
MOTOR VÁLTÓ VISIA PLUS ACENTA N-CONNECTA
BOSE® Personal® 

Edition
TEKNA

Listaár 4,915,000 Ft 5,300,000 Ft 5,779,000 Ft 6,314,000 Ft 6,275,000 Ft

Kedvezményes ár 4,265,000 Ft 4,600,000 Ft 5,079,000 Ft 5,414,000 Ft 5,575,000 Ft
Listaár - 5,570,000 Ft 6,049,000 Ft 6,584,000 Ft 6,545,000 Ft

Kedvezményes ár - 4,870,000 Ft 5,349,000 Ft 5,684,000 Ft 5,845,000 Ft

GYÖNGYHÁZ
- 65,000 Ft 150,000 Ft

Piros Fehér Indigó kék Ezüst Fekete Szürke Érzéki vörös Gesztenyebarna Élénk kék Gyöngyház fehér
Z10 326 RBN KY0 Z11 KAD NAJ CAN RCA QAB

VÁLASZTHATÓ KAROSSZÉRIA SZÍNEK
ALAP METÁL

130,000 Ft

1 - Valamennyi ár Ft-ban értendő, és tartalmazza a mindenkori ÁFA-t, valamint a regisztrációs adót. Az árlista tartalma a kiadáskor érvényes állapotot tükrözi. A Nissan Sales CEE Kft. fenntartja a jogot az itt közölt információk előzetes értesítés nélküli megváltoztatására. 

Az árlista a 2019.05.01-től megkötött vevői szerződésekre érvényes, visszavonásig. Az árlistában szereplő egyes modellek/felszereltségek korlátozott számban elérhetőek. További információért, kérjük forduljon márkakereskedőjéhez!

2 - Az értékek az EC irányelvek alapján értendők: vezető nélkül, hűtőfolyadékkal, olajjal, üzemanyaggal, pótkerékkel és tartozékokkal mérve. A raksúly redukálódhat a választott opciók és tartozékoknak megfelelően.

A fogyasztási és kibocsátási értékek az alkalmazandó európai előírásoknak megfelelően lettek megadva. A bemutatott számok WLTP adatok. A WLTP egy új teszt, amelyet az üzemanyag-fogyasztásra és a CO2 kibocsátási adatokra használnak. Csak azokat a járműveket hasonlítsa össze, amelyeket azonos 

műszaki eljárásokkal teszteltek. A tényleges vezetési eredmények változhatnak olyan tényezők függvényében, mint az időjárási viszonyok, a vezetési stílus, a jármű terhelése vagy a regisztráció után felszerelt tartozékok. A bemutatott motorizációk a Nissan motorok változásai miatt a rendelkezésre állási 

korlátozások hatálya alá tartozhatnak. Ellenőrizze a Nissan márkakereskedőjének elérhetőségét és szállítási dátumát. 

BENZIN MOTOROK

1.6 l  112 (144 Nm)
Fokozatmentes 

automata

1.6 l  112 (144 Nm)
5-sebességes 

manuális

ÜZEMANYAG FOGYASZTÁS

CO2 KIBOCSÁTÁS

8.2-8.5 l/100 km

185-192 g/km

7.9-8.4 l/100 km

180-190 g/km

NISSAN JUKE
0% THM-MEL



1 - Az általános iparági gyakorlatnak megfelelően a bőrülések egyes részei műbőrből készülhetnek. Ezen anyag használatával az ülés tartósságának a növelése a cél, mivel az alkalmazott műbőr ellenállóbb a karcolódással szemben, könnyebben tisztítható és nem ráncosodik az idő múlásával. Csak Tekna 

feszereltségi szinten EURO6-os motorral standard.

2 - A Nissan Kiterjesztett Garancia a Nissan International Insurance Ltd. által nyújtott biztosítási termék, a biztosítás pontos feltételeiről az ügyféltérben elérhető Ügyféltájékoztató, valamint az Általános Szerződesi Feltételek segítségével tájékozódhat.

3 - Egyes funkciók használatához megfelelő, a rendszerrel kompatibilis mobil eszközre van szükség, amely nem tartozik a gépjárműhöz. A telefon és mobilszolgáltatás minőségéért a mobilszolgáltató felel, mely a Nissan hatáskörén kívül áll. A rendszer a Bluetooth segítségével csatlakoztatott eszközt 

használja az internetkapcsolat létesítésekor. Bizonyos applikációk csak korlátozottan elérhetőek. A navigációs rendszer lefedettsége az alsóbbrendű utakra vonatkozóan nem teljes. A részletekről érdeklődjön értékesítőinknél!

NissanConnect + 360 fokos parkolókamera + 

Biztonsági Pajzs (120 000 Ft)

●  Beépített navigációs rendszer 5.8" színes LCD 

kijelzővel, USB, MP3, iPod csatlakoztatás, 6 hangszóró, 

érintőképernyő

● 360 fokos parkolókamera

● Holttér-figyelmeztetés, Sávelhagyás-jelzés, Mozgó 

tárgyak észlelése

Velúr szőnyeg (15 000 Ft)

Téli csomag (65 000 Ft)

● Fűthető első ülések

Velúr szőnyeg (15 000 Ft) Velúr szőnyeg (15 000 Ft)

Téli csomag (85 000 Ft)

● Fűthető első ülések

● Fűthető külső tükrök

Külső csomag (160 000 Ft)

● Színes külső tartozékok

● 18" könnyűfém keréktárcsák színes betétekkel

Nissan 5★ Kiterjesztett Garancia

+1 év(össz. 4 év vagy 100.000 km) 39 800 Ft

+2 év(össz. 5 év vagy 100.000 km) 82 700 Ft

+2 év(össz. 5 év vagy 150.000 km) 103 500 Ft

• Karosszéria színére fújt ajtókilincsek

• LED-es első ködlámpák

• Sötétített hátsó oldalablakok és csomagtérablak

• Standard szürke szövetkárpit szürke varrással

• Fejtámla a középső hátsó ülésen

• Automata légkondicionáló berendezés

• Multifunkciós bőr kormánykerék

• Bőr sebességváltó és váltógomb

• Két szintre állítható csomagtértálca

• Sebességtartó automatika sebességhatárolóval

• Nissan Dynamic Control System

• Rádió/1CD audiorendszer 4 hangszóróval, AUX-

USB csatlakozóval, iPod csatlakoztatással, 

Bluetooth kihangosítással

• Audiorendszer vezérlés a kormánykeréken

VISIA PLUS ACENTA 
(VISIA PLUS felszereltségen felül)

FŐ FELSZERELTSÉGEK

N-CONNECTA 
(ACENTA felszereltségen felül)

BOSE® Personal® Edition
(N-CONNECTA felszereltségen felül)

TEKNA
(N-CONNECTA felszereltségen felül)

• Magas minőségű félbőr ülések színes betétekkel

• Fűthető első ülések

• Intelligens 360 fokos parkolókamera

• Nissan Aktív Biztonsági Pajzs (Holttér-figyelmeztetés, 

Sávelhagyás-jelzés, Mozgó tárgyak észlelése)

• BOSE® Personal Hangrendszer

• Külső csomag (színes külső tartozékok)

• 16" könnyűfém felni színes betétekkel

• 17" „Shiro“ könnyűfém keréktárcsák

• Bőr ülések

• Fűthető első ülések

• Intelligens 360 fokos parkolókamera

• Nissan Aktív Biztonsági Pajzs (Holttér-figyelmeztetés, 

Sávelhagyás-jelzés, Mozgó tárgyak észlelése)

• BOSE® Personal Hangrendszer

Velúr szőnyeg (15 000 Ft)

• Elektromosan behajtható, fűthető külső tükrök

• Félbőr ülések

• Intelligens kulcs Start/Stop gombbal

• Automatikus fényszóró és eső érzékelő

• NissanConnect: beépített navigációs rendszer 5,8" 

színes LCD kijelzővel, USB, MP3

• iPod csatlakoztatás, 6 hangszóró, érintőképernyő, 

tolatókamera

• Google Send-to-car mobil szolgáltatás: időjárás-

előrejelzés, üzemanyag árak repülőjáratok, gazdaságos 

útvonaltervezés

• Belső csomag (színes belső elemek + színes 

üléskárpit)

OPCIONÁLIS FELSZERELTSÉG

• 6 légzsák (vezető- és utasoldali, oldallégzsákok 

elől, függönylégzsákok)

• Kikapcsolható utasoldali légzsák

• ISOFIX gyermekülés-rögzítési pontok a második 

üléssor szélső ülésein

• Állítható magasságú kormánykerék

• Elektronikus menetstabilizáló rendszer (ESP), 

Blokkolásgátló fékrendszer (ABS), fékasszisztens 

(BA) és elektronikus fékerő-elosztó (EBD)

• Gumiabroncs nyomás ellenörző rendszer (TPMS)

• Helytakarékos pótkerék

• 16" könnyűfém kerétárcsák

• Elektromosan állítható külső tükrök

• Külső tükrök LED irányzelzőkkel

• LED-es nappali menetfény

• Standard szürke szövetkárpit

• Elektromos ablakemelők elöl-hátul, automata 

funkcióval a vezető oldalán

• Fedélzeti számítógép beépített hőmérővel

• Állítható magasságú vezetőülés

• Osztottan dönthető hátsó üléstámla (60/40)

• Manuális légkondicionáló berendezés

• Sebességváltásra figyelmeztető jelzés

• Távirányítós központizár

• Rádió/1CD audiorendszer 4 hangszóróval és AUX 

csatlakozóval

Nissan 5★ Kiterjesztett Garancia

+1 év(össz. 4 év vagy 100.000 km) 39 800 Ft

+2 év(össz. 5 év vagy 100.000 km) 82 700 Ft

+2 év(össz. 5 év vagy 150.000 km) 103 500 Ft

Nissan 5★ Kiterjesztett Garancia

+1 év(össz. 4 év vagy 100.000 km) 39 800 Ft

+2 év(össz. 5 év vagy 100.000 km) 82 700 Ft

+2 év(össz. 5 év vagy 150.000 km) 103 500 Ft

Nissan 5★ Kiterjesztett Garancia

+1 év(össz. 4 év vagy 100.000 km) 39 800 Ft

+2 év(össz. 5 év vagy 100.000 km) 82 700 Ft

+2 év(össz. 5 év vagy 150.000 km) 103 500 Ft

Külső csomag (65 000 Ft)

● Színes külső tartozékok

Nissan 5★ Kiterjesztett Garancia

+1 év(össz. 4 év vagy 100.000 km) 39 800 Ft

+2 év(össz. 5 év vagy 100.000 km) 82 700 Ft

+2 év(össz. 5 év vagy 150.000 km) 103 500 Ft

Téli csomag (85 000 Ft)

● Fűthető első ülések

● Fűthető külső tükrök

NissanConnect (194 000 Ft)

● Beépített navigációs rendszer 5.8" színes LCD 

kijelzővel, USB, MP3, iPod csatlakoztatás, 6 

hangszóró, érintőképernyő

● Tolatókamera

Velúr szőnyeg (15 000 Ft)

Díjmentes
Legmagasabb Nissan Assistance 

közúti segélyszolgálat 
Díjmentes 

részleteit megtalálja az Általános Szolgáltatási Feltételek dokumentumban a www.youplusnissan.hu weboldalon.


