NISSAN JUKE
AUTOMATICKÁ PREVODOVKA ZADARMO

BENZÍNOVÉ MOTORY
MOTOR
1.6 l 112 (144 Nm)
1.6 l 112 (144 Nm)
XTRONIC

PREVODOVKA
MANUÁLNA
AUTOMATICKÁ

VISIA PLUS

ACENTA

N-CONNECTA

BOSE® Personal®
Edition

Štandardná cena

16 460 €

17 260 €

18 850 €

20 870 €

20 520 €

Akčná cena

13 360 €

14 160 €

15 250 €

16 870 €

16 920 €

Štandardná cena

-

18 250 €

19 840 €

21 860 €

21 510 €

Akčná cena

-

14 160 €

15 250 €

16 870 €

16 920 €

Modrá Vivid
RCA

Perleťové
650 €
Biela Pearl
QBA

SPOTREBA PALIVA
EMISIE CO2
8.2-8.5 l/100 km
185-192 g/km
7.9-8.4 l/100 km
180-190 g/km

TEKNA

FARBY KAROSÉRIE
Nemetalické
Červená
Z10

250 €
Biela
326

Atrament. Modrá
RBN

Strieborná Blade
KY0

Čierna Pearl
Z11

Metalické
500 €
Šedá Gun
KAD

Červená Magnetic
NAJ

Hnedá Chestnut
CAN

1 - Všetky ceny sú vrátane príslušnej sadzby DPH a sú uvedené v EUR. Obsah tohto cenníka odzrkadľuje stav platný v čase jeho vydania. Nissan Sales CEE Kft. si vyhradzuje právo na zmenu informácií uvedených v tomto cenníku bez predchádzajúceho upozornenia. Kampaň je platná pre zmluvy so zákazníkmi uzatvorené v období
od 01.05.2019. do vypredania zásob. Uvedené údaje majú iba informačný charakter a nie sú považované za súčasť zmluvného návrhu. Uvedené ceny vrátane DPH sa môžu zmeniť v dôsledku zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty. Niektoré modely/príslušentstvá zahrnuté v cenníku sú v obmedzenej dostupnosti. Pre ďalšie
informácie prosím kontaktujte svojho predajcu.
2 - Hodnoty sú v súlade so smernicou EC. Za daných podmienok, a to: bez vodiča, vrátane chladiva, olejov, paliva, rezervného kolesa a náradia. Užitočné zaťaženie sa zníži v závislosti od nainštalovaných doplnkov a / alebo príslušenstva.
Hodnoty spotreby paliva a produkcie emisií sú uvedené v súlade s platnými Európskymi predpismi. Uvedené hodnoty sú v súlade s WLTP. Cyklus WLTP je nový testovací cyklus na zistenie spotreby paliva a produkcie emisií CO2. Porovnávať je možné len hodnoty, ktoré boli testované rovnakou technickou procedúrou. Hodnoty
namerané v reálnej premávke sa môžu líšiť v závislosti od poveternostných podmienok, štýlu jazdy, zaťaženia vozidla a dodatočne montovaného príslušenstva. Uvedené motorizácie môžu podliehať obmedzeniam dostupnosti v dôsledku zmien v ponuke motorov Nissan. Skontrolujte si dostupnosť a dátum dodania u predajcu
Nissan.

VÝBAVA
VISIA PLUS
• 6 airbagov (vodič, spolujazdec, bočné a hlavové)
• Spínač vypnutia airbagu spolujazdca
• Ukotvenie detskej sedačky systémom ISOFIX na zadných
sedadlách
• Výškovo nastaviteľný volant
• ESP, ABS + EBD + Brzdový asistent
• Monitorovanie tlaku v pneumatikách
• Rezervné koleso
• 16" disky kolies z ľahkých zliatin
• Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá
• Vonkajšie spätné zrkadlá s LED indikátormi
• LED svetlá na denné svietenie
• Sivé - bežná tkanina
• Elektrické ovládanie okien vpredu a vzadu s
automatickým ovládaním okna vodiča
• Palubný počítač so zabudovaným teplomerom
• Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča
• Sklápateľné zadné sedadlá (60/40)
• Manuálna klimatizácia
• Indikátor zaradeného rýchlostného stupňa
• Centrálne uzamykanie s diaľkovým ovládaním
• Audio systém so zabudovaným rádiom a CD
prehrávačom + AUX-USB vstup

ACENTA

N-CONNECTA

BOSE® Personal® Edition

TEKNA

(NAD RÁMEC VÝBAVY VISIA PLUS)

(NAD RÁMEC VÝBAVY ACENTA)

(NAD RÁMEC VÝBAVY N-CONNECTA)

(NAD RÁMEC VÝBAVY N-CONNECTA)

• Vonkajšie kľučky dverí vo farbe karosérie
• LED hmlové predné svetlá
• Tmavé sklá
• Bežná tkanina so sivým prešívaním
• Opierky hlavy na všetkých zadných sedadlách
• Automatická klimatizácia
• Multifuknčný kožou potiahnutý volant
• Hlavica radiacej páky potiahnutá kožou
• Dno batožinového priestoru s nastaviteľnou polohou
• Tempomat s obmedzovačom rýchlosti
• Systém Nissan Dynamic Control
• Rádio/CD audiosystém so 4 reproduktormi + AUX-USB
vstup + pripojiteľnosť iPod +
• Bluetooth
• Ovládanie audiosústavy na volante

• Elektricky nastaviteľné, vyhrievané a sklápateľné
vonkajšie spätné zrkadlá
• Polokožené sedadlá
• Inteligentný kľúč so systémom Start/Stop
• Automatické zapínanie svetiel a daďový senzor
• NissanConnect** (5,8"" farebná dotyková obrazovka LCD
+ USB, iPod, MP3 vstup + 6 reproduktorov, zadná
parkovacia kamera)
• Google Send-to-car : počasie, čerpacie stanice,
informácie o letoch, econavádzanie)
• Interiérový balík personalizácie (Farebné interiérové
doplnky + Farebné
• čalúnenie sedadiel)

• Farebné prevedenie polokožených sedadiel
• Vyhrievané predné sedadlá
• Inteligentný panoramatický kamerový parkovací systém
• Technológia Nissan Safety Shield (Sledovanie mŕtveho
uhla, Upozornenie na vybočenie z jazdného pruhu,
Monitorovanie pohybujúcich sa objektov za vozidlom)
• Audiosystém Bose® Personal
• Exteriérový balík personalizácie
• 16" disky kolies z ľahkých zliatín s farebnými výplňami

• 17" disky kolies z ľahkých zliatin "Shiro"
• Kožené sedadlá*
• Vyhrievané predné sedadlá

Velúrové rohože (53 €)

Velúrové rohože (53 €)

VOLITEĽNÁ VÝBAVA
NissanConnect** + Zadná parkovacia kamera
(610 €)
● 5,8" farebná dotyková obrazovka LCD
● USB, iPod, MP3 vstup
● 6 reproduktorov, zadná parkovacia kamera

NissanConnect** + Panoramatický kamerový parkovací
systém + Safety Shield (570 €)
● 5,8" farebná dotyková obrazovka LCD
● USB, iPod, MP3 vstup
● 6 reproduktorov, panoramatický kamerový parkovací
systém
● Sledovanie mŕtveho uhla, Upozornenie na vybočenie z
jazdného pruhu, Monitorovanie pohybujúcich sa objektov
za vozidlom

Velúrové rohože (53 €)

Velúrové rohože (53 €)

Velúrové rohože (53 €)

Zimný balík (280 €)
● Vyhrievané sedadlá
● Vyhrievané spätné zrkadlá (štandard pre N-Connecta)

Zimný balík (280 €)
● Vyhrievané sedadlá
● Vyhrievané spätné zrkadlá (štandard pre N-Connecta)

Zimný balík (210 €)
● Vyhrievané sedadlá

Exteriérový balík personalizácie (250 €)
● Farebné exteriérové doplnky

Exteriérový balík personalizácie + disky kolies z
ľahkých zliatin (550 €)
● Farebné exteriérové doplnky
● 18" s farebnými výplňami

NISSAN 5★ PREDĹŽENÁ ZÁRUKA***
+1 rok (4 roky alebo 100 000 km) 220 €
+2 roky (5 rokov alebo 100 000 km) 460 €
+2 roky (5 rokov alebo 150 000 km) 565 €

Náhradné
vozidlo
zadarmo

Cenová
záruka

Nissan Assistance

Bezplatná kontrola
stavu vozidla

Viac informácií nájdete na stránkach www.youplusnissan.sk alebo u autorizovaných predajcov Nissan.

*Ako je v automobilovom priemysle obvyklé, na niektorých častiach kožených sedadiel môže byť umelá koža. Umelá koža v mnohých ohľadoch prevyšuje vlastnosti prírodnej kože (napríklad nedochádza k jej vrásneniu pri starnutí, ľahšie sa čistí, je odolná proti mechanickému poškodeniu). Takéto riešenie umožňuje poskytnúť
našim zákazníkom skutočne hodnotný a trvanlivý produkt.
**Zákazníci potrebujú vhodné aplikácie, ktoré sú kompatibilné so systémom, a ktoré nie sú súčasťou vozidla. Mobilní operátori sú zodpovední za kvalitu mobilných telefónov a aplikácií, nie spoločnosť Nissan. Tento systém používa Bluetooth na to, aby mohol byť pripojený k iným zariadeniam. Cesty nižšej triedy nemusia byť
kompletne zahrnuté v navigačnom systéme. V prípade akýchkoľvek otázok, kontaktujte prosím najbližšieho predajcu Nissan.
***Produkt je oslobodený od dane z pridanej hodnoty. Nissan International Insurance Ltd. si vyhradzuje právo na zmenu informácií uvedených v tomto cenníku bez predchádzajúceho upozornenia. NISSAN 5* Poistenie predĺženej záruky je poistným produktom. Pre podrobnejšie informácie si prosím preštudujte informačnú
brožúru a Všeobecné podmienky, ktoré sú k dispozícii u autorizovaných predajcov a opravcov Nissan.

