NISSAN JUKE MY18

NIVELURI DE ECHIPARE ȘI MOTORIZĂRI:
Motor/Echipare
1,6L 112CP, transmisie manuală 5 trepte
1,6L 112CP Euro6D, X-TRONIC
1,5L dCi 110CP Stop/Start, transmisie manuală 6 trepte
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DOTARI STANDARD:
VISIA
Exterior
Mânere portiere negre
Oglinzi laterale în culoarea caroseriei, reglabile electric,
semnalizator LED pentru schimbarea direcției încorporat
Lumini de zi (DRL) cu LED
Jante aliaj 16”

●
-

Garantie: 3 ani sau 100.000 km

cu

Interior
Geamuri electrice față + spate
Comanda one-touch pentru acționarea geamului șoferului
Computer de bord cu indicator de temperatură exterioară
Indicator schimbare trepte de viteză (excepție 1.6 X-Tronic)
Tapițerie scaune gri "Casual" textil
Banchetă fracționabilă 60/40
Consola centrală în culoare gri gloss
Volan reglabil pe înălțime

Confort
Aer condiționat manual
Radio CD+ 4 boxe+ AUX

Siguranță
Închidere centralizată cu telecomandă
Airbag-uri șofer+pasager
Airbag-uri laterale + tip cortină (în față și în spate)
ABS+EBD+asistență la frânare
Sistem ISOFIX ptr. scaun copil cu fixare în 2 puncte
Tetiere față active
ESP (Program electronic de control al stabilității)
Sistem de monitorizare a presiunii din pneuri
Roată de rezervă temporară

ACENTA, suplimentar față de VISIA
Exterior
Mânere portiere în culoarea caroseriei
Geamuri laterale spate și lunetă fumurii
Proiectoare de ceață cu LED
Jante aliaj 16" (Euro 6C/D)/ Jante aliaj 17" (Euro 6B)
Interior
Cruise control+limitator de viteză
Tapițerie scaune gri textil + cusături gri
Buzunar pe spătarul scaunului pasager
Volan îmbracat în piele
Mâner schimbător viteze piele (excepție 1.6 X-Tronic)
Scaun șofer reglabil pe înălțime

Confort
Aer condiționat automat
Nissan Dynamic Control System (sistem central de comanda a
funcțiilor vehiculului și a modului de afișare a informațiilor)
RadioCD+4 boxe+ Bluetooth+ AUX+ port USB & I-Pod
NissanConnect: include sistem de navigație cu SD card1), ecran color
touch-screen 5,8", radioCD MP3+ 6 boxe+ port USB & I-Pod+
integrare smartphone+ cameră de luat vederi pentru marșarier standard pentru 1.5dCi, opţional pentru 1.6 benzină
Comenzi audio, computer de bord, cruise control si Bluetooth pe volan
Siguranță
Tetieră centrală pentru locurile din spate
Roată de rezervă temporară (1.6 benzină)/ Kit reparaţie pneuri (1.5dCi)

N-CONNECTA, suplimentar fata de ACENTA
Exterior
Oglinzi laterale încălzite și pliabile electric
Interior
Pachet personalizare interioară (albastru, portocaliu, negru):
tapițerie scaune mixtă textil-piele cu accente de culoare + consolă
centrală, ornamente portiere și ornamente aeratoare în culoarea
aleasă

Confort
Cheie inteligentă + buton start/stop motor
Faruri cu aprindere automată
Ștergator parbriz cu senzor de ploaie
NissanConnect: include sistem de navigație cu SD card1), ecran color
touch-screen 5,8", radioCD MP3+ 6 boxe+ port USB & I-Pod+
integrare smartphone+ cameră de luat vederi pentru marșarier

TEKNA, suplimentar fata de N-CONNECTA
Exterior
Jante aliaj 17" Shiro
Interior
Tapițerie scaune piele neagră

Confort
Faruri Xenon
NissanConnect Plus: include sistem de navigație cu SD card 1), ecran
color touch-screen 5,8", radioCD MP3+ port USB & I-Pod+ integrare
smartphone+ Around View Monitor (sistem de asistență la parcare cu
vedere 360°)+ Nissan Safety Shield (Avertizare depașire bandă/
Avertizare Unghi Mort/ Detectare Obiecte în Mișcare)
Sistem audio Bose Personal cu acustică 360°Confidential
(include 6 boxe,
din
C
care 2 integrate în tetiera scaunului șoferului)
#

1)

include harta României; display-ul și ghidarea vocala nu sunt disponibile în limba română

DOTĂRI OPȚIONALE:
ACENTA, opțional:
■ Pachet Connect (P1) :
● NissanConnect ce include: navigație cu SD card 1), ecran color touch-screen 5,8",
radioCD MP3+ 6 boxe+ port USB + cameră de luat vederi pentru marșarier

N-CONNECTA, opțional:
■ Plafon panoramic cu trapă electrică Open Air (P2)

- numai pentru 1.6 benzină transmisie manuală

■ Sistem audio Bose Personal (P3)
- numai pentru 1.6 benzină
● Sistem audio Bose Personal cu 6 boxe (2 în stâlpul A, 2 în portierele față și 2 boxe UltraNearfield® integrate în
tetiera scaunului șoferului) pentru acustică 360°
■ Pachet personalizare exterioară (albastru, portocaliu):
- numai pentru 1.6 benzină X-Tronic
● Jante aliaj 16’’ dual tone (gri-negru) + carcase oglinzi laterale, ornamente laterale, ornamente bare de protecție
față/spate în culoarea aleasă

CULORI CAROSERIE:
- metalizate:
roșu Magnetic Red (NAJ), albastru Ink Blue (RBN), negru Black (Z11), gri Metallic Gray (KAD),
gri Silver (KY0), maro Chestnut Bronze (CAN), albastru Vivid Blue (RCA)
- perlate:
alb Pearl White (QAB)
- solide:
alb White (326), roșu Solid Red (Z10)
Mașina din imagine este cu titlu de prezentare
Document realizat la data de 19 februarie 2019. Conținutul acestui material este exact și actualizat la data tipăririi. În cadrul politicii sale de îmbunătățire continuă a
produselor, Nissan își rezervă dreptul de a aduce modificari în orice moment prețurilor, specificațiilor vehiculelor descrise și prezentate. Aceste modificări sunt
notificate partenerilor autorizati Nissan în cel mai scurt timp. Consultați partenerul autorizat Nissan local pentru a primi cele mai recente informații. Toate drepturile sunt
rezervate. Reproducerea sub orice formă sau mijloace a unei părți sau a întregului material este interzisă fără o autorizare prealabila scrisă din partea Renault
Commercial Roumanie. Vizitați www.nissan.ro

#

Confidential C

#

Confidential C

