
NOUL NISSAN JUKE

Document realizat la data de 11 februarie 2020. Conţinutul acestui material este exact și actualizat la data tipăririi. În cadrul politicii sale de îmbunătăţire continuă a produselor, Nissan 
își rezervă dreptul de a aduce modificări în orice moment preţurilor, specificaţiilor vehiculelor descrise și 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 prealabilă scrisă din partea Renault Commercial Roumanie. 

Dotări standard (continuare)
N-CONNECTA, suplimentar faţă de ACENTA

Exterior Confort
Antenă tip “shark” Cheie inteligentă + Buton Start&Stop motor
Interior Parbriz încălzit
Computer de bord cu ecran color TFT 7" Acţionare 1 touch geam pasager
Comutator selectare mod de conducere (Eco, Normal, Sport) Sistem multifuncţional NissanConnect cu ecran de 8” 

touchscreen, include sistem de Navigație și audio+ compatibilitate 
NissanConnect Services (aplicaţie smartphone de control al 
vehiculului)

Frână de mână electronică + funcţie Auto Hold

Tapiţerie din material textil negru carbon cu accente gri

Cotieră faţă Volan îmbrăcat în piele
Panou separator spaţiu în zona genunchiului Sistem audio cu 6 difuzoare
Priză USB spate (încărcare 2,4A) Lumină ambientală la baza schimbătorului de viteze
Buzunar pe spătarul scaunelor Lumină ambientală în portiere
Oglindă interioară cu efect antiorbire automat Siguranţă
Oglinzi cu iluminare în parasolar șofer și pasager Senzori de parcare spate
Buzunar pentru card în parasolarul șoferului  

N-DESIGN, suplimentar faţă de N-CONNECTA
Exterior Confort
Caroserie în 2 tonuri (plafon diferit de culoarea caroseriei) Comandă pe volan pentru Cruise Control Inteligent (transmisie 

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

Sistem BOSE® Personal cu 8 difuzoare, integrat în tetierele șoferului 
și pasagerului faţă

Interior Siguranţă

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

Monitor cu vedere 360° (Around View Monitor)+ Sistem de detectare 
a obiectelor în mișcare 
Sistem ProPILOT - include Cruise Control Inteligent, Asistenţă 
pentru menţinerea benzii de circulaţie, Pilot pentru blocajele din 
trafic (numai pentru transmisie automată)
Cruise Control Inteligent
Alertă atenţie șofer
Intervenţie Unghi Mort
Alertă trafic prin spatele vehiculului
Senzori de parcare faţă
Sistem ISOFIX pe scaunul pasagerului

TEKNA, suplimentar faţă de N-CONNECTA
Exterior Confort
Jante de 19” din aliaj Monitor cu vedere 360° (Around View Monitor)+ Sistem de detectare 

a obiectelor în mișcare Interior

Oglindă interioară cu efect antiorbire automat Sistem BOSE® Personal cu 8 difuzoare, integrat în tetierele șoferului 
și pasagerului faţăComandă pe volan pentru Cruise Control Inteligent (transmisie 

manuală) sau ProPILOT (transmisie automată) Tapiţerie mixtă textil/ piele ecologică
Siguranţă
Sistem ProPILOT (pentru transmisie automată)
Cruise Control Inteligent
Alertă atenţie șofer 
Intervenţie Unghi Mort
Alertă trafic prin spatele vehiculului
Senzori de parcare faţă
Sistem ISOFIX pe scaunul pasagerului


