
#Confidential C

DIG-T 115CP benzină, transmisie manuală 6 trepte
DIG-T 115CP benzină, transmisie automată DCT 7 trepte

DOTĂRI STANDARD:
VISIA
Exterior Confort

Aer condiționat cu reglare manuală
Geamuri electrice față și spate + acţionare 1 touch geam şofer

Lămpi spate cu LED Cruise Control + Limitator de viteză
Sistem audio cu 4 difuzoare+ DAB+ Blutooth+ port USB+ AuxIn
Comenzi audio/cruise control/telefon pe volan

Mânere uşi în culoarea caroseriei Plafoniere pentru locurile din faţă şi spate
Eleron hayon Iluminare compartiment bagaje
Jante de 16" din oţel

Interior Siguranţă
Computer de bord cu ecran color TFT 4,2"
Scaune faţă sport stil monoform
Lumină de întâmpinare şi ambientală pe consola centrală
Oglindă interioară cu reglaj antiorbire manual
Indicator temperatură exterioară Asistență pentru lumini Fază Lungă
Scaun șofer cu reglaj manual pe înălțime Funcţie de Recunoaștere a Indicatoarelor Rutiere
Banchetă spate fracționabilă (60/40) Semnalizare Avarii automată+ semnal oprire de urgenţă
Suport pahare x 2 în consola faţă 6 airbag-uri (față, laterale, cortină)
Spaţiu depozitare sticle în portierele faţă şi spate Sistem ISOFIX pentru fixare scaun copil
Agăţătoare haine în spate, pe partea şoferului Sistem de măsurare a presiunii din pneuri (TPMS)
Tapițerie din material textil ABS + EBD + Asistență la frânare 
Mânere interioare uşi cromate
Priză 12V (x1)
Volan reglabil pe înălțime şi în profunzime Asistență la pornirea din rampă (Hill Start Assist)

Apel de urgenţă (112)
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
Geamuri laterale spate şi lunetă negre Oglinzi laterale încălzite şi pliabile automat

Scaune față încălzite
Interior Sistem audio cu 6 difuzoare

Sistem audio cu ecran de 8" touchscreen Ştergătoare cu acţionare automată
Compatibilitate Android Auto şi Apple Carplay 2)

Buton pentru recunoaştere vocală pe volan3) Siguranţă
Placă tip podea separatoare pentru portbagaj Cameră de luat vederi spate

Senzori de parcare spate

N-CONNECTA, suplimentar fata de ACENTA
Exterior Confort

Antenă tip "shark" Cheie inteligentă + Buton Start&Stop motor
Parbriz încălzit

Interior Acţionare 1 touch geam pasager
Computer de bord cu ecran color TFT 7"
Comutator selectare mod de conducere (Eco, Normal, Sport)
Frână de mână electronică + funcţie Auto Hold
Tapiţerie din material textil Premium
Cotieră faţă Volan îmbrăcat în piele
Panou separator spaţiu în zona genunchiului Lumină ambientală la baza schimbătorului de viteze
Priză USB spate (încărcare 2,4A) Lumină ambientală în portiere
Buzunar pe spătarul scaunelor
Oglinzi cu iluminare în parasolar şofer şi pasager Siguranţă
Buzunar pentru card în parasolarul şoferului Senzori de parcare faţă

N-DESIGN, suplimentar fata de N-CONNECTA
Exterior Confort

Caroserie în 2 tonuri (plafon diferit de culoarea caroseriei)

Siguranţă
Interior

Oglindă interioară cu efect antiorbire automat

Cruise Control Inteligent
Alertă atenţie şofer
Intervenţie Unghi Mort
Alertă trafic prin spatele vehiculului
Sistem ISOFIX pe scaunul pasagerului

Faruri full LED (faruri şi lumini de zi DTRL) cu sistem de iluminare 
''Follow me home''

Oglinzi exterioare în culoarea caroseriei, reglabile electric, cu 
semnalizator schimbare direcție integrat

Comandă pe volan pentru Cruise Control Inteligent (transmisie 
manuală) / ProPILOT (transmisie automată)
Sistem BOSE® Personal cu 8 difuzoare, integrat în tetierele 
şoferului şi pasagerului faţă

NISSAN NOUL JUKE

     Grup motopropulsor/ Echipare

● ● ●

Control dinamic al vehiculului (ESP)+ control al tracţiunii+ control activ 
al traiectoriei+ control activ al rulării

Sistem multifuncţional NissanConnect cu ecran de 8" touchscreen, 
include sistem de Navigație şi audio+ compatibilitate 
NissanConnect Services (aplicaţie smartphone de control al 
vehiculului)                                                                                                    

Pachet personalizare exterioară (carcase oglinzi, ornamente 
bară faţă/bară spate, ornamente laterale în culoarea plafonului- 
Negru, Gri Silver, Roşu Fuji Red) + Jante de 19" din aliaj Akari 
negre cu prelucrare Dimond cut

Pachet Interior personalizat: Negru (tapiţerie piele/alcantara 
negre), Orange (tapiţerie piele neagră cu elemente portocalii) 
sau Alb (tapiţerie mixtă piele ecologică albă şi material textil 
negru)

● ●

3 ani sau 100.000 km garanţie vehicul

N-CONNECTA N-DESIGN TEKNAACENTAVISIA

- ● ● ● ●

Sistem Inteligent de Intervenţie şi Avertizare la părăsirea involuntară a 
benzii de circulaţie

Sistem Inteligent de Frânare de Urgență cu funcție de recunoaștere 
pietoni și bicicliști

Monitor cu vedere 360° (Around View Monitor)+ Sistem de 
detectare a obiectelor în mişcare 
Sistem ProPILOT- include Cruise Control Inteligent, Asistenţă 
pentru menţinerea benzii de circulaţie, Pilot pentru blocajele din 
trafic (numai pentru transmisie automată)
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TEKNA, suplimentar fata de N-CONNECTA
Exterior Confort

Jante de 19" din aliaj

Interior
Oglindă interioară cu efect antiorbire automat

Tapiţerie mixtă textil/ piele ecologică

Siguranţă
Sistem ProPILOT (pentru transmisie automată)
Cruise Control Inteligent
Alertă atenţie şofer 
Intervenţie Unghi Mort
Alertă trafic prin spatele vehiculului
Sistem ISOFIX pe scaunul pasagerului

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

CULORI CAROSERIE:

 - solide: 
alb White (326), roşu Red (Z10)

 - metalizate: 
gri Silver (KY0), gri Metallic Grey (KAD), negru Black (Z11), roşu Burgundy Red (NBQ), maro Chestnut Bronze (CAN),
albastru Vivid Blue (RCA), albastru Ink Blue (RBN)

 - perlate: 
 alb White Pearl (QAB)

 - culoare specială: 
roşu Fuji Red (NBV)

 - 2 culori: Caroserie Plafon
caroserie alb White Pearl (QAB) + plafon și carcase oglinzi negre (XDF)
caroserie gri Metallic Grey (KAD) + plafon și carcase oglinzi negre (XDJ)
caroserie gri Silver (KY0) + plafon și carcase oglinzi negre (XDR)
caroserie maro Chestnut Bronze (CAN) + plafon și carcase oglinzi negre (XDW)
caroserie roşu Burgundy Red (NBQ) + plafon și carcase oglinzi negre (XDX)
caroserie albastru Vivid Blue (RCA) + plafon și carcase oglinzi negre (XDY)
caroserie negru Black (Z11) + plafon și carcase oglinzi gri Silver (XDZ)
caroserie albastru Ink Blue (RBN) + plafon și carcase oglinzi gri Silver (XEA)
caroserie albastru Vivid Blue (RCA) + plafon și carcase oglinzi gri Silver (XEC)
caroserie maro Chestnut Bronze (CAN) + plafon și carcase oglinzi gri Silver (XED)
caroserie roşu Burgundy Red (NBQ) + plafon și carcase oglinzi gri Silver (XEE)
caroserie roşu Fuji Sunset (NBV) + plafon și carcase oglinzi negre (XEY)
caroserie roşu Fuji Sunset (NBV) + plafon și carcase oglinzi gri Silver (XEZ)
caroserie gri Dark Grey (KAD) + plafon și carcase oglinzi roşu Fuji Red (XFB)
caroserie negru Black (Z11) + plafon și carcase oglinzi roşu Fuji Red (XFC)

Document realizat la data de 12 decembrie 2019. Conţinutul acestui material este exact şi actualizat la data tipăririi. În cadrul politicii sale de îmbunataţire continuă a produselor, Nissan îşi rezervă dreptul de a 
aduce modificări în orice moment preţurilor, specificaţiilor vehiculelor descrise şi prezentate. Aceste modificări sunt notificate partenerilor autorizaţi Nissan în cel mai scurt timp. Consultaţi partenerul autorizat 
local pentru a primi cele mai recente informaţii. Toate drepturile sunt rezervate. Reproducerea sub orice formă sau mijloace a unei parţi sau a întregului material este interzisă fără o autorizare prealabila 
scrisă din partea Renault Commercial Roumanie.

Comandă pe volan pentru Cruise Control Inteligent (transmisie 
manuală) sau ProPILOT (transmisie automată)

Monitor cu vedere 360° (Around View Monitor)+ Sistem de 
detectare a obiectelor în mişcare 
Sistem BOSE® Personal cu 8 difuzoare, integrat în tetierele 
şoferului şi pasagerului faţă


