
NOVÝ NISSAN JUKE – TECHNICKÉ ÚDAJE 

Motor DIG-T 117 

Typ motoru 
Přeplňovaný turbodmychadlem, přímé vstřikování, 3 válce, benzín 

E6D-TEMP 

Zdvihový objem 999 cc 

Max. výkon a točivý moment 
117 k / 86 kW při 5,250 otáčkách za minutu 

180 Nm při 1,750 otáčkách za minutu 
200 Nm (s funkcí Over Torque1) 

Převodovka 6stupňová manuální (6MT) 7stupňová automatická dvouspojková (DCT7) 

Zrychlení (0-100 km/h) (s) 10.4 11.1 

Maximální rychlost (km/h) 180 180 

Spotřeba paliva (1/100km) 
kombinovaný cyklus 

4.9 (NEDC BT) 
6.0 (WLTP) 

4.8 (NEDC BT) 
6.1 (WLTP) 

CO2 (g/km) 
kombinovaný cyklus  

112 (NEDC BT) 
Od 135 (WLTP) 

110 (NEDC BT) 
Od 138 (WLTP) 

Kola / Pneumatiky 

 

• 16” ocelová - 215/65 (standard pro Visia)  

• 17” hliníková – 215/60 (standard od výbavy Acenta)  

• 19” hliníková – 225/45 (volitelná pro výbavy Tekna a N-Design)2  
 
 

Přední zavěšení Zavěšení typu Macpherson 

Zadní zavěšení Torzní příčka s vinutými pružinami 

Brzdy přední / zadní 
Kotoučové, 280 mm / Kotoučové, 260 mm (od výbavy N-Connecta) 

ABS, BA, EBD, TCS, VDC 

Rozměry exteriéru (mm) 

 

• Délka: 4,210 

• Šířka: 1,800 

• Výška: 1,595 

• Rozvor: 2,636  
 

Rozměry zadní části interiéru (mm) 

 

• Prostor pro kolena na zadních sedadlech: 583 

• Šířka interiéru v ramenou na zadních sedadlech: 1,32 
 

Rozměry a objem zavazadlového 
prostoru 

 

• Objem zavazadlového prostoru (l): 422  

• Objem zavazadlového prostoru se sklopenými sedadly (l): 1,305  

• Max. šířka zavazadlového prostoru po kryt (mm): 1,072  

• Šířka podlahy zavazadlového prostoru (mm): 1,003  
 

Min. pohotovostní hmotnost (kg) 1,182 1,207 

Infotainment a konektivita 

• NissanConnect s 8” dotykovou obrazovkou (standard pro Acenta, N-Connecta, Tekna 
a N-Design) o Apple® CarPlay, Android® Auto*  

•  

• NissanConnect Services (volitelné pro Acenta, N-Connecta, Tekna a N-Design) o 
Nissan pro Google Assistant*  

o In-Car WiFI*** 
o Historie a analýza jízd*  



o Mapy a Live Traffic**  
o Nissan podpora*  
o Nouzové volání*  
o Kontrola stavu vozidla*  
o Chytrá upozornění**  

 

• Barevná TFT obrazovka (4.2” standard pro Visia a Acenta, 7” standard pro N-
Connecta, Tekna a N-Design)  

• BOSE® Personal® Plus audiosystém (volitelný od výbavy N-Connecta)  
o 8 reproduktorů, včetně UltraNearFIeld reproduktorů v hlavových opěrkách 

sedadel řidiče a spolujezdce 
 

 

Bezpečnostní prvky 

• Standard pro všechny výbavy 
o Nouzové volání*  
o Tempomat a omezovač rychlosti  
o Inteligentní nouzové brzdění s detekcí chodců a cyklistů  
o Inteligentní systém upozornění a zamezení opuštění jízdního pruhu  
o Automatické přepínání dálkových světlometů  
o Rozpoznání dopravních značek spojené s tempomatem  
o Asistent rozjezdu do kopce  

 

• Standard pro TEKNA, volitelné pro N-Connecta a N-Design 
o Inteligentní tempomat 
o Nissan ProPILOT    
o Inteligentní panoramatický kamerový systém) 
o Upozornění na únavu řidiče 
o Inteligentní systém zamezení opuštění jízdního pruhu  
o Upozornění na provoz za vozem 

Počet míst k sezení 5 

Záruka 3 roky / 100,000 km 
 

* Zdarma na 7 let, poté dle využití služby. 

** Zdarma na 3 roky, poté dle využití služby. 

*** Placená služba 

1 
Funkce Over Torque poskytuje dodatečných 20 Nm točivého momentu na 25 sekund při plném sešlápnutí plynového pedálu. Funkce je k dispozici pro druhý a 

vyšší převodové stupně. 
 

2 
19” litá kola jsou k dispozici pro výbavy Tekna a/nebo N-Design v závislosti na zemi 

Některé služby spojené s NissanConnect Services nemusí být v době zahájení prodeje v ČR dostupné. 


