NOVÝ NISSAN JUKE NISMO RS
CENA OD

656 000 KČ

NISSAN
FINANCE

50 50

OPRAVDOVÝ ZÁŽITEK Z JÍZDY
214 KONÍ, POHON VŠECH 4 KOL, ZESÍLENÁ KAROSERIE, VYLEPŠENÉ
BRZDY NISMO RS, VYLEPŠENÉ ODPRUŽENÍ A TLUMIČE, PÁDLOVÉ
ŘAZENÍ (XTRONIC), TO VŠE PŘISPĚJE K ZÁŽITKU Z JÍZDY, JAKÝ JSTE
DOSUD NEPOZNALI.

UNIKÁTNÍ STYL NISMO
NOVÝ NISSAN JUKE NISMO RS S SEBOU PŘINÁŠÍ EXKLUZIVNÍ STYL
NISMO. NABÍZÍ ZESÍLENOU KAROSERII S ČERVENÝMI PRVKY, 18"
KOLA, SPECIÁLNÍ SPORTOVNÍ VÝFUK, SPORTOVNÍ PŘEDNÍ I ZADNÍ
NÁRAZNÍK, STŘEŠNÍ SPOILER A SPOUSTU DALŠÍCH VYTŘÍBENOSTÍ.

BOHATÝ INTERIÉR
VOLANT POTAŽENÝ ALCANTAROU A KŮŽÍ S ČERVENÝM PROŠITÍM,
HLINÍKOVÉ SPORTOVNÍ PEDÁLY, PŘEDNÍ SEDADLA S PRAVÝM
SEMIŠEM NEBO SEDADLA RECARO. SPLŇTE SI SVÉ SNY O
SPORTOVNÍM CROSSOVERU.

www.nissan.cz

STANDARDNÍ CENY

EURO 6
NISMO RS

DIG-T 218 (280 Nm) - MT6

7.2 l/100 km

656 000

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

7.4l/100 km

735 000

VÝBAVA NA PŘÁNÍ

RECARO

Sedadla Recaro

41 100

Xenonové světlomety

SADA TECH

Panoramatický kamerový parkovací systém (AVM)

33 000

Safety Shield

METALICKÝ LAK

NISMO: Výkon a technologie závodních okruhů

S - Standardní výbava

S

JUKE NISMO RS | VÝBAVA
BEZPEČNOST
Zesílená karoserie NISMO RS
Vylepšené brzdy NISMO RS
Vylepšené odpružení a tlumiče NISMO RS
Přední airbagy (řidič + spolujezdec)
Hlavové airbagy
Boční airbagy
Vypínatelný airbag spolujezdce
3-bodové bezpečnostní pásy na všech sedadlech
Vizuální a zvuková výstraha nezapnutých bezpečnostních pásů u řidiče
ISOFIX ukotvení dětských sedaček na zadních sedadlech
Výškově nastavitelný volant
ESP + ABS + brzdový asistent
Pneumatiky s nízkým valivým odporem
Rezerva

EXTERIÉR
18" kola s 225mm pneu a červenými brzdovými třmeny
přední nárazník a mřížka chladiče NISMO
zadní nárazník a difuzor NISMO
boční lišty
Lesklé černé mřížky chladiče s chromovanou lištou ve tvaru V
Vnější kliky dveří a vnější zpětná zrcátka v barvě karoserie
Přední a zadní emblém NISMO RS
Blatníky v barvě karoserie
Lesklé červené kryty zpětných zrcátek
Lesklý černý středový sloupek
Speciální sportovní výfuk o průměru 100 mm
Střešní spoiler
Tónovaná okna
LED DTRL (6 LED na každé straně)
NISMO RS LED
Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka s LED blinkry
Elektricky nastavitelná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
Xenonové světlomety

INTERIÉR
Přední sedadla s pravým semišem a zadní sedadla s umělým semišem

1)

Semišové čalounění dveří a krytu přístrojové desky
Volant potažený alcantarou a kůží s červeným prošitím
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
Zadní sklopná sedadla v poměru 60/40
Opěrky hlavy na zadních sedadlech
Tmavě šedé prahové lišty se znakem NISMO
Červený otáčkoměr s logem NISMO RS
Hliníkové sportovní pedály
Leské černé kruhové rámečky větracích otvorů
Palubní počítač
Hydrografická úprava hlavice řadicí páky a centrální konzole
Řadící páka potažená kůži s červeným prošitím
Černé karbonové lišty dveří a středové konzole
Automatická klimatizace
Elektricky ovládaná přední a zadní okna
Sedadla Recaro
- Standardní výbava,

-Výbava na přání

1) Jak je v automobilovém průmyslu obvyklé, na některých částech kožených sedadel může být použita umělá kůže. Umělá kůže v řadě ohledů převyšuje vlastnosti přírodní kůže (například nevrásní při stárnutí, snadněji se čistí, je odolnější
proti mechanickému poškození). Takové řešení umožňuje poskytnout našim zákazníkům skutečně hodnotný a trvanlivý produkt.

JUKE NISMO RS | VÝBAVA
TECHNOLOGIE
Ukazatel zařazeného rychlostního stupně
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
Inteligentní klíč se startovacím tlačítkem
Tempomat a omezovač rychlosti
Nissan Dynamic Control System
Senzory deště a šera
NissanConnect: integrovaný navigační systém, 5.8" barevná dotyková obrazovka LCD, USB, MP3,
iPod konektivita, 6 reproduktorů, zadní parkovací kamera
Google Send-to-car: předpověď počasí, ceny paliva, informace o letech, eco-routing (ekologické
plánování trasy) 1)
Panoramatický kamerový parkovací systém AVM
Bezpečnostní systém Nissan Safety Shield (sledování mrtvého úhlu, upozornění na vybočení z
jízdního pruhu, monitorování pohybujících se objektů)

- Standardní výbava,

-Výbava na přání

1) Některé systémy a jejich funkce vyžadují propojení s kompatibilním mobilním telefonem, nebo jiným zařízením, které není součástí výbavy vozu. Mobilní sítě jsou poskytované mobilními operátory a ne společností Nissan. Pro
poskytnutí internetových služeb tento systém vyžaduje bluetooth propojení s vhodným mobilním telefonem. Poplatky budou účtovány ve výši poplatků za běžné hlasové služby. Dostupnost některých služeb může být limitována
v závislosti na místním trhu. Silnice nižších tříd nejsou plně pokryty. Pro více informací se obraťte na vašeho dealera

JUKE NISMO RS |

TECHNICKÁ DATA
1.6L turbo DIG-T 2WD

1.6L turbo DIG-T 4WD

6MT

X-TRONIC M8

MODEL
Typ karoserie

5ti dvéřový hatchback

Počet sedadel

5

MOTOR
Zdvihový objem
Max. Výkon
Max. točivý moment

cm³

1618

1618

KW (ps)/min-1

160 (218) / 6000

157 (214) / 6000

Nm/min-1

280Nm / 3600-4800

250Nm / 2400-6000

Druh paliva

Benzín (Natural 98)

Přívod paliva

Sekvenční vysokotlaké přímé vstřikování paliva

PODVOZEK
MC Pherson, vinuté pružiny

Front
Zavěšení
Rear

Torzní ramena, vinuté pružiny

Zadní náprava Multilink

Elektrický posilovač s volbou účinnosti

Řízení

Ventilated front discs, Ventilated rear discs diagonal circuit,
power assistedVpředu ventilované kotouče, nevětrané zadní
kotouče diagonálně zapojené, s posilovačem

Brzdový systém

Rozměr kol

18"x 7" (hliníková)

Rozměr pneumatik

225/45R18

HMOTNOSTI/ROZMĚRY
Pohotovostní hmotnost min / max

kg

1315/1341

1446/1461

Celková hmotnost

kg

1 760

1 880

Max. užitečné zatížení

kg

445

434

Celková délka

mm

4165

Celková šířka

mm

1 765

Celková výška

mm

1565

Celková výška

mm

2530

Objem zavazadlového prostoru (VDA)

l

354

207

Max. se sklopenými sedadly k roletě

l

797

506

Max. se sklopenými sedadly po střechu

l

1 189

786

Objem palivové nádrže

l

46

50

7,3

SPOTŘEBA PALIVA A JÍZDNÍ VLASTNOSTI
Spotřeba paliva:

- Kombinovaná

l/100 km

7,2

- Město

l/100 km

9,5

9,5

- Mimo město

l/100 km

5,9

6,1

Emise CO2 (kombinované)

g/km

168

172

Max. rychlost

km/h

220

200

mp

7,0

8,0

Typ barvy

Cena

Zrychlení 0 - 100 km/h

BARVA
Barva
QAB - perleťová bílá

metalická - perleťová

3000 Kč

Z11 - černá

metalická

0 Kč

KY0 - stříbrná

metalická

0 Kč

Látkové čalounění: Prémiová
černá

JUKE NISMO RS | FINANCE
SPECIÁLNÍ NABÍDKA NISSAN FINANCE
Nissan Finance nabízí široké množství nástrojů, které byly vytvořeny tak, aby uspokojily jak naše firemní, tak i privátní zákazníky.
Součástí finančních dohod mohou být také různé ochrany, které zajistí, že budete moci splácet i v případě finančních problémů.
Pro více informací, prosím, kontaktujte svého dealera.

NISSAN SMART
Nissan SMART je velmi chytrý způsob financování: fixní měsíční splátky vám zaručují, že se vždy vejdete do svého rozpočtu.
Pro více informací, prosím, kontaktujte svého dealera.

POJIŠTĚNÍ NISSAN
Pojištění Nissan bylo vytvořeno tak, aby umožnilo majitelům vozů Nissan využívat všechny výhody na maximum. Některé z těchto výhod jsou:
Zajímavé bonusy
Všechny opravy jsou prováděny pouze v autorizovaných servisech Nissan
Při opravách jsou použity pouze originální díly Nissan
V případě využití autorizovaného servisu Nissan máte možnost zapůjčit si po dobu opravy náhradní vozidlo.
Pojištění platí na území všech zemí Evropské unie
Výše uvedené výpočty ukazují reprezentativní příklad na základě dané nabídky. Pro více informací a individuální nabídku, prosím, kontaktujte svého dealera.
Dostupnost některého příslušenství, náhradních dílů či služeb závisí na místních možnostech a skladových zásobách.
Všechny ceny jsou uvedeny v Kč a obsahuji příslušnou sazbu DPH. Obsah tohoto ceníku odráží stav platný v době vydání. NISSAN Sales CEE Kft. si vyhrazuje právo ke změně zde
uvedených informací bez předchozího upozornění. Tento ceník je platný od 01.04.2017 do odvolání nebo vydání nového ceníku. Speciální nabídka akčních cen je platná pro smlouvy se
zákazníky uzavřené od 01.04.2017 do 30.06.2017 Uvedená data jsou pouze pro informační účely a nemohou byt považována za návrh smlouvy. Uvedené ceny včetně DPH se mohou
změnit v důsledku změny sazby daně z přidané hodnoty. Pro informace o aktuálních cenách a dalších podmínkách se prosím obraťte na autorizované prodejce Nissan.

Váš autorizovaný prodejce

Nissan Sales Central & Eastern Europe Kft.
organizační složka
IČ: 272 48 011
Praha 4, Antala Staška 2027/77, Krč
PSČ 14000

