
11000

www.nissan.plwww.nissan.plwww.nissan.plwww.nissan.pl

Światła ksenonowe oraz LED gwarantują 
ekskluzywny wygląd

Technologią Safety Shield oraz systemem kamer 
360°

Pojemność bagażnika
zwiększona do 354l (wersja 
2WD)

Pełny program personalizacji 
sprosta Twoim wymaganiom

www.nissan.pl

NISSAN JUKE

WIODĄCY KOMPAKTOWY CROSSOVERWIODĄCY KOMPAKTOWY CROSSOVERWIODĄCY KOMPAKTOWY CROSSOVERWIODĄCY KOMPAKTOWY CROSSOVER
DYNAMICZNY DESIGN, WYPOSAŻENIE PREMIUM, TECHNOLOGIE 
ACTIVE SAFETY SHIELD, SYSTEM ROZRYWKI BOSE Z 6 GŁOŚNIKAMI, W 
TYM 2 WBUDOWANYMI W ZAGŁÓWEK KIEROWCY.

NORMAL, SPORT, ECO! WYBIERZ SWÓJ STYL JAZDY I WŁASNE OPCJE 
OPTYMALIZACJI WYDAJNOŚCI NOWEGO NISSANA JUKE

PONAD 10 000 AKCESORIÓW I KOLORY SPECJALNE MOGĄ
TWORZYĆ UNIKATOWEGO, NOWEGO NISSANA JUKE

DYNAMICZNA KONTROLADYNAMICZNA KONTROLADYNAMICZNA KONTROLADYNAMICZNA KONTROLA

PERSONALIZACJAPERSONALIZACJAPERSONALIZACJAPERSONALIZACJA****

ZYSKAJ NAWET DO 4 500 zł



Silniki benzynoweSilniki benzynoweSilniki benzynoweSilniki benzynowe VISIA PLUSVISIA PLUSVISIA PLUSVISIA PLUS ACENTAACENTAACENTAACENTA N-CONNECTAN-CONNECTAN-CONNECTAN-CONNECTA
BOSEBOSEBOSEBOSE® Personal® 

Edition
TEKNATEKNATEKNATEKNA

1.6 l  112 (144 Nm) - 5MT 64,40064,40064,40064,400 69,20069,20069,20069,200 76,30076,30076,30076,300 84,15084,15084,15084,150 83,10083,10083,10083,100

1.6 l  112 (144 Nm) - XTRONIC ---- 73,50073,50073,50073,500 80,60080,60080,60080,600 88,45088,45088,45088,450 87,40087,40087,40087,400

Silniki dieslaSilniki dieslaSilniki dieslaSilniki diesla

dCi 110 (260 Nm) - 6MT * 73,20073,20073,20073,200 78,00078,00078,00078,000 85,10085,10085,10085,100 ---- ----

NissanConnect 

+ kamera cofania
---- 3,7503,7503,7503,750 SSSS ---- ----

NissanConnect 

+ System kamer 360° 

+ Safety Shield

---- ---- 1,8001,8001,8001,800 SSSS SSSS

System Rozrywki Bose ---- ----  2 200 2 200 2 200 2 200 SSSS SSSS
Pakiet personalizacji wnętrza 

**
---- ---- SSSS SSSS SSSS

Pakiet personalizacji 

nadwozia
---- ----   900  900  900  900 SSSS   900  900  900  900

Pakiet personalizacji 

nadwozia i felg
---- ---- ---- ----  2 300 2 300 2 300 2 300

Pakiet zimowy***  1 250 1 250 1 250 1 250  1 250 1 250 1 250 1 250   950  950  950  950 SSSS SSSS

Dywaniki 210210210210 210210210210 210210210210 ---- 210210210210

Przednie reflektory 

ksenonowe
---- ---- ---- ---- 2,5002,5002,5002,500

Lakier specjalny (Biały 326) 1,0001,0001,0001,000 1,0001,0001,0001,000 1,0001,0001,0001,000 ---- 1,0001,0001,0001,000

Lakier metalizowany 2,0002,0002,0002,000 2,0002,0002,0002,000 2,0002,0002,0002,000 SSSS 2,0002,0002,0002,000

Biały perłowy 2,5002,5002,5002,500 2,5002,5002,5002,500 2,5002,5002,5002,500 500500500500 2,5002,5002,5002,500

NISSAN 5★ ROZSZERZONA 

GWARANCJA 2)

Kolorowe elementy wnętrza + kolorowa tapicerka

Kolorowe akcesoria zewnętrzne

Kolorowe akcesoria zewnętrzne + 18" felgi ze 

stopów metali lekkich z wstawkami w kolorze 

pakietu personalizacji

Podgrzewane przednie siedzenia

Podgrzewane lusterka boczne (standard w 

przypadku N-Connecta) 

Zintegrowany system nawigacji z 5,8" dotykowym 

wyświetlaczem + łącze  USB, MP3, iPod + 6 

głośników, kamera cofania

- Zintegrowany system nawigacji z 5,8" dotykowym 

wyświetlaczem + łącze  USB, MP3, iPod + 6 

głośników, System kamer 360°

- Ostrzeżenie o pojeździe w martwym polu, 

Ostrzeżenie o niezamierzonej zmianie pasa ruchu, 

Ostrzeżenie o poruszających się obiektach

S - Standard

Stalowe koło dojazdowe jest standardowym wyposażeniem wszystkich modeli z silnikiem 1,6l.

* Silnik Diesla w wersji Tekna jest niedostępny z powodu regulacji emisji EURO6C/D-temp.

** W przypadku wersji Acenta nie można zamawiać personalizacji wnętrza.

*** Pakiet Zimowy jest niedostępny w wersjach 1.5 dCi Visia Plus/Acenta. W wersji 1.5 dCi N-Connecta jest wyposażeniem standardowym.

1 - Zgodnie z ogólną praktyką w branży niektóre części skórzanych foteli mogą być wykonane ze skóry syntetycznej. Celem stosowania tych materiałów jest zwiększenie trwałości siedzenia. Używana skóra jest łatwiejsza

do czyszczenia, odporniejsza na tworzenie się zarysowań i zmarszczek. Wyposażenie standardowe tylko dla wersji Tekna  z silnikiem EURO 6C/D-temp.

 2 - Nissan 5★ Rozszerzona Gwarancja Umowa Ubezpieczenia Grupowego jest produktem ubezpieczeniowym; w celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy zapoznać się z broszurą informacyjną oraz Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia dostępnymi u 

Autoryzowanych Dealerów 

3 - Rok produkcji 2018

5 lat lub 100 000 km 1635163516351635

JUKE | CENNIK PODSTAWOWY RM2018

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE



Silniki benzynoweSilniki benzynoweSilniki benzynoweSilniki benzynowe VISIA PLUSVISIA PLUSVISIA PLUSVISIA PLUS ACENTAACENTAACENTAACENTA N-CONNECTAN-CONNECTAN-CONNECTAN-CONNECTA
BOSEBOSEBOSEBOSE® Personal® 

Edition
TEKNATEKNATEKNATEKNA

1.6 l  112 (144 Nm) - 5MT 59,90059,90059,90059,900 65,20065,20065,20065,200 72,30072,30072,30072,300 77,00077,00077,00077,000 79,10079,10079,10079,100

1.6 l  112 (144 Nm) - XTRONIC ---- 69,50069,50069,50069,500 76,60076,60076,60076,600 81,30081,30081,30081,300 83,40083,40083,40083,400

Silniki dieslaSilniki dieslaSilniki dieslaSilniki diesla

dCi 110 (260 Nm) - 6MT * 68,70068,70068,70068,700 74,00074,00074,00074,000 81,10081,10081,10081,100 ---- ----

NissanConnect 

+ kamera cofania
---- 3,7503,7503,7503,750 SSSS ---- ----

NissanConnect 

+ System kamer 360° 

+ Safety Shield

---- ---- 1,8001,8001,8001,800 SSSS SSSS

System Rozrywki Bose ---- ----  2 200 2 200 2 200 2 200 SSSS SSSS
Pakiet personalizacji wnętrza 

**
---- ---- SSSS SSSS SSSS

Pakiet personalizacji 

nadwozia
---- ----   900  900  900  900 SSSS   900  900  900  900

Pakiet personalizacji 

nadwozia i felg
---- ---- ---- ----  2 300 2 300 2 300 2 300

Pakiet zimowy***  1 250 1 250 1 250 1 250  1 250 1 250 1 250 1 250   950  950  950  950 SSSS SSSS

Dywaniki 210210210210 210210210210 210210210210 ---- 210210210210

Przednie reflektory 

ksenonowe
---- ---- ---- ---- 2,5002,5002,5002,500

Lakier specjalny (Biały 326) 1,0001,0001,0001,000 1,0001,0001,0001,000 1,0001,0001,0001,000 ---- 1,0001,0001,0001,000

Lakier metalizowany 2,0002,0002,0002,000 2,0002,0002,0002,000 2,0002,0002,0002,000 SSSS 2,0002,0002,0002,000

Biały perłowy 2,5002,5002,5002,500 2,5002,5002,5002,500 2,5002,5002,5002,500 500500500500 2,5002,5002,5002,500

NISSAN 5★ ROZSZERZONA 

GWARANCJA 2)

Kolorowe elementy wnętrza + kolorowa tapicerka

Kolorowe akcesoria zewnętrzne

Kolorowe akcesoria zewnętrzne + 18" felgi ze 

stopów metali lekkich z wstawkami w kolorze 

pakietu personalizacji

Podgrzewane przednie siedzenia

Podgrzewane lusterka boczne (standard w 

przypadku N-Connecta) 

Zintegrowany system nawigacji z 5,8" dotykowym 

wyświetlaczem + łącze  USB, MP3, iPod + 6 

głośników, kamera cofania

- Zintegrowany system nawigacji z 5,8" dotykowym 

wyświetlaczem + łącze  USB, MP3, iPod + 6 

głośników, System kamer 360°

- Ostrzeżenie o pojeździe w martwym polu, 

Ostrzeżenie o niezamierzonej zmianie pasa ruchu, 

Ostrzeżenie o poruszających się obiektach

S - Standard

Promocyjnych cen nie można łączyć z innymi ofertami specjalnymi. W przypadku wyboru przez klienta bezpłatnego pakietu personalizacji zewnętrznej wartość rabatu wynosi 2000 PLN. 

Stalowe koło dojazdowe jest standardowym wyposażeniem wszystkich modeli z silnikiem 1,6l.

* Silnik Diesla w wersji Tekna jest niedostępny z powodu regulacji emisji EURO6C/D-temp.

** W przypadku wersji Acenta nie można zamawiać personalizacji wnętrza.

*** Pakiet Zimowy jest niedostępny w wersjach 1.5 dCi Visia Plus/Acenta. W wersji 1.5 dCi N-Connecta jest wyposażeniem standardowym.

1 - Zgodnie z ogólną praktyką w branży niektóre części skórzanych foteli mogą być wykonane ze skóry syntetycznej. Celem stosowania tych materiałów jest zwiększenie trwałości siedzenia. Używana skóra jest łatwiejsza

do czyszczenia, odporniejsza na tworzenie się zarysowań i zmarszczek. Wyposażenie standardowe tylko dla wersji Tekna  z silnikiem EURO 6C/D-temp.

 2 - Nissan 5★ Rozszerzona Gwarancja Umowa Ubezpieczenia Grupowego jest produktem ubezpieczeniowym; w celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy zapoznać się z broszurą informacyjną oraz Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia dostępnymi u 

Autoryzowanych Dealerów 

3 - Rok produkcji 2018

5 lat lub 100 000 km 1635163516351635

JUKE | CENNIK PROMOCYJNY RM2018

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE



VISIA PLUSVISIA PLUSVISIA PLUSVISIA PLUS ACENTAACENTAACENTAACENTA N-CONNECTAN-CONNECTAN-CONNECTAN-CONNECTA
BOSE® Personal® BOSE® Personal® BOSE® Personal® BOSE® Personal® 

EditionEditionEditionEdition
TEKNATEKNATEKNATEKNA

� � � � �

� � � � �

Kurtyny boczne � � � � �

� � � � �

Pasy bezpieczeństwa � � � � �

� � � � �

� � � � �

Kolumna kierownicy z regulacją w jednej płaszczyźnie � � � � �

� � � � �

System pomiaru ciśnienia w oponach � � � � �

Zapasowe koło dojazdowe (niedostępne w przypadku silnika 1.5 dCI) � � � � �

� � � � -

- - - - �

- - - - �

� - - - -

Zewnętrzne klamki drzwi oraz lusterka boczne w kolorze nadwozia - � � � �

Światła do jazdy dziennej w technologii LED � � � � �

- � � � �

� � - - -

- - � � �

Przyciemniane szyby tylne - � � � �

Przednie reflektory ksenonowe - - - - �

� - - - -

- � - - -

Tapicerka częściowo skórzana - - � - -

Tapicerka częściowo skórzana z kolorowymi wstawkami - - � � -

Skórzane siedzenia 1) - - - - �

Konsola centralna w kolorze szarym � � � � �

Słupek B w kolorze lśniącej czerni - - � � �

Elektrycznie regulowane szyby boczne z przodu i z tyłu � � � � �

Komputer pokładowy � � � � �

Regulacja wysokości fotela kierowcy � � � � �

Kanapa tylna dzielona w stosunku 60/40 � � � � �

Zagłówek tylnego środkowego siedzenia - � � � �

Klimatyzacja manualna � - - - -

Klimatyzacja automatyczna - � � � �

Kierownica i gałka zmiany biegów obszyte skórą - � � � �

Asystent zmiany biegów � � � � �

Centralny zamek z pilotem � � � � �

Tempomat i ogranicznik prędkości - � � � �

System Nissan Dynamic Control - � � � �

Inteligentny kluczyk I-Key z przyciskiem Start/Stop - - � � �

Czujnik deszczu i zmierzchu - - � � �

Odtwarzacz CD z wejściem AUX i 4 głośnikami � - - - -

- � - - -

Sterowanie systemem audio z poziomu kierownicy - � � � �

System Rozrywki BOSE® - - � � �

System kamer 360° - - � � �

- - � � �

- - � � �

- - � � �

- - � � �

� - wyposażenie standardowe,   � - dostępne jako opcja,   - niedostępne

16" felgi ze stopów metali lekkich

BEZPIECZEŃSTWOBEZPIECZEŃSTWOBEZPIECZEŃSTWOBEZPIECZEŃSTWO

NADWOZIENADWOZIENADWOZIENADWOZIE

Przednie poduszki powietrzne (kierowcy i pasażera)                                                                                  

ESP + ABS + VDC

Kurtynowe poduszki powietrzne

Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera

Sygnalizator braku zapięcia pasów bezpieczeństwa foteli przednich

ISOFIX przy tylnych zewnętrznych fotelach

18" felgi ze stopów metali lekkich z kolorowymi wstawkami

17" felgi Shiro ze stopów metali lekkich

Przednie reflektory przeciwmgłowe

Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie ze zintegrowanymi kierunkowskazami w technologii LED

Czarne zewnętrzne klamki drzwi i lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia

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

technologii LED

Szara tkanina wyższej jakości - wykończenie wnętrza w kolorze szarym

Safety Shield (Ostrzeżenie o pojeździe w martwym polu, Ostrzeżenie o niezamierzonej zmianie pasa ruchu, Ostrzeżenie o 

poruszających się obiektach)

TECHNOLOGIATECHNOLOGIATECHNOLOGIATECHNOLOGIA

Odtwarzacz CD z wejściem AUX, USB, iPod, łącznością Bluetooth i 4 głośnikami

WNĘTRZEWNĘTRZEWNĘTRZEWNĘTRZE

Szara tkanina standardowa - wykończenie wnętrza w kolorze szarym

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

Pakiet stylizacyjny nadwozia (akcesoria zewnętrzne w wybranym kolorze) 

- �

1 - Wyposażenie standardowe tylko dla wersji Tekna z silnikiem EURO 6 C/D-temp

Zgodnie z ogólną praktyką w branży niektóre części skórzanych i zamszowych foteli mogą być wykonane ze skóry syntetycznej. Celem tego działania jest zwiększenie trwałości siedzeń oraz ułatwienie codzinnej eksploatacji siedzeń, aby skóra była bardziej odporna na zarysowania i samoistne 

marszczenia.

Klienci potrzebują kompatybilnego telefonu z odpowiednimi aplikacjami, który nie jest częścią pojazdu. Operatorzy komórkowi ponoszą odpowiedzialność za jakość urządzeń i aplikacji. Odpowiedzialność ta nie leży po stronie firmy Nissan. System korzysta z technologii Bluetooth, by łączyć się z 

innymi urządzeniami. System nawigacji może nie uwzględniać wszystkich dróg bocznych. W przypadku pytań, prosimy o kontakt z autoryzowanym dealerem.  

��

PAKIETYPAKIETYPAKIETYPAKIETY

�

Pakiet stylizacyjny wnętrza (wykończenie wnętrza w wybranym kolorze + tkanina w wybranym kolorze)

Pakiet zewnętrzny (kolorowe akcesoria zewnętrzne) + wstawki glossy czarny (N-Connecta, BOSE® Personal® Edition) lub 

kolorowe wstawki (Tekna)

JUKE | WYPOSAŻENIE



NISSAN 

JUKE
BOSE® Personal® Edition

EDYCJA LIMITOWANA

Wyposażenie Bose® Personal® Edition:
N-Connecta
+ System nagłośnienia BOSE® Personal®
+ System kamer 360°
+ Pakiet personalizacji zewnętrznej
+ Pakiet personalizacji wnętrza
+ Pakiet zimowy
+ Lakier metalizowany

Cena katalogowa

Obniżona cena

Rabat

1.6 l  112 (144 Nm) - 5MT

84 150 zł

7 150 zł

77 000 zł

88 450 zł

7 150 zł

81 300 zł

1.6 l  112 (144 Nm) - XTRONICSilnik



Standard dla wersji N-Connecta oraz Tekna

Konsola centralna

Wloty powietrza

Wykończenie drzwi

Tapicerka (N-Connecta)

Kolory

JUKE | PERSONALIZACJA

PERSONALIZACJA WNĘTRZA

PERSONALIZACJA NADWOZIA

900

Pakiet zewnętrzny (kolorowe akcesoria 
zewnętrzne) + 18” felgi ze stopu metali lekkich z 

kolorowymi wstawkami

* Personalizacja zewnętrzna jest niedostępna w przypadku wersji Visia Plus i Acenta
W przypadku wersji N-Connecta, personalizacja zewnętrzna zawiera 16" felgi ze stopów metali lekkich z wstawkami w kolorze glossy black.
W przypadku wersji Tekna, personalizacja zewnętrzna zawiera 18" felgi ze stopów metali lekkich z kolorowymi wstawkami.
Personalizacja zewnętrzna dostępna tylko w zamówieniach do produkcji.

Wszystkie ceny są podane w PLN oraz zawierają 23% VAT. Ceny nie zawierają opłaty instalacyjnej. Zawartość niniejszego cennika odzwierciedla stan obowiązujący w czasie jego wydania. NISSAN
Sales Central & Eastern Europe Kft. zastrzega sobie prawo zmiany podanych tu informacji bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane dane mają jedynie charakter informacyjny i nie mogą
być traktowane jako oferta zawarcia umowy. W celu uzyskania szczegółowych informacji odnośnie części i akcesoriów zdatnych do zastosowania w Państwa pojeździe, odpowiednich kodów części
oraz kompatybilności akcesoriów, prosimy o kontakt z autoryzowanymi dealerami oraz autoryzowanymi serwisami Nissana. Ceny części i akcesoriów odnoszą się jedynie do części oznaczonej
danym kodem. Dodatkowe części zamienne mogą okazać się niezbędne do zainstalowania pewnych produktów.

Nakładki na lusterka + Listwy boczne + Wykończenie zderzaków

CREATIVE LINECREATIVE LINECREATIVE LINECREATIVE LINE

2 300

Pomarańczowy 
Energy

Niebieski 
Power 

Czarny 
Enigma

Pomarańczowy 
Energy

Niebieski 
Power 

Czarny 
Enigma



CZARNE AKCESORIA PERSONALIZACYJNECZARNE AKCESORIA PERSONALIZACYJNECZARNE AKCESORIA PERSONALIZACYJNECZARNE AKCESORIA PERSONALIZACYJNE

Pakiet Premium (Nakładki na lusterka boczne + dolne 

panele przedniego i tylnego zderzaka + oprawy 

reflektorów

1,300 zł1,300 zł1,300 zł1,300 zł

Listwa stylizująca drzwi bagażnika 368 zł368 zł368 zł368 zł

Listewki ozdobne paneli bocznych 791 zł791 zł791 zł791 zł

Listwa klamki drzwi tyłu nadwozia 368 zł368 zł368 zł368 zł

Osłona klamki drzwi 364 zł364 zł364 zł364 zł

Nakładka lusterka wewnętrznego 328 zł328 zł328 zł328 zł

CHROMOWANE AKCESORIA PERSONALIZACYJNECHROMOWANE AKCESORIA PERSONALIZACYJNECHROMOWANE AKCESORIA PERSONALIZACYJNECHROMOWANE AKCESORIA PERSONALIZACYJNE

Dolne panele zderzaka przedniego i tylnego 679 zł679 zł679 zł679 zł

Nakładki na lusterka boczne 576 zł576 zł576 zł576 zł

Listwa stylizująca drzwi bagażnika 423 zł423 zł423 zł423 zł

Listewki ozdobne paneli bocznych 841 zł841 zł841 zł841 zł

Listwa klamki drzwi tyłu nadwozia 473 zł473 zł473 zł473 zł

Osłona klamki drzwi 394 zł394 zł394 zł394 zł

Obramowanie szyb bocznych 1,015 zł1,015 zł1,015 zł1,015 zł

Wstawki wewnętrzne 307 zł307 zł307 zł307 zł

NIEBIESKIE AKCESORIA PERSONALIZACYJNENIEBIESKIE AKCESORIA PERSONALIZACYJNENIEBIESKIE AKCESORIA PERSONALIZACYJNENIEBIESKIE AKCESORIA PERSONALIZACYJNE

Listewki ozdobne paneli bocznych 791 zł791 zł791 zł791 zł

Nakładki na lusterka boczne 601 zł601 zł601 zł601 zł

Dolne panele zderzaka przedniego i tylnego 625 zł625 zł625 zł625 zł

POMARAŃCZOWE AKCESORIA PERSONALIZACYJNEPOMARAŃCZOWE AKCESORIA PERSONALIZACYJNEPOMARAŃCZOWE AKCESORIA PERSONALIZACYJNEPOMARAŃCZOWE AKCESORIA PERSONALIZACYJNE

Listewki ozdobne paneli bocznych 793 zł793 zł793 zł793 zł

Nakładki na lusterka boczne 460 zł460 zł460 zł460 zł

Dolne panele zderzaka przedniego i tylnego 625 zł625 zł625 zł625 zł

AKCESORIA STANDARDOWEAKCESORIA STANDARDOWEAKCESORIA STANDARDOWEAKCESORIA STANDARDOWE

Przednia nakładka stylizująca 1,219 zł1,219 zł1,219 zł1,219 zł

Tylna nakładka stylizująca 1,268 zł1,268 zł1,268 zł1,268 zł

Nakładka ochronna zderzaka tylnego 414 zł414 zł414 zł414 zł

Oświetlenie podłoża 809 zł809 zł809 zł809 zł

Chlapacze, przednie 177 zł177 zł177 zł177 zł

Chlapacze, tylne 205 zł205 zł205 zł205 zł

Owiewka na maskę 373 zł373 zł373 zł373 zł

Owiewki drzwi 4 szt. 345 zł345 zł345 zł345 zł

Bagażnik stalowy 644 zł644 zł644 zł644 zł

Bagażnik aluminiowy 742 zł742 zł742 zł742 zł

Hak holowniczy zdejmowany 1,656 zł1,656 zł1,656 zł1,656 zł

Nakładka progu drzwi tyłu nadwozia 371 zł371 zł371 zł371 zł

Podświetlane stopnie progowe 1,191 zł1,191 zł1,191 zł1,191 zł

Miękka wykładzina bagażnika 266 zł266 zł266 zł266 zł

Wykładzina bagażnika 289 zł289 zł289 zł289 zł

Dywaniki standard, 4 szt. 112 zł112 zł112 zł112 zł

Dywaniki welurowe, 4 szt., czarne z białym logo 220 zł220 zł220 zł220 zł

Dywaniki gumowe ze ściankam, 4 szt. 304 zł304 zł304 zł304 zł

Dywaniki gumowe, 4 szt. 260 zł260 zł260 zł260 zł

Wszystkie ceny są podane w PLN oraz zawierają 23% VAT. Ceny nie zawierają opłaty instalacyjnej. Zawartość niniejszego cennika odzwierciedla stan obowiązujący w czasie jego wydania. NISSAN Sales Central & Eastern Europe Kft. 

zastrzega sobie prawo zmiany podanych tu informacji bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane dane mają jedynie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta zawarcia umowy. Co do akcesoriów 

nieoryginalnych odpowiedzialny z tytułu gwarancji będzie bezpośrednio ich producent, na zasadach wynikających z właściwych regulacjach prawnych oraz określonych przez producenta. W celu uzyskania szczegółowych 

informacji odnośnie części i akcesoriów zdatnych do zastosowania w Państwa pojeździe, odpowiednich kodów części oraz kompatybilności akcesoriów prosimy o kontakt z autoryzowanymi dealerami oraz autoryzowanymi 

serwisami Nissana. Ceny części i akcesoriów odnoszą się jedynie do części oznaczonej danym kodem. Dodatkowe części zamienne mogą okazać się niezbędne do zainstalowania pewnych produktów. W celu uzyskania informacji 

dotyczących niezbędnych dodatkowych części zamiennych, ich cen oraz innych części i akcesoriów, prosimy o kontakt z autoryzowanymi dealerami oraz autoryzowanymi serwisami Nissana.

JUKE AKCESORIA

SKOMPLETUJ PAKIETY PERSONALIZACJISKOMPLETUJ PAKIETY PERSONALIZACJISKOMPLETUJ PAKIETY PERSONALIZACJISKOMPLETUJ PAKIETY PERSONALIZACJI

OPRAWY REFLEKTORÓWOPRAWY REFLEKTORÓWOPRAWY REFLEKTORÓWOPRAWY REFLEKTORÓW

DODAJ STYL LUB FUNKCJEDODAJ STYL LUB FUNKCJEDODAJ STYL LUB FUNKCJEDODAJ STYL LUB FUNKCJE

468 468 468 468 złzłzłzł

PRZEDNI PODŁOKIETNIKPRZEDNI PODŁOKIETNIKPRZEDNI PODŁOKIETNIKPRZEDNI PODŁOKIETNIK 746 746 746 746 złzłzłzł ANTENA "PŁETWA REKINA"ANTENA "PŁETWA REKINA"ANTENA "PŁETWA REKINA"ANTENA "PŁETWA REKINA"

PAKIET CHROMPAKIET CHROMPAKIET CHROMPAKIET CHROM 1,300 1,300 1,300 1,300 złzłzłzł

748 748 748 748 złzłzłzł

Nakładki na lusterka boczneNakładki na lusterka boczneNakładki na lusterka boczneNakładki na lusterka boczne

Dolne panele przedniego iDolne panele przedniego iDolne panele przedniego iDolne panele przedniego i tylnego zderzakatylnego zderzakatylnego zderzakatylnego zderzaka

Osłona klamki drzwiOsłona klamki drzwiOsłona klamki drzwiOsłona klamki drzwi

PAKIET STYLE,PAKIET STYLE,PAKIET STYLE,PAKIET STYLE, CHROMECHROMECHROMECHROME 1,000 1,000 1,000 1,000 złzłzłzł

Listwa stylizująca drzwi bagażnikaListwa stylizująca drzwi bagażnikaListwa stylizująca drzwi bagażnikaListwa stylizująca drzwi bagażnika

SPOJLER DACHOWYSPOJLER DACHOWYSPOJLER DACHOWYSPOJLER DACHOWY 1,132 1,132 1,132 1,132 złzłzłzł

Dostępne kolory: Czarny (ZDostępne kolory: Czarny (ZDostępne kolory: Czarny (ZDostępne kolory: Czarny (Z11111111), Czerwony (NAH), ), Czerwony (NAH), ), Czerwony (NAH), ), Czerwony (NAH), Dostępne kolory: Czarny, (ZDostępne kolory: Czarny, (ZDostępne kolory: Czarny, (ZDostępne kolory: Czarny, (Z11111111) Biały perłowy ) Biały perłowy ) Biały perłowy ) Biały perłowy 

(QAB), Czerwony (NAJ), Szary (KAD), Biały ((QAB), Czerwony (NAJ), Szary (KAD), Biały ((QAB), Czerwony (NAJ), Szary (KAD), Biały ((QAB), Czerwony (NAJ), Szary (KAD), Biały (326326326326))))



MODELEMODELEMODELEMODELE

SILNIKSILNIKSILNIKSILNIK

cm³

Maksymalna moc silnika 1) kW(KM) @ RPM

Maksymalny moment obrotowy 1) Nm @ RPM

Rodzaj paliwa

Układ wtryskowy

PODWOZIEPODWOZIEPODWOZIEPODWOZIE
przód

tył

16" i 17"

18"

Rozmiar felg

MASA / WYMIARYMASA / WYMIARYMASA / WYMIARYMASA / WYMIARY
kg

kg

kg

mm

mm

mm

mm

Pojemność bagażnika (VDA) l

 maks. ze złożonymi siedzeniami do pasa l

 maks. Ze złożonymi siedzeniami do dachu l

l

OSIĄGIOSIĄGIOSIĄGIOSIĄGI
Rozmiar felg

16" 

17" & 18"

16" 

17" & 18"

 16" 

17" & 18"

16" 

17" & 18"

km/h

sek

 Visia Plus Visia Plus Visia Plus Visia Plus AcentaAcentaAcentaAcenta N-ConnectaN-ConnectaN-ConnectaN-Connecta TeknaTeknaTeknaTekna Visia PlusVisia PlusVisia PlusVisia Plus AcentaAcentaAcentaAcenta

standard S S S S

specjalny o o o o

perłowy o o o o

metalizowany o o o o

RCA - Intensywny Niebieski metalizowany o o o o STANDARD STANDARD

CAN - Kasztanowy Brązowy metalizowany o o o o

KAD - Szarość stali metalizowany o o o o

KY0 - Szarość srebra metalizowany o o o o

NAJ - Magnetyczna czerwień metalizowany o o o o

RBN - Atramentowy granat metalizowany o o o o

WYŻSZA JAKOŚĆ PREMIUM

1) Według 1999/99/EC

2) Dane zgodne z dyrektywą EC. Pomiar wykonany bez kierowcy, z kołem zapasowym i narzędziami. Ładowność zostanie zmniejszona w zależności od wybranych opcji i/lub zainstalowanych akcesoriów.

3) Zużycie paliwa i wartości emisji podano zgodnie z obowiązującymi przepisami europejskimi. W wyniku wprowadzenia nowej procedury testowej WLTP (Worldwide Harmonized Test Procedure for light vehicles) przedstawione dane techniczne mogą aktualizowane być przed rejestracją pojazdu. 

Opcjonalne wyposażenie i akcesoria oraz inne czynniki nietechniczne mogą wpływać na zużycie paliwa i emisję. Prezentowana oferta może podlegać ograniczeniom dostępności w związku ze zmianami w asortymencie silników Nissana. Sprawdź dostępność i datę dostawy u Dealera.

**Zdjęcia są jedynie ilustracją. Dane i fakty podane w niniejszej reklamie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią oferty zawarcia umowy. Oferta jest ważna od dnia 01.10.2018 do dnia 31.10.2018. Kredyt oferowany jest

przez RCI Banque S.A. Oddział w Polsce. 

Układ hamulcowy Rozmiar felg

83 (112) - 5600 83 (112) - 5600

144 - 4000 144 - 4000

Euro 6D-temp Euro 6D-temp Euro 6C

Zawieszenie                                                                        

7.8 -

6.1 5.7 4.4

12.3 11.2

1173/1248 1203/1277 1263/1292

46

164 - 166 152 - 154 -

1,765

178.0 170.0 185.0

6.2 - 6.5 5.9 - 6.1

354

797

1189

1 598 1 598 1461

Liczba siedzeń

Typ nadwozia

Liczba cylindrów, konfiguracja

Pojemność silnika

N-ConnectaN-ConnectaN-ConnectaN-Connecta TeknaTeknaTeknaTekna

Przysp. 0 - 100 km/h

Norma emisji spalin

Układ kierowniczy

Rozmiar opon

l/100 km

l/100 km

l/100 km

g/km

7.2 - 7.3 6.6 - 6.8 -

8.7 7.8 5.2

7.0

Wtrysk bezpośredni typu Common Rail

2,530Rozstaw osi

Masa własna min./maks.  2)

Dopuszczalna masa całkowita

Maks. ładowność

Długość całkowita

Szerokość całkowita

Wysokość całkowita 

16" x 6.5" (stalowe i ze stopów metali lekkich) 17" 

x 7" (ze stopów metali lekkich) 18" x 7" (ze stopów 

metali lekkich)

16" x 6.5" (stalowe i ze stopów metali lekkich) 17" 

x 7" (ze stopów metali lekkich) 18" x 7" (ze stopów 

metali lekkich)

16" x 6.5" (stalowe i ze stopów metali lekkich)

1655 1690 1670

482 487 407

1,6-litrowy silnik benzynowy1,6-litrowy silnik benzynowy1,6-litrowy silnik benzynowy1,6-litrowy silnik benzynowy 1,6-litrowy silnik benzynowy1,6-litrowy silnik benzynowy1,6-litrowy silnik benzynowy1,6-litrowy silnik benzynowy 1.5 dCi1.5 dCi1.5 dCi1.5 dCi

5MT5MT5MT5MT XtronicXtronicXtronicXtronic 6MT6MT6MT6MT

Dostępne koloryDostępne koloryDostępne koloryDostępne kolory

4,135

1,565

81 (110) - 4000

205/60 R16 - 215/55 R17 - 225/45 R18 205/60 R16 - 215/55 R17 - 225/45 R18 205/60 R16

ABS, EBD, VDC

Wtrysk wielopunktowy

260 - 1750-2500

Benzyna bezołowiowa (RON95) Diesel (EN590)

-

Niezależne kolumny MacPhersona, sprężyny śrubowe

Belka skrętna, sprężyny

5-drzwiowy hatchback

5

4, rzędowy

S - niemetalizowany, kolor podstawowy bez dodatkowych opłat | o - dodatkowo płatny kolor

Wspomaganie elektryczne, zębatkowy

Zużycie paliwa 3)             - Cykl mieszany

                       - Cykl miejski

WykończenieWykończenieWykończenieWykończenie

                             - Cykl pozamiejski

Prędk. maksymalna

Emisja CO23)

Z10 - Czerwony

326 - Biały

QAB - Biały perłowy

Z11 - Czarny

KolorKolorKolorKolor

161.0 149.0 123.0

8.7

12.5

Typ lakieruTyp lakieruTyp lakieruTyp lakieru

Pojemność zbiornika paliwa

6.5 4.7

41
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-Kredyt Select z niską ratą-Kredyt Select z niską ratą-Kredyt Select z niską ratą-Kredyt Select z niską ratą

-Kredyt 50/50 RRSO 5.01%-Kredyt 50/50 RRSO 5.01%-Kredyt 50/50 RRSO 5.01%-Kredyt 50/50 RRSO 5.01%

-Kredyt 3x33 RRSO 5.30%-Kredyt 3x33 RRSO 5.30%-Kredyt 3x33 RRSO 5.30%-Kredyt 3x33 RRSO 5.30%

-Kredyt 4x25, RRSO 7.92%-Kredyt 4x25, RRSO 7.92%-Kredyt 4x25, RRSO 7.92%-Kredyt 4x25, RRSO 7.92%

     Tylko teraz Juke w Kredycie 0% na 5 lat RRSO 0%.

NISSANNISSANNISSANNISSAN    LEASING iLEASING iLEASING iLEASING i NISSAN NISSAN NISSAN NISSANBUSINESSFINANCE - najlepsza oferta dla Twojej firmyFINANCE - najlepsza oferta dla Twojej firmyFINANCE - najlepsza oferta dla Twojej firmyFINANCE - najlepsza oferta dla Twojej firmy

-Leasing Select z niską ratą-Leasing Select z niską ratą-Leasing Select z niską ratą-Leasing Select z niską ratą

W celu poznania szczegółów oferty finansowej zachęcamy do wizyty w salonie.

NISSANNISSANNISSANNISSANFINANCE KREDYT - najlepsza oferta dla CiebieFINANCE KREDYT - najlepsza oferta dla CiebieFINANCE KREDYT - najlepsza oferta dla CiebieFINANCE KREDYT - najlepsza oferta dla Ciebie
Nissan Finance to pełna gama produktów finansowych dopasowanych do wymagań każdego klienta, stworzona z myślą o różnych potrzebach. Oferujemy wiele dogodnych form finansowania aby

ułatwić Ci zakup Twojego Nissana:

Kredyt 0% na 5 lat RRSO 0%Kredyt 0% na 5 lat RRSO 0%Kredyt 0% na 5 lat RRSO 0%Kredyt 0% na 5 lat RRSO 0%

Nissan Business Center to część naszej autoryzowanej sieci dealerskiej specjalizująca się w obsłudze Klienta biznesowego. Oprócz profesjonalnego doradztwa, najwyższego standaru obsługi nasi

Klienci mogą skorzystać z różnego rodzaju dedykowanych programów fiansowych dopasowanych do potrzeb każdego rodzaju firmy. W obecnej chwili ofertujemy:  

-Leasing od 100%-Leasing od 100%-Leasing od 100%-Leasing od 100%

RRSO dla Kredytu 0% wynosi 0% dla następującego reprezentatywnego przykładu: cena auta 70 676 zł, okres 60 miesięcy, wpłata własna 35 338 zł, oprocentowanie nominalne stałe w skali roku 0%, finansowana opłata 

przygotowawcza 0 zł. Miesięczna rata kredytowa 588,97 zł.  Całkowita kwota kredytu : 35 338,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 35 338,00 zł. Stan na dzień 01.10.2018. Kredyt oferowany jest przez RCI Banque S.A. Oddział w 

Polsce i dostępny u pośredników kredytowych wykonujących czynności faktyczne związane z zawieraniem umów kredytowych na podstawie umowy z RCI Banque S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie.

RRSO dla Kredytu Select wynosi 9,36% dla następującego reprezentatywnego przykładu: cena auta 92 729 zł, okres 37 miesięcy, wpłata własna 23 182 zł, oprocentowanie nominalne w skali roku 5,49%, finansowane: opłata 

przygotowawcza 2 781,87 zł i ubezpieczenie kredytobiorcy: 3 211,39 zł. Miesięczna rata kredytowa 1 092,97 zł.  Ostatnia rata 46 365 zł. Całkowita kwota kredytu : 69 546,75 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 85 711,31 zł.

RRSO dla Kredytu 50/50 wynosi 5,01% dla następującego reprezentatywnego przykładu: cena pojazdu 89 029 zł, okres 12 miesięcy, wpłata własna 44 515 zł, oprocentowanie nominalne w skali roku 0%, opłata przygotowawcza 2 

225,73 zł. Rata kredytu do spłaty po 12 miesiącach wynosi 46 740,23 zł. Całkowita kwota kredytu: 44 514,50 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 46 740,23 zł. 

RRSO dla Kredytu 3x33% wynosi 5,30% dla następującego reprezentatywnego przykładu: cena auta 90 365 zł, okres 24 miesiące, wpłata własna 29 820 zł, oprocentowanie nominalne w skali roku 0%, finansowane: opłata 

przygotowawcza 3 027,23 zł i ubezpieczenie kredytobiorcy 1 830,87 zł. Wysokość raty: 32 701,32 zł.  Całkowita kwota kredytu: 60 544,55 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 65 402,64 zł. 

RRSO dla Kredytu 4x25% wynosi 7,92% dla następującego reprezentatywnego przykładu: cena auta 91 714 zł, okres 36 miesięcy, wpłata własna 22 929 zł, oprocentowanie nominalne w skali roku 2,99%, finansowane: opłata 

przygotowawcza 3 439,28 zł i ubezpieczenie kredytobiorcy 3 120,11 zł. Wysokość raty: 27 367,77 zł.  Całkowita kwota kredytu: 68 785,50 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 79 850,51 zł. 

Szczegółowe warunki Leasingu od 100% i Leasingu Select oferowanego przez RCI Leasing Polska Sp. z o.o. dostępne u Autoryzowanych Dealerów Nissana.

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 01/10/2018 a 31/10/2018. 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. 

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

Twój Dealer NissanTwój Dealer NissanTwój Dealer NissanTwój Dealer Nissan

JUKE | FINANSOWANIE 

Model Juke Juke Juke Juke

Wersja Visia Plus Acenta N-Connecta N-Connecta

Specyfikacja 1.6 l  112 (144 Nm) - 5MT 1.6 l  112 (144 Nm) - 5MT 1.6 l  112 (144 Nm) - 5MT 1.6 l  112 (144 Nm) - XTRONIC

Cena 64,400 69,200 76,300 80,600

Obniżka 4,500 4,000 4,000 4,000

Obniżona cena 59,900 65,200 72,300 76,600

Wkład własny 29,950 32,600 36,150 38,300

Okres spłaty 60 miesięcy 60 miesięcy 60 miesięcy 60 miesięcy

Stopa procentowa 0% 0% 0% 0%

Miesięczna rataMiesięczna rataMiesięczna rataMiesięczna rata 499499499499 543543543543 603603603603 638638638638

Nissan Finance 0% RRSO


