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                     NISSAN Juke 

     1.6 L 117 к.с. CVT Special Version 
 

 

 
 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 
   
Двигател: бензинов, Евро 6       Брой места:      5 
Работен обем, см3: 1598        Размери, мм:  
Макс. мощност, к.с. при об/мин:          117/6000      Дължина  4135 
Макс. въртящ момент, Нм при об/мин: 158/4000      Широчина  1765 
Максимална скорост, км/ч: 170         Височина  1565 
Ускорение 0-100км/ч, сек: 11,5      Междуосие  2530 
Собствено тегло, кг:  1278      Обем на резервоара, л: 46 
Разход на гориво на 100 км: градски – 7,6 л, извънградски – 5,2 л, среден – 6,1 л. 
Скоростна кутия: безстепенна автоматична    
Задвижване: Предно предаване  
 
 
ОСНОВНО ОБОРУДВАНЕ НА АВТОМОБИЛА 
        
Сигурност: • ABS - анти-блокираща спирачна система • EBD - електронно разпределение на спирачното усилие • NBA – 
спирачен асистент • ESP - електронна система за стабилност • TCS - система срещу буксуване • 6 броя въздушни 
възглавници • 3-точкови предпазни колани (пиротехнически отпред) с регулиране по височина • Имобилайзер 
        
  
Интериор и удобство: • Автоматичен климатик • Bluetooth интеграция с мобилен телефон  •  Аудио система: CD МР3 
player, AM-FM радио с RDS • USB, AUX входове и Ipod свързаност • Управление на аудио системата и борд компютъра от 
волана • Круиз контрол с ограничител на скоростта и управление от волана • Волан тапициран с кожа • Електрическо 
регулиране височината на фаровете • Цветна камера подпомагаща паркирането на заден ход • Навигационна система 
Nissan Connect с цветен touch screen дисплей • Антена тип „перка на акула“ • Централна конзола с форма на резервоар 
на спортен мотоциклет • NDCS – Система за динамичен контрол на Nissan с три режима на управление – Sport, Normal и 
ECO • Преден подлакътник  
    
 
Екстериор: • Фарове за мъгла • Затъмнени задни  стъкла с UV и топлинен филтър • Алуминиеви джанти 18'' с черни 
декоративни акценти • Заден спойлер с високо разположен трети стоп • Светодиодни дневни светлини • Електрическо 
управление на страничните огледала • Светдиодни стоп светлини • Черни корпуси на страничните огледала • Черни 
декоративни акценти по предната и задната броня • Черни гривни на фаровете • Спойлери под предната и 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  

 

 

Стартова цена на Nissan Juke:                   30 790 лв. с ДДС 

 

Цена на Nissan Juke Special Version:                             40 840 лв. с ДДС 
 
 
Всички цени са с включени митнически такси. NISSAN си запазва правото да променя посочените цени и спецификации 
без предварително уведомление. 


