
VISIA
Základné prvky výbavy:
• 16” oceľové disky kolies
• Manuálna klimatizácia

• Tempomat a obmedzovač rýchlosti
• Full LED svetlomety pre všetky verzie
• Bezpečnostné asistenty a Bezpečnostný balík

ACENTA 

N-CONNECTA

TEKNA

N-DESIGN

Základné prvky výbavy (nad rámec výbavy VISIA):
• 17” disky kolies s krytmi kolies FlexWheel® 
• Zadná parkovacia kamera

Základné prvky výbavy (nad rámec výbavy ACENTA):
• 17" disky kolies z ľahkých zliatin
• Automatická klimatizácia

Základné prvky výbavy (nad rámec výbavy N-CONNECTA):
• 19” disky kolies z ľahkých zliatin
• ProPILOT / Drive Assist

Základné prvky výbavy (nad rámec výbavy N-CONNECTA):
• 19” disky kolies z ľahkých zliatin, Akari design
• Personalizovaný prémiový interiér

• Multimediálny systém Display Audio s 8” multidotykovým displejom
• Apple CarPlay®/Android Auto®3

• Ovládanie hlasom

• Volič jazdných režimov (Drive mode)
• Zadné parkovacie senzory

• Panoramatický kamerový parkovací systém
• Inteligentný systém sledovania mŕtveho úhla
• Predné a zadné parkovacie senzory

• Vonkajšie spätné zrkadlá a vonkajšia anténa shark vo farbe strechy
• Dizajnové prvky exteriéru (lišty vo farbe personalizácie)

NISSAN JUKE
MODELOVÝ ROK 2021 (Euro 6d)

Štandardná cena:

od 17 690 €

Štandardná cena:

od 18 890 €

Štandardná cena:

od 20 590 €

Štandardná cena:

od 22 690 €

Štandardná cena:

od 22 910 €

Nissan Juke od 17 690 € 



FARBY KAROSÉRIE / PRÉMIOVÝ INTERIÉR

NEMETALICKÉ
(DOSTUPNÉ PRE: VISIA, ACENTA, N-CONNECTA, TEKNA)

Z10 Červená 326 Biela QAB Biela Pearl
250 €bez príplatku

PERLEŤOVÉ - 650€
(DOSTUPNÉ PRE: VISIA, ACENTA, N-CONNECTA, TEKNA)

KAD Šedá Gun CAN Hnedá ChestnutZ11 ČiernaKY0 Strieborná

RBN Atramentová modráRCA Modrá Vivid NBV Červená Fuji Sunset NBQ Bordová

METALICKÉ - 550€
(DOSTUPNÉ PRE: VISIA, ACENTA, N-CONNECTA, TEKNA)

DVOJTÓNOVÉ PRÉMIOVÉ PREVEDENIE FARBY KAROSÉRIE
(Štandard pre výbavu N-Design, voliteľné pre výbavu N-Connecta a Tekna)

Oranžový a čierny kožený interiér (N)

PERSONALIZOVANÝ PRÉMIOVÝ INTERIÉR4

(Štandard pre výbavu N-Design)

Biely a čierny interiér zo syntetickej 
kože (Q)

Interiér Alcantara a čierna koža (Z)

Môžete si ho zvoliť v kombinácii s 
týmito farbami karosérie:
XEY, XEZ, XFB, XFC

Môžete si ho zvoliť v kombinácii s 
týmito farbami karosérie:
XDF

Môžete si ho zvoliť so všetkými 
dvojtónovými prevedeniami farby 
karosérie.

XDF XDR XDJ XFB XFC

XEY

XEZ

XDX

XEE

XDW

XED XEC

XDY XDZ

XEA

CENNÍKOVÁ CENA

MOTOR

DIG-T 114 HP 
(200 Nm)

Benzín
6-stupňová
manuálna

PREVODOVKA

DIG-T 114 HP 
(200 Nm)

Benzín
7-stupňová

automatická DCT
(s páčkami pod volantom)

VISIA

17 690 €

-

ACENTA

18 890 €

20 490 €

N-CONNECTA

20 590 €

22 190 €

TEKNA

22 690 €

24 290 €

N-DESIGN

22 910 €

24 510 €

SPOTREBA PALIVA
EMISIE CO22

Štandardná 
cena

Štandardná 
cena

22 910 €

5.9-6.3 l/100km
134-142 g/km

6.0-6.4 l/100km
137-146 g/km
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VÝBAVA

VISIA ACENTA
(NAD RÁMEC VÝBAVY VISIA)

N-CONNECTA
(NAD RÁMEC VÝBAVY ACENTA)

TEKNA
(NAD RÁMEC VÝBAVY N-CONNECTA)

N-DESIGN
(NAD RÁMEC VÝBAVY N-CONNECTA)

● 16” oceľové disky kolies (215/65 
R16)
● LED svetlomety  (predné 
stretávacie, denné svietenie, zadné 
svetlá)
● Monoformné športové sedadlá
● Látkový poťah sedadiel
● Vonkajšie spätné zrkadlá vo farbe 
karosérie s elektrickým ovládaním a 
smerovým ukazovateľom
● Manuálna klimatizácia s peľovým 
mikrofiltrom
● Systém štart-stop
● Modul komfortného blikania 
smerových svetiel (3-blik)
● Rádio so 4 reproduktormi + DAB
● Bluetooth + USB + AUX
● 4.2” farebný TFT displej
● Multifunkčný volant 
● Svetlomety s funkciou “Follow Me 
Home” 
● Osvetlenie batožinového priestoru
● Osvetlenie kabíny a ambientné 
osvetlenie v stredovej koznole
● 4x elektricky ovládané okná 
(vodičové okno s jednodotykovým 
ovládaním) 
● Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný 
volant
● Tlačidlo Emergency Call
● Látkový poťah sedadiel - čierny

● Senzor vonkajšej teploty vzduchu
● Zrkadlo v slnečnej clone vodiča a 
spolujazdca
● Sedadlo vodiča výškovo 
nastaviteľné
● 6 airbagov (vodiča, spolujazdca, 
bočné a hlavové)
● Tempomat a obmedzovač rýchlosti
● Inteligentný systém núdzového 
brzdenia s rozpoznávaním chodcov a 
cyklistov 
● Upozornenie na vybočenie z 
jazdného pruhu so zásahom do 
riadenia 
● Automatické prepínanie 
diaľkových a stretávacích 
svetlometov
● Systém rozpoznávania dopravných 
značiek
● Automatické spustenie výstražných 
svetiel pri núdzovom brzdení
● Senozory sledovania tlaku v 
pneumatikách (TPMS)
● ABS + EBD + brzdový asistent + 
asistent rozjazdu do kopca
● Aktívne ovládanie podvozku Nissan
● Upozornenie na nezapnutý 
bezpečnostný pás
● 3x opierka hlavy pre 2. rad sedadiel
● ISOFIX pre 2. rad sedadiel
● Sada na opravu pneumatík

● 17” disky kolies s krytmi kolies 
FlexWheel® 
● Multimediálny systém Display Audio s 
8” multidotykovým displejom 
● Apple Car play + Google Android Auto3

● Zadná parkovacia kamera
● Ovládanie hlasom
● Dojazdové rezervné koles
● Vonkajšie kľučky dverí vo farbe 
karosérie
● Vnútorné kľučky dverí v prevedení 
chróm
● Látkový poťah sedadiel - čierny

● 17” disky kolies z ľahkých zliatin
● Automatická klimatizácia  s peľovým 
mikrofiltrom
● Inteligentný kľúč
● Volič jazdných režimov
● 7” farebný TFT displej 
● 6 reproduktorov
● Zadné parkovacie senzory
● Elektrická ručná brzda s funkciou Auto Hold
● Vonkajšie spätné zrkadlá: vyhrievané, 
elektricky sklápateľné
● Automatické stierače s dažďovým senzorom
● Automatické stmavovanie vnútorného 
spätného zrkadla
● Tmavé sklá zadných okien
● Vonkajšia anténa Shark
● Lakťová opierka pre predný rad sedadiel
● Volant a hlavica radiacej páky potiahnuté 
kožou 
● Látkový poťah sedadiel - čierny/šedý
● Ozdobné prvky dvier a palubnej dosky
● Zadné USB konektory (nabíjanie 2,4A)
● Čalúnená opierka kolena na stredovom 
tuneli
● Zadné brzdy: kotúčové
● Látkový poťah sedadiel - čierny/šedý

● 19” Disky kolies z ľahkých zliatin
● Panoramatický kamerový parkovací 
systém s prednými a zadnými 
parkovacími senzormi a systémom na 
upozornenie na premávku za vozidlom
● Polokožené čalúnennie sedadiel
● ProPILOT (DCT)
- Asistent pre jazdu v dopravnej zápche
- Asistent pre udržanie vozidla v jazdnom 
pruhu
- Inteligentný tempomat
● Drive Assist (manuálna prevodovka):
- Asistent pre udržanie vozidla v jazdnom 
pruhu
- Inteligentný tempomat
●Inteligentné rozpoznávanie únavy 
vodiča
● Inteligentný systém sledovania 
mŕtveho úhla
● Systém upozornenia na premávku za 
vozidlom
● Dvojité dno batožinového priestoru
● Ambientné podsvietenie konzoly 
radiacej páky
● Ambientné osvetlenie dverí
● Odkladacie priestory na zadnej strane 
predných sedadiel 

● 19” Disky kolies z ľahkých zliatin, Akari
● Dizajnové prvky exteriéru (lišty vo farbe 
personalizácie)
● Dvojtónové prevedenie farby karosérie
● Vonkajšie spätné zrkadlá a vonkajšia 
anténa shark vo farbe strechy
● Personalizovaný prémiový interiér4

(Sedadlá, palubná doska, čalúnenie dverí, 
lakťová opierka):
1. Čierna Alcantara a koža 
2. Oranžová koža 
3. Syntetická koža vo farebnej kombinácii 
čiernej a bielej
● Dvojité dno batožinového priestoru
● Ambientné podsvietenie konzoly radiacej 
páky
● Ambientné osvetlenie dverí
● Odkladacie priestory na zadnej strane 
predných sedadiel 

Balík Warm (590 €)
● Vyhrievané predné sedadlá
● Vyhrievané čelné sklo
● Výškovo nastaviteľné sedadlo spolujazdca
● LED hmlové svetlomety predné

Balík Technology (1 200 €)
● Panoramatický kamerový parkovací systém
● ProPILOT (DCT)
● Drive Assist (manuálna prevodovka)
● Inteligentný systém sledovania mŕtveho uhla
● Inteligentné rozpoznávanie únavy vodiča
● Systém upozornenia na premávku za 
vozidlom

Balík Sound & Go (760 €)
● Audiosystém BOSE® Personal Plus s 8 
reproduktormi
● NissanConnect navigácia a služba connected 
services

Balík Warm (590 €)
● Vyhrievané predné sedadlá
● Vyhrievané čelné sklo
● Výškovo nastaviteľné sedadlo 
spolujazdca
● LED hmlové svetlomety predné

Dvojtónové prevedenie farby karosérie: 
karoséria a strecha, vonkajšie spätné 
zrkadlá (950 €)
● Voliteľná farba strechy a vonkajších 
spätných zrkadiel: Čierna / Červená Fuji 
Sunset / Strieborná

Balík Sound & Go (760 €)
● Audiosystém BOSE® Personal Plus s 8 
reproduktormi
● NissanConnect navigácia a služba 
connected services

NissanConnect navigácia a služba connected 
services (450 €)

19" disky kolies z ľahkých zliatin 
(300 €)

Dvojtónové prevedenie farby karosérie: 
karoséria a strecha, vonkajšie spätné 
zrkadlá (950 €)
● Voliteľná farba strechy a vonkajších 
spätných zrkadiel: Čierna / Červená Fuji 
Sunset / Strieborná

Balík Warm (590 €)
● Vyhrievané predné sedadlá
● Vyhrievané čelné sklo
● Výškovo nastaviteľné sedadlo spolujazdca
● LED hmlové svetlomety predné

Balík Comfort (600 €)
● Automatická klimatizácia
● Automatické stierače
● Vonkajšie spätné zrkadlá: vyhrievané, 
elektricky sklápateľné
● Vyhrievané sedadlá

Balík Design (400 €)
● Tmavé sklá zadných okien
● LED hmlové svetlomety predné

VOLITEĽNÁ VÝBAVA

+2 ročná predĺžená záruka1

(spolu 5 rokov alebo 150.000 km)
(635 € )

+2 ročná predĺžená záruka1

(spolu 5 rokov alebo 150.000 km) 
(635 € )

+2 ročná predĺžená záruka1

(spolu 5 rokov alebo 150.000 km) 
(635 € )

+2 ročná predĺžená záruka1

(spolu 5 rokov alebo 150.000 km) 
(635 € )

+2 ročná predĺžená záruka1

(spolu 5 rokov alebo 150.000 km) 
(635 € )



Všetky ceny sú vrátane príslušnej sadzby DPH a sú uvedené v EUR. Obsah tohto cenníka odzrkadľuje stav platný v čase jeho vydania. Grand Automotive Central Europe Kft. si vyhradzuje právo na zmenu informácií uvedených v tomto cenníku bez predchádzajúceho upozornenia. Kampaň je platná pre 
zmluvy so zákazníkmi uzatvorené v období od 02.11.2021. do vypredania zásob. Uvedené údaje majú iba informačný charakter a nie sú považované za súčasť zmluvného návrhu. Uvedené ceny vrátane DPH sa môžu zmeniť v dôsledku zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty. Niektoré modely/príslušentstvá 
zahrnuté v cenníku sú v obmedzenej dostupnosti. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte svojho predajcu.

1 Všetky ceny sú uvedené v EUR a obsahuje mieru dane z poistenia. Produkt je oslobodený od dane z pridanej hodnoty. Obsah tohto cenníku odzrkadľuje stav platný v čase jeho vydania. Nissan International Insurance Ltd. si vyhradzuje právo na  zmenu informácií uvedených v tomto cenníku bez
predchádzajúceho upozornenia. Uvedené údaje majú iba informačný charakter a nie sú považované za súčasť zmluvného návrhu. Podrobnejšie informácie o dostupných produktoch k Vášmu vozidlu nájdete na palubnom počítači a na našej internetovej stránke. Ohľadne predaja produktu cez internet prosím
kontaktujte nášho Kolegu. NISSAN Poistenie predĺženej záruky je poistným produktom. Pre podrobnejšie informácie si prosím preštudujte informačnú brožúru a Všeobecné podmienky.

2 Hodnoty spotreby paliva a produkcie emisií sú uvedené v súlade s platnými Európskymi predpismi. Uvedené hodnoty sú v súlade s WLTP. Cyklus WLTP je nový testovací cyklus na zistenie spotreby paliva a produkcie emisií CO2. Porovnávať je možné len hodnoty, ktoré boli testované rovnakou technickou 
procedúrou. Hodnoty namerané v reálnej premávke sa môžu líšiť v závislosti od poveternostných podmienok, štýlu jazdy, zaťaženia vozidla a dodatočne montovaného príslušenstva.

3 Apple CarPlay je aplikácia poskytovaná spoločnosťou Apple Inc. Apple CarPlay má ochrannú známku spoločnosti Apple Inc. Apple CarPlay je kompatibilný iba s iAP2, iPhone 5 alebo novším (Lightning konektor) a iOS 8.3 alebo novším a vyžaduje si USB pripojenie . Zoznam krajín, v ktorých je k dispozícii 
aplikácia Apple CarPlay nájdete na adrese: https://www.apple.com/sk/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay. Android Auto je aplikácia poskytovaná spoločnosťou Google. Android Auto je kompatibilný iba s telefónmi Android verzia 5.0 ( Lollipop ) alebo vyššou a vyžaduje si USB pripojenie. 
Zoznam krajín, v ktorých je k dispozícii Android Auto, nájdete na: https://www.android.com/auto. Nissan nezodpovedá za žiadne škody, straty alebo zranenia vzniknuté v súvislosti s používaním aplikácie Apple CarPlay a Android Auto. Z dôvodov mimo kompetencie spoločnosti Nissan nemusia byť aplikácie 
Apple CarPlay a Android Auto k dispozícii vo vašej krajine alebo nemusia fungovať so všetkými ich funkciami. Spoločnosť Nissan vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za nedostupnosť alebo neúplné funkcie aplikácie Apple CarPlay a / alebo Android Auto vo vašom vozidle.

4 Ako je v automobilovom priemysle obvyklé, na niektorých častiach kožených sedadiel môže byť umelá koža. Umelá koža v mnohých ohľadoch prevyšuje vlastnosti prírodnej kože (napríklad nedochádza k jej vrásneniu pri starnutí, ľahšie sa čistí, je odolná proti mechanickému poškodeniu). Takéto riešenie 
umožňuje poskytnúť našim zákazníkom skutočne hodnotný a trvanlivý produkt.


