
14.700 Kč

7.700 Kč

28.900 Kč

11.500 Kč

10.105 Kč

549.990 Kč

589.990 Kč

629.990 Kč

DARLING

Ceník je platný od 1. dubna 2023

* Více informací k aktuální nabídce příslušenství se dozvíte u svého autorizovaného prodejce Nissan

A - Přední stříbrná lišta

B – Podsvícená prahová lišta dveří
(pouze vpředu)

C – Karbonově černý spoiler kufru

D – Oboustranná vložka do 
zavazadlového prostoru

E – Střešní nosič kol

F – Střešní box
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Další informace

https://www.nissan.cz/hello_nissan.html


• 17" kola z lehkých slitin
• Automatická klimatizace
• Inteligentní klíč I-KEY
• Elektrická ruční brzda s funkcí Auto Hold
• Volba jízdních režimů

• Přední a zadní parkovací senzory
• Automaticky sklopná a vyhřívaná vnější zpětná 

zrcátka
• 7" barevný TFT displej na přístrojové desce
• USB pro zadní řadu sedadel

Volitelně k dispozici:
• Sada Winter (14 700 Kč)
• 19" kola z lehkých slitin (7 700 Kč)
• Dvoubarevný lak (28 900 Kč)
• Navigace Nissan Connect a související služby (11 500 Kč)

Navigace NISSAN CONNECT a související služby
- Navigace TOMTOM: Prémiový živý provoz,

Služba 3D Maps (s online aktualizací map)
- Prostřednictvím aplikace Nissan Connect

propojte své auto a telefon:
analýza jízdních dat, dálkové ovládání
služby, asistenční služby Nissan a
podpora

Vyhřívaná přední sedadla + výškově nastavitelné 
sedadlo spolujezdce 

Vyhřívané čelní sklo

Přední LED mlhové světlomety
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JUKE HYBRID je standardně vybaven systémem e-Pedal Step, který umožňuje ovládání jízdy (zrychlení/zpomalení, 

rozjezd) pomocí plynového pedálu. Tato technologie poskytuje plynulý a uvolňující zážitek z jízdy. Použití brzdového

pedálu je stále nutné pro rychlé a silné nebo nouzové brzdění a pro úplné zastavení vozidla.
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17" kola z lehkých slitin S

19" kola z lehkých slitin O

Monotónní barva karoserie S

Dvoubarevný prémiový lak karoserie O

Sladěná vnější zpětná zrcátka a anténa s barvou
střechy

O

Černé obložení zpětných zrcátek S

Elektricky nastavitelná zpětná zrcátka S

Automaticky sklopná a vyhřívaná zpětná zrcátka S

Kliky dveří v barvě karoserie S

Zadní spoiler S

LED světla (přední+zadní+denní+zadní mlhová) S

Anténa ve tvaru žraločí ploutve S

Zatmavená zadní okna a okno zavazadlového
prostoru

S

Přední LED mlhové světlomety LED O
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Černá látková sedadla s tmavě šedými vložkami S

Výškově nastavitelné sedadlo na straně spolujezdce O

Sportovní sedadla Monoform S

Nastavitelná a sklopná přední sedadla (řidič, 
spolujezdec)

S

Výškově nastavitelné sedadlo řidiče S

Uvítací osvětlení, ambientní osvětlení konzoly S

Osvětlení zavazadlového prostoru S

3 polohy nastavitelné zadní opěrky hlavy S

Sklopná zadní sedadla v poměru 60:40 S

Vnitřní chromované kliky dveří S

Přední loketní opěrka a polstrovaná kolenní opěrka S

Kožený volant a kožená řadicí páka S
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Digitální rádio DAB se 6 reproduktory S

Navigace Nissan Connect a související služby O

Bluetooth® + USB + AUX + 12V S

4,2" barevný displej na přístrojové desce (za 
volantem)

S

7" barevný displej na přístrojové desce (za 
volantem)

S

8" centrální dotyková obrazovka S

Zrcadlení chytrého telefonu, Apple 
CarPlay®/Android Auto®

S

USB pro zadní řadu sedadel S
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Systém tísňového volání e-Call (v případě kolize/nehody/poruchy) S

Inteligentní systém nouzového brzdění s detekcí chodců a cyklistů S

Inteligentní varování a zásah při vybočení z jízdního pruhu S

Automatické ovládání dálkových světel S

Rozpoznávání dopravních značek S

Automatická výstraha stability (v případě nouzového brzdění) S

6 airbagů (boční u řidiče a spolujezdce, boční a záclonové airbagy) S

Výškově nastavitelný bezpečnostní pás S

Upevňovací body dětské sedačky ISOFIX v zadní řadě sedadel S

Systém kontroly tlaku v pneumatikách S

Protiblokovací systém (ABS) + elektronický rozdělovač brzdné síly 
(EBD) + brzdový asistent

S

Dynamický systém řízení stability S

Aktivní ovládání karoserie S

Aktivní řízení dráhy S

Asistent rozjezdu do kopce S

Upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy u všech sedadel S
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Automatická klimatizace S

Zadní parkovací kamera S

Přední a zadní parkovací senzory S

Tempomat s omezovačem rychlosti S

Systém Start/Stop S

Multifunkční volant S

Automatické stmívání vnitřního zrcátka S

Elektrické ovládání oken vpředu a vzadu, s automatickou funkcí na 
straně řidiče

S

Náhradní kolo S

Rozdělovač zavazadlového prostoru S

Světlo Follow-me home S

Automatické stěrače s dešťovým senzorem S

Inteligentní klíč S

Elektrická ruční brzda s funkcí Auto Hold S

Volič jízdních režimů S

Vyhřívaná přední sedadla O

Vyhřívané čelní sklo O

Funkce řízení jedním pedálem – e-Pedal Step (pouze HEV verze) S



MOTOR

Název motoru DIG-T 114 HEV 143

Objem (cm3) 999 1598

Počet válců 3 4

Systém sání vzduchu Turbo Přirozeně nasávaný

Systém vstřikování Přímé vstřikování Nepřímé vstřikování

Palivo Bezolovnatý benzin

Maximální výkon (kW/k) 84 / 114
69 / 94 (benzínový motor)

105 / 143 (kombinované)

Při otáčkách (ot./min.) 5000 -

Max. točivý moment1 (Nm) 200/3000 148+205 (benz. + elekt.)

Typ baterie - lithium-ionová

Jmenovité napětí baterie -
249 +/-

5V

Čistá baterie kapacita - 1,258 kWh

Převodovka 6stupňová Manuální Automatická 7DCT 4stupňová Automatická

JÍZDNÍ VLASTNOSTI

Zrychlení 0-100 km/h (s) 10,7 11,8 10,1

Maximální rychlost (km/h) 180 180 166

SPOTŘEBA / EMISE3

Spotřeba paliva - nízká prům. rychlost, min-max (WLTP) 
(l/100km)

6,8-7,1 7,4-7,8 4,9 – 5,1

Spotřeba paliva - střední prům. rychlost, min-max (WLTP) 
(l/100km)

5,5-5,8 5,6-5,9
4,4 – 4,6

Spotřeba paliva- vysoká prům. rychlost, min-max (WLTP) 
(l/100km)

5,1-5,4 5,1-5,5 4,5

Spotřeba paliva - extra vysoká prům. rychlost, min-max 
(WLTP) (l/100km)

6,5-7,0 6,6-7,1 5,9 – 6,1

Spotřeba paliva – kombinovaná (WLTP) (l/100km) 5,9-6,3 6,0 - 6,4 5,0 – 5,2

CO2 Emise - nízká průměrná rychlost (WLTP) (g/km) 154-162 168-178 110 - 115

CO2 Emise - střední průměrná rychlost (WLTP) (g/km) 124-130 126-134 98 - 103

CO2 Emise - vysoká průměrná rychlost (WLTP) (g/km) 115-122 116-124 101 - 102

CO2 Emise - extra vysoká průměrná rychlost (WLTP) 
(g/km)

148-159 149-160 134 - 138

CO2 Emise - kombinované (WLTP) (g/km) 134-140 138-143 114 - 117

Emisní norma Euro6D

PODVOZEK

Přední zavěšení Zavěšení typu MacPherson

Řízení Elektrický posilovač

Zadní zavěšení Torzní příčka s vinutými pružinami

Přední brzdový systém Kotoučové brzdy

Zadní brzdový systém Bubnové brzdy pro výbavy Visia a Acenta, kotoučové brzdy pro výbavy N-Connecta, Tekna a N-Design

ROZMĚRY A HMOTNOSTI

Počet míst k sezení 5

Celková délka (mm) 4210

Celková šířka bez zrcátek (mm) 1800

Celková výška (vč. antény ve tvaru žraločí ploutve) (mm) 1593

Rozvor (mm) 2636

Provozní hmotnost min/max2 (kg) 1186 / 1243 1217 / 1267 1.325 / 1.366

Celková přípustná hmotnost (kg) 1700 1725 1.810

Min/Max užitečné zatížení (s řidičem, bez spolujezdce) 369/383 370/377 369 / 410

Objem palivové nádrže (l) 46

Provozní hmotnost (kg) 1186 / 1243 1217/1267 1.325 / 1.366

Objem zavazadlového prostoru (l) 422 354

Objem zavazadlového prostoru se sklopenými sedadly
(po střechu)

1305 1237

Rozměry disků kol 4 16"x 6.5" - 17"x 7" - 19" x 7.5" 17"x 7" - 19" x 7.5"

Rozměry pneumatik4 215/65 R16 - 215/60 R17 - 225/45 R19 215/60 R17 - 225/45 R19

TECHNICKÁ DATA 

1 Ve shodě se směrnicí 1999/99/EC. 
2 Hodnoty jsou v souladu s evropskou směrnicí uvedené bez hmotnosti řidiče, chladící kapaliny, oleje, paliva, rezervy a nářadí. Užitečné zatížení se mění v závislosti na volitelné
výbavě a instalovaném příslušenství. 
3 Uvedené hodnoty spotřeby paliva a emisí jsou v souladu s platnými evropskými předpisy. Tyto hodnoty byly získány za využití testu WLTP. WLTP je nový test pro měření spotřeby
paliva a emisí CO2. Vždy porovnávejte hodnoty pouze s vozidly, které byly testovány stejnými technickými postupy. Skutečné hodnoty se při jízdě v reálném světě mohou lišit v 
závislosti na několika faktorech, mezi které patří povětrnostní podmínky, jízdní návyky, zatížení vozidla a jakékoliv příslušenství instalované na vozidlo po jeho registraci. 
4 Dostupnost rozměrů pneumatik závisí na zvoleném stupni výbavy. Pro více informací se obraťte na svého prodejce Nissan.



Společnost Grand Automotive Central Europe Ltd. je dovozcem vozidel. Informace o specifikacích a cenách produktů platných v Česku získáte u svého prodejce 
Nissan nebo na webových stránkách. Uvedené ceny jsou doporučené hrubé ceníkové ceny, které se mohou změnit v případě změny DPH a registračních 
poplatků. Grand Automotive Central Europe Ltd. odmítá jakoukoli odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku tiskových chyb, nepřesností v údajích a změn po 
zveřejnění. Informace obsažené v tomto dokumentu mají pouze informativní charakter a nepředstavují smluvní nabídku. Obrázky v ceníku jsou pouze ilustrativní. 
Ceník je platný od 01.04.2023 do odvolání nebo vydání nového ceníku.  Společnost Grand Automotive Central Europe Ltd. si vyhrazuje právo na změnu nebo 
aktualizaci informací obsažených v tomto dokumentu bez předchozího upozornění. Dostupnost a termín dodání si ověřte u svého prodejce Nissan.
Tento ceník je platný do 24,80 CZK/EUR (kurz ČNB).

1. Uvedené hodnoty spotřeby paliva a emisí jsou v souladu s platnými evropskými předpisy. Tyto hodnoty byly získány za využití testu WLTP. WLTP je nový test 
pro měření spotřeby paliva a emisí CO2. Vždy porovnávejte hodnoty pouze s vozidly, které byly testovány stejnými technickými postupy. Skutečné hodnoty se při
jízdě v reálném světě mohou lišit v závislosti na několika faktorech, mezi které patří povětrnostní podmínky, jízdní návyky, zatížení vozidla a jakékoliv příslušenství
instalované na vozidlo po jeho registraci.

2. Apple CarPlay je aplikace poskytovaná společností Apple Inc. Apple CarPlay je také ochrannou známkou společnosti Apple Inc.
Požadavky zařízení Apple CarPlay: vyžaduje iAP2, iPhone 5 či novější model (konektor Lightning) a systém iOS 8.3 nebo novější a vyžaduje připojení přes USB. Pro 
seznam zemí, kde je aplikace dostupná, prosím navštivte tyto stránky: https://www.apple.com/cz/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay. 
Android Auto je aplikace poskytovaná společností Google. Android Auto je kompatibilní pouze s telefony se systémem Android verze 5.0 (Lollipop) či vyšší a 
vyžaduje připojení přes USB. Pro seznam zemí, kde je aplikace dostupná, prosím navštivte tyto stránky: https://www.android.com/auto/.
Společnost Nissan neodpovídá za škodu, ztrátu nebo zranění vzniklé v souvislosti s užíváním aplikací Apple CarPlay a Android Auto.

3. Jak je v automobilovém průmyslu obvyklé, na některých částech kožených sedadel může být použita umělá kůže. Umělá kůže v řadě ohledů převyšuje
vlastnosti přírodní kůže (například se nevrásní při stárnutí, snadněji se čistí, je odolnější proti mechanickému poškození). Takové řešení umožňuje poskytnout
našim zákazníkům skutečně hodnotný a trvanlivý produkt.

4. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč. Produkt je osvobozen od daně z přidané hodnoty. Obsah tohoto ceníku odráží stav platný v době jeho vydání. Nissan 
International InsuranceLtd. si vyhrazuje právo ke změně zde uvedených informací bez předchozího upozornění. Uvedená data jsou pouze pro informační účely a 
nebudou považována za součást smluvního návrhu. Nissan 5* Pojištění prodloužené záruky je pojistným produktem. Pro podrobnější informace si prosím
prostudujte informační brožuru a Všeobecné podmínky


