
ÜZEM- 

ANYAG

benzin

TEKNA

7.390.000 Ft

7.890.000 Ft

Gesztenyebarna / Fekete

Gyöngyház Fehér

QAB

135.000 Ft

Z11
Indigó Kék

RBN
Gesztenyebarna

CAN
Élénk kék

RCA

NORMÁL

FÉNYEZÉS

Piros Fekete

ÁRLISTA

MOTOR

DIG-T 117 HP 

(180 Nm)

DIG-T 117 HP 

(180 Nm)

VISIA

5.790.000 Ft

-

ACENTA

6.190.000 Ft

6.690.000 Ft

N-CONNECTA

6.690.000 Ft

7.190.000 Ft

FOGYASZTÁS

CO2 KIBOCSÁTÁS

5.9-6.0 l/100km

135-136 g/km

6.1 l/100km

benzin

Z10
Fehér

326
Ezüst

KY0
Szürke

KAD
Naplemente vörös

METÁL
- 65.000 Ft

Burgundi

Szürke / Naplemente vörös Fekete / Naplemente vörös

138-139 g/km

N-DESIGN

7.440.000 Ft

7.940.000 Ft

VÁLTÓ

6-sebességes manuális

7-sebességes 

automata DCT (sebességváltó 

fülekkel)

GYÖNGYHÁZ
165.000 Ft

KÉTTÓNUSÚ PRÉMIUM FÉNYEZÉS (karosszéria színe / tető színe)
N-Design esetén alapfelszereltség, N-Connecta és Tekna esetén opcionálisan választható (Visia és Acenta felszereltségi szint esetén nem választható)

NBV NBQ

XEE XEC XED XEZ XDZ XEA XFB XFC
Burgundi / Ezüst Élénk kék / Ezüst Gesztenyebarna / Ezüst Naplemente vörös / Ezüst Fekete / Ezüst Indigó Kék / Ezüst

XDX XDY XEY XDF
Burgundi / Fekete Élénk kék / Fekete Naplemente vörös / Fekete Gyöngyház fehér / Fekete Ezüst / Fekete Szürke / Fekete

XDW XDR XDJ

Valamennyi ár Ft-ban értendő, és tartalmazza a mindenkori ÁFÁ-t, valamint a regisztrációs adót. Az árlista tartalma a kiadáskor érvényes állapotot tükrözi. A Grand Automotive Central Europe Kft. fenntartja a jogot az itt közölt információk előzetes értesítés nélküli megváltoztatására. Az árlista 2019.11.15-től visszavonásig érvényes.

Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek szerződéses ajánlattételnek. A feltüntetett bruttó árak az általános forgalmi adó és regisztrációs díj változása esetén módosulhatnak. Az aktuális árakért és további feltételekért érdeklődjön hivatalos Nissan márkakereskedőjénél. 

A fogyasztási és CO2 kibocsátási értékek az alkalmazandó európai előírásoknak megfelelően lettek megadva. A bemutatott számok WLTP adatok. A WLTP egy új teszt, amelyet az üzemanyag-fogyasztásra és a CO2 kibocsátási adatokra használnak. Csak azokat a járműveket hasonlítsa össze, amelyeket azonos műszaki eljárásokkal teszteltek. A tényleges vezetési eredmények változhatnak olyan tényezők függvényében, mint az 

időjárási viszonyok, a vezetési stílus, a jármű terhelése vagy a regisztráció után felszerelt tartozékok.

ÚJ GENERÁCIÓS
NISSAN JUKE



*Az Apple CarPlay az Apple Inc. bejegyzett védjegye. Apple CarPlay a következő eszközökkel kompatibilis: iAP2, iPhone 5 vagy újabb készülék (Lightning-csatlakozó), iOS 8.3 vagy újabb operációs rendszerrel és USB kapcsolat szükséges. Az Apple CarPlay elérhetősége piaconként eltérő. Az Apple Carplay részleteiről érdeklődjön a következő oldalon: https://www.apple.com/hu/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay. Az 

Android Auto a Google bejegyzett védjegye. Az Android Auto a következő eszközökkel kompatibilis: Android 5.0 (Lollipop) vagy újabb rendszert futtató telefonokkal használható. USB-kapcsolat szükséges. Az Android Auto elérhetőségét a következő linken ellenőrizheti: https://www.android.com/auto/. A Nissan nem vállal felelősséget az Apple CarPlay és/vagy Android Auto használatából eredő bárminemű kár, veszteség vagy 

sérülésért. Nissan befolyásán kívül eső okokból, előfordulhat, hogy az Apple CarPlay és Android Auto rendszer nem elérhető egy adott országban vagy nem az összes funkciója, ezért a Nissan nem vállal felelősséget az Apple CarPlay és/vagy Android Auto elérhetőségéért vagy hiányos jellemzői miatt az Ön autójában.

**Az általános iparági gyakorlatnak megfelelően a bőrülések egyes részei szintetikus bőrből készülhetnek. Ezen anyag használatával az ülés tartósságának a növelése a cél, mivel az alkalmazott szintetikus bőr ellenállóbb a karcolódással szemben, könnyebben tisztítható és nem ráncosodik az idő múlásával.

FŐ FELSZERELTSÉGEK

VISIA ACENTA
(VISIA FELSZERELTSÉGEN FELÜL)

N-CONNECTA
(ACENTA FELSZERELTSÉGEN FELÜL)

TEKNA
(N-CONNECTA FELSZERELTSÉGEN FELÜL)

N-DESIGN
(N-CONNECTA FELSZERELTSÉGEN FELÜL)

● 16”-os acél keréktárcsák

● LED lámpák (Első + hátsó + nappali 

menetfény + hátsó ködfény)

● Színrefújt első kilincsek

● Monoform kialakítású sportülések

● Szövet ülések

● Króm belső ajtókilincsek

● Színrefújt elektromosan állítható külső 

tükrök irányjelzővel

● Manuális légkondicionáló berendezés

● Start/Stop rendszer

● DAB digitális rádió 4 hangszóróval

● Bluetooth + USB és AUX csatlakozó 

+12V 

● 4.2”-os színes TFT műszercsoport-

kijelző

● Multifunkciós kormánykerék

● Hazakísérő fény

● Csomagtér világítás

● Elektromos ablakemelők elöl-hátul, 

automata funkcióval a vezető oldalán

● Magasságban és mélységben állítható 

kormánykerék

● Osztottan dönthető hátsó üléstámla 

(60/40)

● Külső hőmérséklet kijelzés

● Pipere tükör a napellenzőkben

● Állítható magasságú vezetőülés

OPCIONÁLIS FELSZERELTSÉGEK
Komfort csomag (200.000 Ft)

● Automata légkondícionáló berendezés

● Eső érzékelős ablaktörlő

● Elektromosan behajtható, fűthető külső tükrök

● Fűthető első ülések

Design csomag (130.000 Ft)

● Sötétített hátsó oldalablakok és csomagtérablak

● LED első ködlámpa

NissanConnect navigáció és kapcsolódó szolgáltatások 

(150.000 Ft)

19”-os könnyűfém keréktárcsák (100.000 Ft)

Kéttónusú karosszériafényezés a tető színével 

megegyező színű külső tükrökkel  (290.000 Ft)

● Választható tetőszínek: Fekete / Naplemente vörös / 

Ezüst

Téli csomag (140.000 Ft)

● Fűthető első ülések

● Fűthető szélvédő

Fűthető szélvédő (90.000 Ft)

Kéttónusú karosszériafényezés a tető színével 

megegyező színű külső tükrökkel (290.000 Ft)

● Választható tetőszínek: Fekete / Naplemente vörös / 

Ezüst

Sound & Go csomag (250.000 Ft)

● BOSE® Personal Plus audiorendszer 8 hangszóróval 

(vezetőoldali és utasoldali fejtámlában is)

● NissanConnect navigáció és kapcsolódó 

szolgáltatások

Fűthető szélvédő (90.000 Ft)

Technológia csomag (390.000 Ft)

● AVM (360 fokos parkolókamera) + első és hátsó 

parkolóradar + mozgó tárgyak észlelése

● ProPILOT csomag (automata váltó esetén)

● Intelligens Vezetési Asszisztens csomag (manuális 

váltó esetén)

● Intelligens holttér-figyelés és korrigálás

● Intelligens éberségfigyelő rendszer

● Keresztirányú forgalom figyelmeztetés

Sound & Go csomag (250.000 Ft)

● BOSE® Personal Plus audiorendszer 8 hangszóróval 

(vezetőoldali és utasoldali fejtámlában is)

● NissanConnect navigáció és kapcsolódó 

szolgáltatások

● 17”-os könnyűfém keréktárcsák

● 8”-os központi érintőképernyő

● Okostelefon tükrözési lehetőség, Apple 

CarPlay®/Android Auto®*

● Tolatókamera

● Csomagtér elválasztó

● Hangfelismerés kapcsoló a kormánykeréken

● Szükségpótkerék

● 19”-os könnyűfém keréktárcsák

● AVM (360 fokos parkolókamera) + első és hátsó 

parkolóradar + mozgó tárgyak észlelése

● Szövet & szintetikus bőr ülések

● Fűthető első ülések

● ProPILOT csomag (automata váltó esetén)

     - Forgalmi torlódás asszisztens

     - Intelligens sávtartó asszisztens 

     - Intelligens sebességtartó automatika

● Intelligens Vezetési Asszisztens csomag (manuális 

váltó esetén):

     - Intelligens sávtartó asszisztens 

     - Intelligens sebességtartó automatika

● Intelligens éberségfigyelő rendszer

● Intelligens holttér-figyelés és korrigálás

● Hátsó keresztforgalom figyelmeztetés

● ISOFIX rendszer az első utasoldalon

● 19”-os könnyűfém keréktárcsák

● Külső dekor elemek

● Kéttónusú karosszériafényezés (karosszériától eltérő 

színű tető: fekete / naplemente vörös, ezüst)

● Tető színével megegyező színű külső tükrök

● Prémium belső személyre szabás (ülések**, 

műszerfal, ajtó betétek, kartámasz):

     1. Fekete bőr & Alcantara

     2. Narancs & Fekete bőr

     3. Fehér szintetikus bőr & fekete textil

● Fűthető első ülések

● Magasságban állítható utasülés

● ISOFIX rendszer az első utasoldalon

● Automata légkondícionáló berendezés

● Nissan intelligens kulcs

● 7”-os színes TFT műszercsoport-kijelző

● 6 hangszóró

● Hátsó parkolóradar

● Vezetési üzemmód választó (Drive mode)

● Elektromos kézifék Auto Hold funkcióval

● Elektromosan behajtható, fűthető külső tükrök

● Eső érzékelős ablaktörlő

● Első utasoldali ablakemelő automata funkcióval 

● Belső visszapillantó tükör automatikus elsötétítéssel

● LED első ködlámpa  

● Sötétített hátsó oldalablakok és csomagtérablak

● Cápauszony antenna

● Kartámasz

● Bőrbevonatú kormánykerék & váltógomb

● Hangulatvilágítás a sebességváltó konzol körül és az 

ajtóban

● Magasabb minőségű szövet kárpit

● Ajtó és műszerfal kárpitozás

● USB csatlakozó a hátsó üléssornak

● Zsebek a hátsó ülések háttámláján

● Párnázott térdtámasz

● Megvilágított pipere tükör a napellenzőkben

● Hátsó tárcsafékek 

● 6 légzsák (vezető- és utasoldali, 

oldallégzsákok elől, függönylégzsákok)

● Sebességtartó automatika 

sebességhatárolóval

● Intelligens vészfékezési rendszer (IEB) 

(gyalogos és kerékpáros felismeréssel) 

● Intelligens sávelhagyás-jelzés és 

korrigálás

● Távolsági fényszóró asszisztens (HBA)

● Közúti jelzések felismerése (TSR)

● Automata elakadásjelző (vészfékezés 

esetén)

● Gumiabroncs nyomás ellenőrzés 

(TPMS) és megjelenítés

● Blokkolásgátló fékrendszer (ABS) + 

elektronikus fékerő-elosztó (EBD) + 

fékasszisztens (BA)

● VDC + Kipörgésgátló + Aktív 

Karosszéria Szabályozás + Aktív 

Nyomvonal-szabályozás

● Visszagurulás-gátló asszisztens

● Biztonsági övek bekapcsolására való 

figyelmeztetés

● 3 db hátsó fejtámla

● ISOFIX csatlakozó pontok hátul

● Defektjavító készlet

● Vészhívó rendszer Minden kéttónusú 
karosszériafényezéssel
választható

Fekete bőr & Alcantara belső

Narancs & Fekete bőr belső

Fehér szintetikus bőr belső

4 féle kéttónusú 
karosszériafényezéshez 
választható

Kizárólag a gyöngyházfehér
karosszériaszín / fekete 
tetőszín kéttónusú 
kombinációval választható


