NOWY NISSAN JUKE
Z

SILNIKI BENZYNOWE
SKRZYNIA
BIEGÓW

SILNIK
DIG-T 117 KM
(180 Nm)
DIG-T 117 KM
(180 Nm)

6MT
7DCT

Zużycie paliwa
emisja CO2
5,9-6,3 l/100km
135-143 g/km
6,1-6,5 l/100km
139-147 g/km

CENNIK

VISIA

ACENTA

TEKNA

N-DESIGN

N-CONNECTA

Podstawowy

74,630 zł

79,130 zł

85,630 zł

95,930 zł

98,630 zł

Promocyjny

73,630 zł

78,130 zł

84,630 zł

94,930 zł

97,630 zł

Podstawowy

-

Promocyjny

87,130 zł

93,630 zł

103,930 zł

106,630 zł

86,130 zł

92,630 zł

102,930 zł

105,630 zł

KOLORY
Standard

Metalizowany

Perłowy

-

1200 zł

2400 zł

3000 zł

3000 zł

Czerwony

Biały

Szary

Czarny

Granatowy

Brązowy

Niebieski

Burgundowy

Srebrny

Czerwony
Fuji Sunset

Biały
perłowy

Z10

326

KAD

Z11

RBN

CAN

RCA

NBQ

KY0

NBV

QAB

Lakier dwukolorowy

Biały perłowy
+ Czarny Dach

Czarny
+ Srebrny Dach

Granatowy
+ Srebrny Dach

Czarny +
Czerwony Fuji
Sunset Dach

Szary
+ Czarny Dach

Szary + Czerwony
Fuji Sunset Dach

Srebrny
+ Czarny Dach

Brązowy
+ Czarny dach

Brązowy
+ Srebrny
Dach

XDF

XDZ

XEA

XFC

XDJ

XFB

XDR

XDW

XED

Burgundowy
+ Czarny Dach

Burgundowy
+ Srebrny Dach

Czerwony Fuji
Sunset + Czarny
Dach

Czerwony Fuji
Sunset + Srebrny
Dach

XDX

XEE

XEY

XEZ

Niebieski
Niebieski
+ Srebrny
+ Czarny Dach
Dach
XDY

XEC

Ceny zawierają podatek VAT oraz obowiązują od 01.08.2020r. do momentu wyczerpania zapasów. Rocznik modelowy 2019. Rocznik produkcji 2020. 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 dealerem Nissana.

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE
VISIA
● Światła FULL LED
● 16” felgi stalowe (215/65 R16)
● Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane,
lakierowane
● Lakierowane klamki zewnętrzne
● Tylny spojler
● Antena 300 mm
● Klimatyzacja manualna
● Radio / DAB, 4 głośniki
● Bluetooth + USB + AUX + 12V
● 4,2” kolorowy wyświetlacz TFT (na tablicy wskaźników)
● Przednie siedzenie Monoform, zintegrowane zagłówki
● Wielofunkcyjna kierownica (Audio + Tel. + Tempomat +
Ogranicznik prędkości)
● Elektrycznie regulowane szyby z przodu i z tyłu,
przycisk auto po stronie kierowcy
● Podświetlenie ambient konsoli
● Regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach
● Wskaźnik temperatury zewnętrznej
● Regulacja wysokości fotela kierowcy
● Tapicerka materiałowa

● 3 zagłówki z tyłu
● Dzielone oparcie 60/40
● Oświetlenie wnętrza z przodu i z tyłu oraz
bagażnika
● Wewnętrzne klamki chromowane
● Zestaw naprawczy kół FIX&GO
● Emergency Call
● Tempomat z ogranicznikiem prędkości
● Inteligentny system hamowania z
rozpoznawaniem pieszych i rowerzystów
● Inteligentny system ostrzegania i interwencji
przy niezamierzonej zmianie pasa ruchu
● Automatyczne światła drogowe
● System rozpoznawania znaków
● Automatyczne uruchamianie świateł
awaryjnych + świateł stop
● Poduszki powietrzne z przodu,
● Boczne poduszki powietrzne, kurtyny
● ISO-FIX (tylna kanapa)
● System monitorowania ciśnienia w 4 kołach
(niezależnie)
● ABS + EBD + Brake Assist
● Elektroniczny system kontroli stabilności toru
jazdy VDC + System kontroli trakcji ASR +
System kontroli toru jazdy
● System wspomagający ruszanie pod górę
(Hill Start Assist)

ACENTA

N-CONNECTA

N-DESIGN

TEKNA

(Visia +)

(ACENTA +)

(N-CONNECTA +)

(N-CONNECTA +)

● 17” felgi ze stopu metali lekkich (215/60 R17)
● 8” ekran dotykowy
● Apple Car Play + Google Android Auto*
● Kamera cofania
● Podwójna podłoga bagażnika
● Przycisk rozpoznawania mowy na kole kierownicy
● Łopatki do zmiany biegów na kole kierownicy (wersja ze
skrzynią DCT)
● Dojazdowe koło zapasowe

● Podgrzewane, składane lusterka zewnętrzne
● Automatyczne wycieraczki z czujnikiem deszczu
● Światła przeciwmgłowe LED
● Przyciemniane tylne szyby
● Antena "Shark"
● Klimatyzacja automatyczna
● Inteligentny kluczyk I-KEY
● 7” kolorowy wyświetlacz TFT (na tablicy wskaźników)
● NissanConnect Services
● Tylne czujniki parkowania
● Elektryczny hamulec ręczny z funkcją Auto Hold
● Podłokietnik z przodu
● Koło kierownicy i gałka skrzyni biegów pokryta skórą
● 6 głośników
● Wykończenie deski rozdzielczej i drzwi PVC
● Tylny port USB (tylko do ładowania; 2,4A)
● Podświetlenie ambient skrzyni biegów
● Podświetlenie ambient drzwi przednich
● Funkcja otwierania szyby po stronie pasażera jednym
naciśnięciem guzika
● Tryb jazdy (standard / sport / eko)
● Kieszenie w fotelach przednich
● Podświetlane lusterko w osłonach przeciwsłonecznych kierowcy
oraz pasażera
● Automatycznie przyciemniane lusterko wsteczne
● Tylne hamulce tarczowe

● 19” felgi ze stopu metali lekkich (225/45R19)
● Zewnętrzne elementy personalizacji
● Dwukolorowe nadwozie z zewnętrznymi
elementami personalizacji
● Zewnętrzne lusterka i antena "Shark" w kolorze
dachu
● Spersonalizowane wnętrze
(fotele**, deska rozdzielcza, boczki drzwi,
podłokietnik)
● Podgrzewane fotele
● Regulacja wysokości fotela pasażera
● ISOFIX na fotelu pasażera z przodu
● Standardowa personalizacja:
- Dwukolorowe nadwozie (czarny dach,
nadwozie - biała perła)
- zewnętrzne elementy personalizacji (nakładki
na zderzaki i listwy boczne w kolorze
czarnym piano)
- wnętrze: tapicerka materiałowa czarna / biała
skóra ekologiczna
- deska rozdzielcza wykończona białą,
sztuczną skórą ekologiczną

● 19” felgi ze stopu metali lekkich
(225/45R19)
● System kamer 360° AVM z czujnikami z
przodu i z tyłu
● Tapicerka materiałowa / skóra
ekologiczna
● Deska rozdzielcza pokryta skórą
ekologiczną
● Zewnętrzne lusterka i antena "Shark" w
kolorze dachu
● Regulacja wysokości fotela pasażera
● ISOFIX na fotelu pasażera z przodu
● Podgrzewane fotele
● ProPILOT (DCT):
- Pilot jazdy w korkach
- Asystent jazdy w pasie ruchu
- Inteligentny aktywny tempomat
- Czujniki parkowania (przód / tył)
● Drive Assist (MT):
- Asystent jazdy w pasie ruchu
- Inteligentny aktywny tempomat
- Czujniki parkowania (przód / tył)
●Inteligentny system ostrzegania o
zmęczeniu kierowcy
● System ostrzegający o pojeździe w
martwym polu
●System ostrzegający o ruchu w kierunku
poprzecznym

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
Dojazdowe koło zapasowe (350 zł)

Pakiet Komfortowy (1900 zł)
● Automatyczna klimatyzacja
● Automatyczne wycieraczki
● Podgrzewane, składane lusterka zewnętrzne
● Podgrzewane fotele

Nawigacja NissanConnect (2200 zł)

Podgrzewana przednia szyba (1190 zł)

Podgrzewana przednia szyba (1190 zł)

19" felgi ze stopu metali lekkich (1300 zł)

Dwukolorowe nadwozie (4750 zł)

Pakiet Connect (3000 zł)
● NIssanConnect Services
● Nawigacja NissanConnect

Pakiet Technologiczny (DCT 4300 zł, MT 2750 zł)
● System kamer 360° AVM
● System ProPILOT (tylko w pakiecie DCT)
● Drive Assist (tylko w pakiecie MT)
● Ostrzeganie o pojeździe w martwym polu
● Inteligentne ostrzeganie o zmęczeniu kierowcy
● System ostrzegający o ruchu w kierunku poprzecznym
● Czujniki parkowania (przód / tył)

Pakiet Technologiczny (DCT 4300, MT 2750 zł)
● System kamer 360° AVM
● System ProPILOT (tylko w pakiecie DCT)
● Drive Assist (tylko w pakiecie MT)
● Ostrzeganie o pojeździe martwym polu
● Inteligentne ostrzeganie o zmęczeniu kierowcy
● System ostrzegający o ruchu w kierunku poprzecznym
● Czujniki parkowania (przód / tył)

Pakiet Design (1300 zł)
● Przyciemniane szyby
● Lampy przeciwmgłowe LED

Dwukolorowe nadwozie (4750 zł)

Pakiet Zimowy (1700 zł)
● Podgrzewane: fotele, przednia szyba

Pakiet Sound & Go (4890 zł)
● BOSE® Personal Plus, 8 głośników w tym
głośniki w zagłówkach foteli przednich
● Nawigacja NissanConnect

Pakiet Sound & Go (4890 zł)
● BOSE® Personal Plus, 8 głośników w tym głośniki w
zagłówkach foteli przednich
● Nawigacja NissanConnect
Spersonalizowane wnętrze premium (2700 zł)
- Skóra ekologiczna - czarno-pomarańczowa
- Skóra ekologiczna / Alcantara - czarna
- dedykowane dwukolorowe nadwozie z zewnętrznymi
elementami personalizacji

* Apple CarPlay to aplikacja dostarczana przez Apple Inc. Apple CarPlay jest również znakiem handlowym Apple Inc. Lista krajów, w których dostępna jest usługa Apple CarPlay, znajduje się pod adresem: https://www.apple.com/pl/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay Android Auto to aplikacja dostarczana przez Google. Lista krajów, w których usługa Android Auto jest dostępna,
znajduje się pod adresem: https://www.android.com/auto/ Nissan nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia, straty lub obrażenia odniesione w związku z korzystaniem z Apple CarPlay i Android Auto. Z przyczyn niezależnych od Nissana, Apple CarPlay i Android Auto mogą nie być dostępne w Twoim kraju lub mogą nie działać wszystkie funkcje. Firma Nissan nie ponosi
żadnej odpowiedzialności za niedostępność lub niekompletność funkcji Apple CarPlay i / lub Android Auto w pojeździe
** 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 codziennej eksploatacji siedzeń, aby skóra była bardziej odporna na zarysowania i samoistne marszczenia.
samochód
najlepszej cenie
Szczegółowa informacja na temat programu YOU+NISSAN znajduje się na stronie internetowej www.youplusnissan.pl

Bezterminowy Nissan
Assistance

pojazdu

