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ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 
Двигател: бензинов, Евро 6d Temp      Брой места:      5 
Работен обем, см3: 999        Размери, мм:  
Макс. мощност, к.с. при об/мин:          117/5250      Дължина  4210 
Макс. въртящ момент, Нм при об/мин: 200/1750-4000     Широчина  1827 
Максимална скорост, км/ч: 180         Височина  1595 
Ускорение 0-100км/ч, сек: 11,1      Междуосие  2636 
Собствено тегло, кг:  1257      Обем на резервоара, л: 46 
Разход на гориво на 100 км WLTP: среден – 6,1-6,5 л.                 Задвижване: Предно предаване  
Скоростна кутия: 7 степенна автоматична    
 
ОСНОВНО ОБОРУДВАНЕ НА АВТОМОБИЛА 
        
Сигурност: ABS+EBD+Brake Assist • VDC+TCS - Електронна система за контрол на стабилността и сцеплението при 
потегляне • Интелигентен спирачен асистент с разпознаване на пешеходци и велосипедисти • Интелигентна 
система за предупреждение и намеса при неволно напускане лентата на движение • Автоматично превключване 
на къси/дълги светлини • Система за разпознаване на пътните знаци • Система за активен контрол на 
траекторията • Система за контрол на возенето • Система за подпомагане потеглянето по наклон • Шест 
въздушни възглавници: предни, странични и тип "завеса" • ISOFIX система за закрепване на детско столче •  
Emergency Call - функция за автоматично свързване с тел.112 в случай на инцидент • Система за следене на 
налягането на въздуха в гумите       
  
Интериор и удобство: • Bluetooth съвместимост с мобилен телефон • Управление на Bluetooth и аудио 
функциите от волана • Поставки за чаши в централната конзола •Делими и сгъваеми задни седалки в 
съотношение 60/40 • 8" цветен сензорен дисплей • Цветна камера за паркиране на заден ход • Автоматична 
климатична инсталация с поленов филтър • Електрическо отопление на предните седалки • NissanConnect 
Навигационна система с 8" цветен сензорен дисплей и услуги NissanConnect • 7" TFT информационен дисплей на 
борд компютъра разположен пред водача • Аудио система с дигитално радио, USB, AUX, 12V изход • Безключово 
стартиране и спиране на двигателя с бутон start/stop • Кожена тапицерия на волана • Електрическа ръчна 
спирачка с функция Auto Hold • Преден подлакътник • Амбиентно осветление около централната конзола и в 
корите на вратите • Самозатъмняващо се огледало за обратно виждане • Анатомични седалки Monoform с 
вградени подглавници тапицирани с луксозен текстил  
 
Екстериор: • LED дневни светлини • LED къси и дълги светлини • Външни странични огледала с електрическо 
управление и вградени мигачи • Електрическо управление на предни и задни стъкла • Сензор за светлина • 
Система за ограничаване скоростта на движение • 17" алуминиеви джанти с гуми 215/60R17 • LED фарове за 
мъгла • Външни странични огледала с електрическо отопление и прибиране • Затъмнени задни стъкла • Сензор 
за дъжд • Nissan Dynamic Control System - система с три режима на шофиране: Eco, Normal и Sport • Задни 
вентилирани дискови спирачки • Антена тип "перка на акула" • Интелигентен ключ I-Key за автоматично 
отключване и заключване на вратите • Паркинг сензори на задната броня • Цвят металик 
  
Гаранция: • 5 години или 150 000 км, което настъпи първо •12 години срещу корозия на купето • 3 години гаранция на 
лаковото покритие • 5 години безплатна пътна помощ, 24 часа в денонощието  

 
 

Цена на Nissan Juke N-Connecta с включен цвят металик:                         46 400 лв. с ДДС 

      

     Специална цена на Nissan Juke N-Connecta с включен цвят металик:     39 990 лв. с ДДС 

                         
 
Всички цени са с включени митнически такси. NISSAN си запазва правото да променя посочените цени и спецификации 
без предварително уведомление. 


