Benzyna bezołowiowa RON98

NOWY NISSAN JUKE NISMO RS
CENA OD

Leasing od

105 750 ZŁ

100%

Nissan
Finance

50 50

PORYWAJĄCE WRAŻENIA Z JAZDY
214 KM, 4 WD, WZMOCNIONE NADWOZIE, ULEPSZONE HAMULCE,
ULEPSZONE ZAWIESZENIE, DŹWIGIENKI ZMIANY BIEGÓW (XTRONIC)

UNIKALNA STYLISTYKA NISMO
PEŁNY BODY KIT Z CZERWONYMI WSTAWKAMI, 18" FELGI,
TYLNY SPOJLER, WYJĄTKOWY UKŁAD WYDECHOWY Z
ZAKOŃCZENIEM O ŚREDNICY 100mm, DOLNA I GÓRNA ATRAPA
CHŁODNICY NISMO W KOLORZE LŚNIĄCEJ CZERNI

BOGATE WNĘTRZE
KIEROWNICA ZE SKÓRY I ALCANTARY Z CZERWONYMI
PRZESZYCIAMI, ALUMINIOWE NAKŁADKI PEDAŁÓW, PRZEDNIE
FOTELE POKRYTE ZAMSZEM, LUB FOTELE RECARO

www.nissan.pl

Benzyna bezołowiowa RON98

JUKE NISMO RS | CENY PODSTAWOWE

EURO 6
NISMO RS

DIG-T 218 (280 Nm) - MT6

DIG-T 214 (250 Nm) - Xtronic 4WD

7.2 l/100 km

105 750

7.4l/100 km

117 750

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
RECARO

 Fotele Recaro

6 300

Przednie reflektory ksenonowe

PAKIET IT

System kamer 360°

4 000

Safety Shield

LAKIER METALIZOWANY

NISMO: WYZWOLONE OSIĄGI

S - Standard

S

JUKE NISMO RS |

WYPOSAŻENIE

BEZPIECZEŃSTWO
Wzmocnione nadwozie NISMO RS



Ulepszone hamulce NISMO RS



Ulepszone zawieszenie NISMO RS



Przednie poduszki powietrzne (kierowcy i pasażera)



Kurtynowe poduszki powietrzne



Kurtyny boczne



Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera



Pasy bezpieczeństwa



Sygnalizator braku zapięcia pasów bezpieczeństwa foteli przednich
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ISOFIX przy tylnych zewnętrznych fotelach



Kolumna kierownicy z regulacją w jednej płaszczyźnie



ESP + ABS + VDC



System pomiaru ciśnienia w oponach



Dojazdowe koło zapasowe



NADWOZIE
18" felgi ze stopów metali lekkich oraz opony w rozmiarze 225/45 R18



Przedni zderzak NISMO z górną i dolną atrapą chłodnicy



Tylny zderzak NISMO z dyfuzorem



Nakładki na progi



Dolna i górna atrapa chłodnicy NISMO w kolorze lśniącej czerni wraz z chromowaną kratką w kształcie litery V



Zewnętrzne klamki drzwi oraz lusterka boczne w kolorze nadwozia



Przedni i tylny emblemat NISMO RS



Nakładki nadkoli w kolorze nadwozia



Lśniące czerwone nakładki na lusterka



Słupek B w kolorze lśniącej czerni i lśniące czerwone osłony lusterek



Wyjątkowy układ wydechowy z zakończeniem o średnicy 100 mm



Tylny spojler



Przyciemniane szyby



Światła LED do jazdy dziennej



NISMO RS LED



Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie ze zintegrowanymi kierunkowskazami w technologii LED



Lusterka zewnętrzne regulowane, składane i podgrzewane elektrycznie ze zintegrowanymi kierunkowskazami w
technologii LED



Przednie reflektory ksenonowe



WNĘTRZE
Przednie fotele pokryte zamszem, tylne fotele pokryte sztucznym zamszem

1)



Panele drzwi oraz daszek zestawu wskaźników pokryte zamszem
Kierownica ze skóry i Alcantary z czerwonymi przeszyciami



Regulacja wysokości fotela kierowcy



Kanapa tylna dzielona w stosunku 60/40



Tylny zagłówek



Symbole NISMO w kolorze ciemnoszarym



Czerwone tło obrotomierza z logo NISMO RS oraz logo NISMO RS na konsoli centralnej



Aluminiowe nakładki pedałów



Wloty powietrza w kolorze lśniącej czerni



Komputer pokładowy



Hydrografika konsoli centralnej oraz wykończeń dźwigni zmiany biegów



Gałka i mieszek dźwigni zmiany biegów wykończone czerwoną nicią



Czarne, karbonowe wykończenia podłokietnika oraz drzwi



Klimatyzacja automatyczna





Elektrycznie regulowane szyby boczne z przodu i z tyłu



Fotele Recaro



- Standard,  - Opcjonalne,  - dostępne w pakiecie opcjonalnym
1) Zgodnie z ogólną praktyką w branży niektóre części skórzanych foteli mogą być wykonane ze skóry syntetycznej. Za pomocą tych materiałów celem jest zwiększenie trwałości siedzenia, jak używane skóra jest łatwiejsze do
czyszczenia, bardziej odporna na zarysowania i zmarszczki w czasie.
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WYPOSAŻENIE

TECHNOLOGIA
Asystent zmiany biegów



Centralny zamek z pilotem



Inteligentny kluczyk I-Key z przyciskiem Start/Stop



Tempomat i ogranicznik prędkości



System Nissan Dynamic Control



Czujnik deszczu i zmierzchu



NissanConnect: zintegrowany system nawigacji z 5,8" dotykowym
wyświetlaczem + łącze USB, MP3 oraz iPod + 6 głośników, kamera cofania
Usługi Google: prognoza pogody, ceny paliw, infomacje na temat lotów, trasy
ECO 1)
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System kamer 360°



Safety Shield (Ostrzeżenie o pojeździe w martwym polu, Ostrzeżenie o
niezamierzonej zmianie pasa ruchu, Ostrzeżenie o poruszających się obiektach)



- Standard,  - Opcjonalne,  - dostępne w pakiecie opcjonalnym

1) Niektóre zdalne funkcje mogą wymagać zsynchronizowanego telefonu lub urządzenia, ktore nie są na wyposażeniu samochodu. Sieci komórkowe są dostarczane przez operatorów sieci mobilnych i są
poza kontrolą Nissana.
Informujemy, że system ten umożliwia połączenie z internetem za pomocą telefonu zsynchronizowanego z systemem Bluetooth. Przy korzystaniu z sieci bezprzewodowej zastosowane będzie standardowe
minutowe naliczanie. Niektóre z usług mogą być niedostępnie, zgodnie z zasadami obowiązującymi na danym rynku. Pokrycie systemu nawigacji nie jest w pełni zweryfikowane w przypadku dróg
lokalnych. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy kontaktować się z Dealerem firmy Nissan.
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DANE TECHNICZNE

MODELE

1.6L turbo DIG-T 2WD

1.6L turbo DIG-T 4WD

6MT

Xtronic

Typ nadwozia

5-drzwiowy hatchback

Liczba siedzeń

5

SILNIK
Pojemność silnika
Maksymalna moc silnika
Maksymalny moment obrotowy

cm³

1618

1618

KW (KM)/min-1

160 (218) / 6000

157 (214) / 6000

Nm/min-1

280Nm / 3600-4800

250Nm / 2400-6000

Rodzaj paliwa
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Układ wtryskowy

Sekwencyjny wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni

PODWOZIE
przód

Niezależne kolumny MacPhersona, sprężyny śrubowe

Zawieszenie
tył

Belka skrętna, sprężyny

Wielowahaczowe zawieszenie
tylne, sprężyny

Układ kierowniczy

Wspomaganie elektryczne, zębatkowy

Układ hamulcowy

Tarcze przód i tył wentylowane, wspomagane systemami ABS,
EBD i VDC

Rozmiar felg

18"x 7" (ze stopów metali lekkich)

Rozmiar opon

225/45R18

MASY / WYMIARY
Masa własna min./maks. 2)

kg

1315/1341

1446/1461

Dopuszczalna masa całkowita

kg

1 760

1 880

Maks. ładowność

kg

445

Długość całkowita

mm

4165

Szerokość całkowita

mm

1 765

Wysokość całkowita 2)

mm

1565

Rozstaw osi

mm

434

2530

Pojemność bagażnika (VDA)

l

354

207

Maks. ze złożonymi siedzeniami do pasa

l

797

506

Maks. Ze złożonymi siedzeniami do
dachu

l

1 189

786

Pojemność zbiornika paliwa

l

46

50

OSIĄGI
Zużycie paliwa 3)

l/100 km

7,2

7,3

- Cykl miejski

- Cykl mieszany

l/100 km

9,5

9,5

- Cykl pozamiejski

l/100 km

5,9

6,1

Emisja CO²

g/km

168

172

Prędk. maksymalna

km/h

220

200

mp

7,0

8,0

Przysp. 0 - 100 km/h

1) Według 1999/99/EC
2) Wartości zgodne z dyrektywą EC. Masa samochodu pustego bez kierowcy, ale z cieczą chłodzącą, olejami, paliwem, kołem zapasowym i narzędziami. Maksymalna ładowność może
ulec zmniejszeniu w zależności od opcji wyposażenia.
3) Według 715/2007/EK (wyposażenie dodatkowe, stan samochodu, technika jazdy, warunki drogowe mogą mieć wpływ na podane parametry).

Kolor

Typ lakieru

QAB - Biały perłowy

metalizowany

Z11 - Czarny

metalizowany

KY0 - Srebrny

metalizowany

JUKE NISMO RS | FINANSOWANIE
SPECJALNE OFERTY FINANSOWANIA
Nissan Finance to pełna gama produktów finansowych dopasowanych do wymagań każdego klienta, stworzona z myślą o różnych potrzebach i
sytuacjach życiowych. Klient dokonuje wszystkich czynności związanych z zawarciem umowy w salonie wybranego dealera Nissana.

KREDYT SELECT
Kredyt Select to inteligentne rozwiązanie finansowe: stała rata to bezpieczny sposób, aby dopasować się do twojego budżetu.
Odwiedź swojego najbliższego Dealera w celu poznania szczegółów.

UBEZPIECZENIE NISSANA
Dla klientów marki Nissan, przygotowaliśmy atrakcyjną ofertę Pakietowego Ubezpieczenia Nissana:
 Konkurencyjne składki
 Naprawy powypadkowe i szybki serwis likwidacyjny w Autoryzowanym Serwisie Nissana
 Zastosowanie nowych oryginalnych części
 Samochód zastępczy na czas naprawy
 Opieka na terenie całej Unii Europejskiej

Wszystkie ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT według obowiązującej stawki oraz podatek akcyzowy. Cennik niniejszy zawiera dane aktualne na dzień jego
wydania. NISSAN Sales CEE Kft. zastrzega sobie prawo do zmiany danych zawartych w cenniku bez uprzedniego zawiadomienia. Wskazane ceny brutto mogą być zmienione w szczególności
w przypadku zmiany podatku VAT. Niniejszy cennik obowiązuje dla umów zawartych pomiędzy 01/03/2017 a 30/04/2017. Dane w nim zawarte podane są wyłącznie w celach informacyjnych
i nie stanowią oferty zawarcia umowy. Informacje dotyczące odzysku i recyclingu samochodów oraz ich przydatności w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej www.nissan.pl.

Twój Dealer Nissan
NISSAN Sales Central & Eastern Europe Kft. Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
Al. Jerozolimskie 176
02-486 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
Wydział XII Gospodarczy
KRS - 242329
NIP: 1070002737

