBN

Srebrny

Czarny

Szary

KY0

Z11

KAD

Perłowy
2 500 zl
Magnetyczna
czerwień
NAJ

Brązowy

Niebieski

Biały perłowy

CAN

RCA

QBA

Ceny zawierają podatek VAT oraz obowiązują od 01.05.2019 do momentu opublikowania kolejnego cennika.
Rok produkcji 2019. Przy wyborze konkretnej specyfikacji prosimy o kontakt z naszymi autoryzowanymi dealerami
Zużycie paliwa i emisje CO2 podano zgodnie z obowiązującymi przepisami europejskimi. Przedstawione dane techniczne są zgodne z nową procedurą testową WLTP (Worldwide Harmonized Test Procedure for light vehicles) stosowaną do obliczania zużycia paliwa oraz emisji CO2. Dane testowanych samochodów,
porównywane są wyłącznie według tych samych procedur. Rzeczywiste wyniki mogą różnić się w zależności od czynników takich jak warunki pogodowe, styl jazdy, obciążenie pojazdu lub wszelkie akcesoria zamontowane po rejestracji pojazdu. Lista silników w ofercie może być ograniczona dostępnością w związku ze
zmianami w asortymencie silników Nissana. Sprawdź dostępność oraz datę dostawy samochodu u Dealera Nissana. Podane wartości były wraz z kierowcą, 4 pasażerami, bagażem i przy maks. masie własnej.
*Rozszerzona Gwarancja Nissana jest produktem ubezpieczeniowym, oferowany przez Nissan International Insurance Ltd. Oferowane dodatkowe 2 lata rozszerzonej gwarancji jest ważne dla limitu 100.000 km. (Oprócz 3-letniej gwarancji producenta, oferowany produkt rozszerzonej gwarancji obejmuje dodatkowe 2 lata
lub łączny przebieg 100.000 km w okresie 5 lat, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej). Informacja nie jest kompletna. Produkt jest zgodny z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. W celu uzyskania bliższych informacji prosimy skontaktować się z autoryzowanym dealerm Nissana.

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE
ACENTA

N-CONNECTA

BOSE® Personal® Edition

TEKNA

(VISIA PLUS +)

(ACENTA +)

(N-CONNECTA +)

(N-CONNECTA +)

• Klamki w kolorze nadwozia
• Przednie światła przeciwmgłowe w technologii LED
• Przyciemniane szyby
• Standardowa szara materiałowa tapicerka z szarym
przeszyciem
• Zagłówek w środkowym tylnym siedzeniu
• Klimatyzacja automatyczna
• Wielofunkcyjna skórzana kierownica
• Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
• Dwupoziomowa regulacja przestrzeni bagażowej
• Tempomat z ogranicznikiem prędkości
• Nissan Dynamic Control System
• Odtwarzacz CD z wejściem AUX, USB, iPod, łącznością
Bluetooth i 4 głośnikami
• Sterowanie systemem audio z poziomu kierownicy

• Lusterka zewnętrzne regulowane, składane i
podgrzewane elektrycznie ze zintegrowanymi
kierunkowskazami w technologii LED
• Pół-skórzane siedzenia
• Inteligentny klucz z przyciskiem Start / Stop
• Automatyczne światła przednie i czujnik deszczu
• NissanConnect: zintegrowany system nawigacji z 5,8"
dotykowym wyświetlaczem + łącze USB, MP3 oraz iPod +
6 głośników, kamera cofania
• Usługi Google: prognoza pogody, ceny paliw, infomacje
na temat lotów, trasy ECO
• Pakiet stylizacyjny wnętrza (wykończenie wnętrza w
wybranym kolorze + tkanina w wybranym kolorze)

NissanConnect + kamera cofania (3 750 zł)
● Zintegrowany system nawigacji z 5,8" dotykowym
wyświetlaczem
● Złącze USB, MP3, iPod
● 6 głośników, kamera cofania

NissanConnect + System kamer 360° + Safety Shield
(1 800 zł)
● Ostrzeżenie o pojeździe w martwym polu
● Ostrzeżenie o niezamierzonej zmianie pasa ruchu
● Ostrzeżenie o poruszających się obiektach

Dywaniki (210 zł)

Dywaniki (210 zł)

Dywaniki (210 zł)

Pakiet zimowy (1 250 zł)
● Podgrzewane przednie siedzenia
● Podgrzewane lusterka boczne (wyposażenie
standardowe w wersji N-Connecta)

Pakiet zimowy (1 250 zł)
● Podgrzewane przednie siedzenia
● Podgrzewane lusterka boczne (wyposażenie
standardowe w wersji N-Connecta)

Pakiet zimowy (1 250 zł)
● Podgrzewane przednie siedzenia
● Podgrzewane lusterka boczne (wyposażenie
standardowe w wersji N-Connecta)

VISIA PLUS
• 6 poduszek powietrznych (kierowca, pasażer, boczne i
kurtynowe)
• Wyłącznik przedniej poduszki pasażera
• ISOFIX przy tylnych zewnętrznych fotelach
• Kolumna kierownicy z regulacją wysokości
• ESP, ABS, EBD i Układ wspomagania hamowania
(Brake Assistant)
• System pomiaru ciśnienia w oponach (TPMS)
• Koło dojazdowe
• 16" felgi ze stopu metali lekkich
• Lusterka boczne regulowane elektrycznie
• Lusterka boczne z kierunkowskazami LED
• Światła do jazdy dziennej w technologii LED
• Szara - Standardowa Tapicerka
• Elektrycznie regulowane szyby (z funkcją AUTO po
stronie kierowcy)
• Komputer pokładowy z wbudowanym termometrem
• Regulowany fotel kierowcy
• Składane oparcie kanapy tylnej (w stosunku 60/40)
• Klimatyzacja manualna
• Informacja o zmianie biegu
• Centralny zamek sterowany pilotem
• System audio z radiem/CD, MP3, AUX, USB

• Tapicerka częściowo skórzana z kolorowymi wstawkami
• Podgrzewane przednie fotele
• Inteligentny system kamer 360°
• Safety Shield (ostrzeżenie o pojeździe w martwym polu,
ostrzeżenie o niezamierzonej zmianie pasa ruchu,
ostrzeżenie o poruszających się obiektach)
• System nagłośnienia audio BOSE® Personal
• Pakiet stylizacyjny nadwozia (akcesoria zewnętrzne w
wybranym kolorze)
• 16" felgi ze stopu metali lekkich z kolorowymi wstawkami

• 17" felgi "Shiro" ze stopu metali lekkich
• Skórzane siedzenia
• Podgrzewane przednie fotele

Dywaniki (210 zł)

Dywaniki (210 zł)

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

Pakiet personalizacji nadwozia (900 zl)
● Kolorowe akcesoria zewnętrzne

Pakiet personalizacji nadwozia i felg (2 300 zl)
● Kolorowe akcesoria zewnętrzne
● 18" felgi ze stopu metali lekkich z wstawkami w kolorze
pakietu personalizacji

Zgodnie z ogólną praktyką w branży niektóre części skórzanych i zamszowych foteli mogą być wykonane ze skóry syntetycznej. Celem tego działania jest zwiększenie trwałości siedzeń oraz ułatwienie codzinnej eksploatacji siedzeń, aby skóra była bardziej odporna na zarysowania i samoistne marszczenia.
Klienci potrzebują kompatybilnego telefonu z odpowiednimi aplikacjami, który nie jest częścią pojazdu. Operatorzy komórkowi ponoszą odpowiedzialność za jakość urządzeń i aplikacji. Odpowiedzialność ta nie leży po stronie firmy Nissan. System korzysta z technologii Bluetooth, by łączyć się z innymi urządzeniami.
System nawigacji może nie uwzględniać wszystkich dróg bocznych. W przypadku pytań, prosimy o kontakt z autoryzowanym dealerem.

samochód
najlepszej cenie

Bezterminowy Nissan
Assistance

pojazdu

