
Dotări standard
VISIA

Exterior Confort
Faruri full LED (faruri și lumini de zi DTRL) cu sistem de iluminare 
„Follow me home” Aer condiționat cu reglare manuală

Lămpi spate cu LED Geamuri electrice față și spate + acţionare 1 touch geam șofer
Oglinzi laterale negre glossy, reglabile electric, cu semnalizator 
schimbare direcție integrat Cruise Control + Limitator de viteză

Mânere uși în culoarea caroseriei Sistem audio cu 4 difuzoare + DAB + Blutooth + port USB + AuxIn
Eleron hayon Comenzi audio/cruise control/telefon pe volan
Jante de 16” din oţel Plafoniere pentru locurile din faţă și spate

Iluminare compartiment bagaje
Interior Siguranţă

Computer de bord cu ecran color TFT 4,2” Sistem Inteligent de Frânare de Urgență cu funcție de recunoaștere 
pietoni și bicicliști

Scaune faţă sport stil monoform Sistem Inteligent de Intervenţie și Avertizare la părăsirea 
involuntară a benzii de circulaţie

Lumină de întâmpinare și ambientală pe consola centrală Sistem Inteligent de Intervenţie și Avertizare la părăsirea 
involuntară a benzii de circulaţie

Oglindă interioară cu reglaj antiorbire manual Asistență pentru lumini Fază Lungă
Indicator temperatură exterioară Funcţie de Recunoaștere a Indicatoarelor Rutiere
Scaun șofer cu reglaj manual pe înălțime Semnalizare Avarii automată + semnal oprire de urgenţă
Banchetă spate fracționabilă (60/40) 6 airbag-uri (față, laterale, cortină)
Suport pahare x 2 în consola faţă Sistem ISOFIX pentru fixare scaun copil
Spaţiu depozitare sticle în portierele faţă și spate Sistem de măsurare a presiunii din pneuri (TPMS)
Agăţătoare haine în spate, pe partea șoferului ABS + EBD + Asistență la frânare 

Tapițerie din material textil negru Control dinamic al vehiculului (ESP) + control al tracţiunii + control 
activ al traiectoriei + control activ al rulării

Mânere interioare uși cromate Asistență la pornirea din rampă (Hill Start Assist)
Priză 12V (x1) Apel de urgenţă (112)
Volan reglabil pe înălțime și în profunzime Roată de rezervă temporară

ACENTA, suplimentar faţă de VISIA
Exterior Confort
Jante de 17” din aliaj Padele pentru schimbarea treptelor de viteză (pt transmisie DCT)
Proiectoare de ceață cu LED Aer condiţionat automat
Oglinzi laterale în culoarea caroseriei Oglinzi laterale încălzite şi pliabile automat
Geamuri laterale spate și lunetă negre Scaune față încălzite
Interior Sistem audio cu 6 difuzoare
Sistem audio cu ecran de 8” touchscreen Ştergătoare cu acţionare automată
Compatibilitate Android Auto și Apple Carplay2) Siguranţă
Buton pentru recunoaștere vocală pe volan3) Cameră de luat vederi spate
Placă tip podea separatoare pentru portbagaj  

NOUL NISSAN JUKE

1) Include harta României, display-ul și ghidarea vocală sunt disponibile în limba română
2) Aplicaţiile Apple Car Play și Android Auto sunt disponibile în funcţie de ţară și de limba de utilizare, nu sunt disponibile în limba română
3) Indisponibilă în limba română


