
NOVÝ NISSAN JUKE NISMO RS

www.nissan.sk

UNIKÁTNY DIZAJN NISMO

BOHATÁ VÝBAVA INTERIÉRU

ZÁŽITOK Z JAZDY

214k, 4WD, zosilnená karoséria NISMO RS, vylepšené brzdy NISMO 

RS, vylepšené odpruženie a tlmiče NISMO RS, pádlové 

radenie(Xtronic)

Nové prvky karosérie s červenými vložkami, 18" disky kolies, zadný 

spojler, koncovka športového výfuku s priemerom 100mm, predný 

nárazník a mriežka chladiča

NISSAN FINANCE 0%ZĽAVA AŽ 

3 200 EUR

Volant potiahnutý kožou alcantara s červeným prešívaním, 

hliníkové športové pedále, predné športové sedadlá alebo sedadlá 

Recaro

NISSAN EASILY

4x25%

3x33%



NISMO RS

 22 150

 25 150

RECARO �   SEDADLÁ RECARO  1 500

BALÍK TECHNOLOGY

�   Xenónové svetlomety

�   Panoramatický kamerový parkovací systém
 
� Technológia Safety Shield

 1 200

METALICKÝ LAK S

DIG-T 218 (280 Nm) - MT6

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

7.2 l/100 km

7.4 l/100 km

S - Štandard
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NISMO RS

 25 350

 28 350

RECARO �   SEDADLÁ RECARO  1 500

BALÍK TECHNOLOGY

�   Xenónové svetlomety

�   Panoramatický kamerový parkovací systém
 
� Technológia Safety Shield

 1 200

METALICKÝ LAK S

DIG-T 218 (280 Nm) - MT6

DIG-T 214 (250 Nm) - Xtronic 4WD 7.4l/100 km

VÝBAVA NA ŽELANIEVÝBAVA NA ŽELANIEVÝBAVA NA ŽELANIEVÝBAVA NA ŽELANIE
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7.2 l/100 km

NISMO: UvoNISMO: UvoNISMO: UvoNISMO: Uvoľnený výkonnený výkonnený výkonnený výkon

S - Štandard

1 - Produkt je oslobodený od dane z pridanej hodnoty. Nissan International Insurance Ltd. si vyhradzuje právo na zmenu informácií uvedených v tomto cenníku bez predchádzajúceho upozornenia. NISSAN 5* Poistenie 

predĺženej záruky je poistným produktom. Pre podrobnejšie informácie si prosím preštudujte informačnú brožúru a Všeobecné podmienky, ktoré sú k dispozícii u autorizovaných predajcov a opravcov Nissan.

EURO EURO EURO EURO 6666



BEZPEČNOSŤ
Zosilnená karoséria NISMO RS �

Vylepšené brzdy NISMO RS �

Vylepšené odpruženie a tlmiče NISMO RS �

Airbag vodiča, airbag spolujazdca �

Hlavové airbagy �

Bočné airbagy �

Spínač vypnutia airbagu spolujazdca �

3-bodové bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách �

Signalizácia na zapnutie bezpečnostných pásov (Svetelná & Zvuková), pre vodiča, spolujazdca a zadné sedadlá �

Ukotvenie detskej sedačky systémom ISOFIX na zadných sedadlách �

Volant s možnosťou nastavenia sklonu �

ESP + ABS + VDC �

Monitorovanie tlaku v pneumatikách �

Rezervné koleso � 

EXTERIÉR
18" disky kolies z ľahkých zliatin a pneumatiky veľkosti 225/45 R18 �

Predný nárazník a mriežka chladiča NISMO �

Zadný nárazník a difúzor NISMO �

Bočné lišty �

Lesklá čierna mriežka chladiča s chrómovaným znakom v tvare V �

Vonkajšie spätné zrkadlá a vonkajšie kľučky dverí vo farbe karosérie �

Predný a zadný emblém NISMO RS �

Blatníky vo farbe karosérie �

Kryty spätných zrkadiel v lesklej červenej farbe �

Lesklo čierny stredový stĺpik a lesklé červené kryty spätných zrkadiel �

Koncovka športového výfuku s priemerom 100 mm �

Zadný spojler �

Tmavé sklá �

LED svetlá na denné svietenie vpredu �

Dizajnové LED svetlá NISMO RS �

Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá s diódami LED �

Elektricky nastaviteľné, vyhrievané a sklápateľné vonkajšie spätné zrkadlá �

Xenónové svetlomety �

INTERIÉR / KOMFORT
Predné sedadlá z pravého semišu a zadné sedadlá zo syntetického semišu 1) �

Semišové čalúnenie dverí a krytu prístrojovej dosky �

Volant potiahnutý alcantarou a kožou s červeným prešitím �

Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča �

Delené zadné sedadlá v pomere 60/40 �

Opierky hlavy na všetkých zadných sedadlách �

Tmavosivé prahové lišty – emblém NISMO �

Červený otáčkomer s logom NISMO RS �

Hliníkové športové pedále �

Kruhové lemovanie vetracích otvorov v lesklej čiernej farbe �

Palubný počítač �

Hydrografická úprava hlavice radiacej páky a stredovej konzoly �

Radiaca páka potiahnutá kožou s červeným prešívaním �

Čierne uhlíkové lišty dverí a stredovej konzoly �

Automatická klimatizácia s peľovým mikrofiltrom �

Elektrické ovládanie predných a zadných okien �

Pádlové radenie (iba pre Xtronic) �

� - Štandard, � - Výbava na želanie

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

Centrálne uzamykanie s diaľkovým ovládaním �

Inteligentný kľúč so spínačom Start/Stop �

Tempomat s obmedzovačom rýchlosti �

Systém Nissan Dynamic Control �

Automatické zapínanie svetiel a dažďový senzor �

�

Panoramatický kamerový parkovací systém �

�

� - Štandard, � - Výbava na želanie

AUDIO / TECHNOLÓGIE

Technológia Nissan Safety Shield (Sledovanie mŕtveho uhla, Upozornenie na 
vybočenie z jazdného pruhu, Monitorovanie pohybujúcich sa objektov za 
vozidlom)

Nissan Connect 2 (5.8" farebná dotyková obrazovka LCD + USB, iPod, 
MP3 vstup + 6 reproduktorov, zadná parkovacia kamera)
Google Send-to-car : počasie, čerpacie stanice, informácie o letoch, 
eco-navádzanie 1)
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1 - O území pokrytom navigačným systémom sa informujte podrobnejšie u svojho autorizovaného predajcu. Navigačný systém je dostupný v nasledovných jazykoch: slovenčina, angličtina, 

francúzština, nemčina, taliančina, španielčina, holandčina, portugalčina, ruština a turečtina.



DIG-T 218 (280Nm) 2WD DIG-T 214 (250Nm) 4WD

MODEL
6MT X-TRONIC M8

MOTOR
Zdvihový objem cm³ 1 618 1 618

Max. výkon motora 1) kW (k)/min-1 160 (218)  /  6 000 157 (214)  /  6 000

Max. krútiaci moment 1) Nm/min-1 280  /  3 600 ~ 4 800 250  /  2 400 ~ 6 000

Palivo

Rozvod paliva

PODVOZOK

  predná  

zadná
Torzná tuhá náprava, vinuté 

pružiny 
Viacprvková zadná náprava, 

vinuté pružiny

Riadenie

Brzdový systém

Disky kolies a typ 

Rozmer pneumatík 

Pohot. min./max. 2) kg 1 315  /  1 341 1 446  /  1 461

Celková hmotnosť (PVT) kg 1 760 1 880

Max. užitočná hmot. kg 445 434

Celková dĺžka mm

Celková šírka mm

Celková výška  mm

Rázvor náprav mm

Objem batož. priestoru max. (VDA) l 354 207

Max. so sklopenými sedadlami ku rolete l 797 506

Max. so sklopenými sedadlami po strechu l 1 189 786

Objem palivovej nádrže l 46 50

Spotreba, jazdné vlastnosti
Spotreba paliva 3)   - Kombinovaná l/100 km 7,2 7,3

                            - Mesto l/100 km 9,5 9,5

                             - Mimo mesta l/100 km 5,9 6,1

CO2 množstvo emisií (kombinované) g/km 168 172

Max. rýchlosť km/h 220 200

Zrýchlenie 0-100 km/h s 7,0 8,0

Farby

metalická

metalická

metalická

5

Nezávislé Mc Pherson , vinuté pružiny

Hrebeňové s elektronickým posilňovačom s premenlivým 
účinkom v závislosti od rýchlosti jazdy

Odvetrávané kotúče vpredu, plné kotúče vzadu dvojokruhové, 
posilňovač

Sekvenčné vysokotlakové priame vstrekovanie

1 765

4 165

18"x 7" disky kolies z ľahkých zliatin

225 / 45 R18

Typ karosérie

Počet sedadiel

HMOTNOSTI A ROZMERY

Bezolovnatý benzín OČ 98

5-dverový hatchback

Z11 - Čierna

Typ

1 565

2 530

QAB - Biela Pearl

Zavesenie nápravy                                                                       

1)  V súlade so Smernicou 1999/99/EC.

3)  V súlade so Smernicou 715/2007/EK. (Doplnková výbava, údržba, spôsob jazdy, cestné a poveternostné podmienky môžu ovplyvniť oficiálne výsledky)

2)  Hodnoty v súlade so Smernicou EU. Stav pohotovostnej hmotnosti je bez vodiča a včítane chladiacej kvapaliny, olejov, paliva, rezervného kolesa a náradia. Užitočná hmotnosť sa zníži v závislosti od dodatočnej výbavy a/alebo 
namontovaných doplnkov.

Farby

KY0 - Strieborná

Čalúnenie: Prémiové
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NISSAN ŠPECIÁLNA PONUKA FINANCOVANIA

NISSAN INSURANCE

Insurance sa môže pochváliť napríklad nasledujúcimi výhodami:
� Konkurencieschopné poistenie vozidla
� Všetky opravy sú vykonávané autorizovanými servismi Nissan
� Používanie iba originálnych náhradných dielov Nissan

� Zahrnuté krytie poistných udalostí vrámci celej EÚ

���� Nissan poistenie - bez spoluúčasti klienta pri likvidácii poistnej udalosti v autorizovanej servisnej sieti značky Nissan v 
Slovenskej republike.

Nissan Financovanie ponúka širokú škálu flexibilných programov financovania, aby vyhovovali potrebám našich maloobchodných a firemných 
zákazníkov.
Poskytujeme pridané zabezpečenie k Vašej zmluve o financovaní s uceleným sortimentom ochranných plánov splátok.
Pre viac informácií sa obráťte na svojho autorizovaného predajcu Nissan.

Všetky ceny sú vrátane príslušnej sadzby DPH a sú uvedené v EUR. Obsah tohto cenníka odzrkadľuje stav platný v čase jeho vydania. Nissan Sales CEE 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 01.07.2016 do 31.08.2016. 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.

Nissan 0% navýšenie : Pri financovanej hodnote 15 505 € na 36 mesiacov, bude výška Vašej mesačnej splátky prostredníctvom finančného lízingu s úrokom 0 % a s havarijným poistením 487,70 €.
Poplatok za spracovanie obchodného prípadu je 345,54 €, predajná cena je 1,2 €, poplatok pri ukončení lízingovej zmluvy je 60 € a RPMN = 10,37 %. Celková čiastka s havaríjnym poistením, ktorú
36 splátkami zaplatíte bude 17 963,94 €. Údaje v reprezentatívnom príklade sú uvedené s DPH.
Financovanie na štvrtiny: Pri finančnom lízingu na 36 mesiacov a financovanej hodnote 16 612,50 € zaplatíte 3 ročné splátky s 0 % úrokom a s havarijným poistením vo výške 5 594,14 €, pričom
zvyšných 33 mesiacov platíte len havarijné poistenie vo výške 57,04 € mesačne. Poplatok za spracovanie obchodného prípadu je 664,50 €, predajná cena je 1,20 €, poplatok pri ukončení lízingovej
zmluvy je 60 €, RPMN = 8,63 %. Celková čiastka s havaríjnym poistením, ktorú 36 splátkami zaplatíte bude 19 390,44 €. Údaje v reprezentatívnom príklade sú uvedené s DPH.
Nissan Easily : Pri financovaní vozidla prostredníctvom finančného lízingu s 0 % úrokom na 4 roky a pri financovanej hodnote 13 290 € zaplatíte 47 mesačných splátok s havarijným poistením vo
výške 183,61 € a poslednú splátku s havarijným poistením vo výške 6 687,25 €. Poplatok za spracovanie obchodného prípadu je 797,40 €, predajná cena je 1,20 €, poplatok pri ukončení lízingovej
zmluvy je 60 € , RPMN = 7,61 %. Celková čiastkas havaríjnym poistením, ktorú 48 splátkami zaplatíte je 16 175,52 €.
Nissan 0% navýšenie : Pri financovanej hodnote 17 605 € na 36 mesiacov, bude výška Vašej mesačnej splátky prostredníctvom finančného lízingu s úrokom 0 % a s havarijným poistením 552,78 €.
Poplatok za spracovanie obchodného prípadu je 392,34 €, predajná cena je 1,2 €, poplatok pri ukončení lízingovej zmluvy je 60 € a RPMN = 10,21 %. Celková čiastkas havaríjnym poistením, ktorú 36
splátkami zaplatíte bude 20 353,62 €. Údaje v reprezentatívnom príklade sú uvedené s DPH.
Financovani na štvrtinky: Pri finančnom lízingu na 36 mesiacov a financovanej hodnote 18 862,50 € zaplatíte 3 ročné splátky s 0 % úrokom a s havarijným poistením vo výške 6 350,89 €, pričom
zvyšných 33 mesiacov platíte len havarijné poistenie vo výške 63,79 € mesačne. Poplatok za spracovanie obchodného prípadu je 754,50 €, predajná cena je 1,20 €, poplatok pri ukončení lízingovej
zmluvy je 60 €, RPMN = 8,52 %. Celková čiastka s havaríjnym poistením,, ktorú 36 splátkami zaplatíte bude 21 973,44 €. Údaje v reprezentatívnom príklade sú uvedené s DPH.
Nissan Easily : Pri financovaní vozidla prostredníctvom finančného lízingu s 0 % úrokom na 4 roky a pri financovanej hodnote 15 090 € zaplatíte 47 mesačných splátok s havarijným poistením vo
výške 207,76 € a poslednú splátku s havarijným poistením vo výške 7 592,25 €. Poplatok za spracovanie obchodného prípadu je 905,40 €, predajná cena je 1,20 €, poplatok pri ukončení lízingovej
zmluvy je 60 € , RPMN = 8,52 %. Celková čiastka s havaríjnym poistením, ktorú 48 splátkami zaplatíte je 18 323,57 €.

Nissan Insurance (poistenie vozidla) bolo navrhnuté tak, aby vlastníkovi vozidla Nissan zaistilo čo najlepšie krytie poistných udalostí. Nissan

YOU+NISSAN
You+Nissan je privilegované miesto pre majiteľov vozidiel značky Nissan, kde môžete nájsť ponuky, služby a informácie. 
Pre získanie Vašej špeciálnej ponuky, navštívte našu webstránku www.nissan.sk

� Možnosť používať náhradné vozidlo po celú dobu trvania akýchkoľvek opráv, ak využívate služby autorizovaného servisu (v závislosti
 od dostupnosti)
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Váš autorizovaný predajca
Nissan Sales Central & Eastern Europe

organizačná zložka
IČO: 35 936 916
DIČ: 2022012762

IČ DPH: SK2022012762
Einsteinova 24

85101 Bratislava
Slovenská republika

Zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava
I., odd.: Po, vl.č.: 1296/B

Príklady financovania

Výbava DIG-T 118 MT6
DIG-T 114 Xtronic 

4WD
DIG-T 118 MT6

DIG-T 114 Xtronic 
4WD

DIG-T 118 MT6 DIG-T 114 Xtronic 4WD

Štandardná cena 25 350 € 28 350 € 25 350 € 28 350 € 25 350 € 28 350 €

Zľava 3 200 € 3 200 € 3 200 € 3 200 € 3 200 € 3 200 €

Akčná cena 22 150 € 25 150 € 22 150 € 25 150 € 22 150 € 25 150 €

Doba splácania 36 mesiacov 36 mesiacov 36 mesiacov 36 mesiacov 48 mesiacov 48 mesiacov

Akontácia 6 645,0 € 7 545,0 € 5 537,5 € 6 287,5 € 8 860,0 € 10 060,0 €

Financovaná hodnota 15 505,0 € 17 605,0 € 16 612,5 € 18 862,5 € 13 290,0 € 15 090,0 €

Administratívny poplatok 345,54 € 392,34 € 664,50 € 754,50 € 797,40 € 905,40 €

Úrokova sadzba (RPMN) 0% (10,37%) 0% (10,21%) 0% (8,63%) 0% (8,52%) 0%(7,61%) 0% (8,52%)

Lízingové splátky - - - - 141,36 € (47 mes.) 160,51 € (47 mes.)

Lízingové splátky s KASKO poistením 487,70 € 552,78 € 5 594,14 € 6 350,89 € 183,61 €  (47 mes) 207,76 € (47 mes.)

Posledná splátka lízingu - - - - 6 645 € 7 545 €

Posledná splátka lízingu s KASKO poistením - - - - 6 687,25 € 7 592,25 €

Celková čiastka s KASKO poistením 17 963,94 € 20 353,62 € 19 390,44 € 21 973,44 € 16 175,52 € 18 323,57 €

NOVÝ NISSAN JUKE NISMO RS
Nissan Easily 0%

NOVÝ NISSAN JUKE NISMO RS
Nissan Finance 0%

NOVÝ NISSAN JUKE NISMO RS
Financovanie na štvrtiny


