
Cena po slevě:

od 399 900 Kč
VISIA

Hlavní prvky výbavy:
• 16” ocelová kola
• Manuální klimatizace
• Elektricky ovládaná okna

• Tempomat s omezovačem rychlosti
• Start - Stop systém
• Inteligentní nouzové brzdění s funkcí rozpoznání chodců a cyklistů

ACENTA 

N-CONNECTA
se sadou navigačních služeb

Hlavní prvky výbavy (navíc k VISIA):
• 17” hliníková kola
• 8” dotyková obrazovka
• Rezervní kolo

Hlavní prvky výbavy (navíc k ACENTA):
• Sada navigačních služeb
• Automatická klimatizace
• Inteligentní klíč I-KEY

• Zadní parkovací kamera
• Apple CarPlay®/Android Auto®6

• Volba jízdních režimů (Drive mode)
• Zadní parkovací senzory
• Elektrická parkovací brzda s funkcí udržení vozu na místě

NOVÝ NISSAN JUKE

SLEVA 20 000 KČ 
NA VŠECHNY VERZE

DOSTUPNÉ TAKÉ S
BALÍČKEM 10LETÉ ZÁRUKY1

Cena po slevě:

od 469 900 Kč

Cena po slevě:

od 499 900 Kč



BARVY4

ZÁKLADNÍ
(DOSTUPNÉ PRO: VISIA, ACENTA, N-CONNECTA, TEKNA)

Z10 Základní červená 326 Základní bílá QAB Bílá Pearl
8 000 Kčbez příplatku

PERLEŤOVÉ - 19 500 Kč
(DOSTUPNÉ PRO: VISIA, ACENTA, N-CONNECTA, TEKNA)

KAD Šedá Gunmetal CAN Bronzová ChestnutZ11 Černá EnigmaKY0 Stříbrná

RBN Modrá InkRCA Modrá Vivid NBV Červená Fuji Sunset NBQ Burgundy

METALICKÉ - 16 500 Kč
(DOSTUPNÉ PRO: VISIA, ACENTA, N-CONNECTA, TEKNA)

DVOUBAREVNÝ PRÉMIOVÝ LAK
(standard pro stupeň výbavy N-Design, volitelné pro stupně výbavy N-Connecta a Tekna)

Oranžové a černé látkové čalounění (N)

PERSONALIZOVANÝ PRÉMIOVÝ INTERIÉR7

(dostupné pouze pro stupeň N-Design jako standardní výbava)

Bílé čalounění z umělé kůže (Q) Černá kůže a Alcantara (Z)

možné kombinovat se 4 variantami 
dvoubarevného laku:
XEY, XEZ, XFB, XFC

možné kombinovat s 1 variantou 
dvoubarevného laku:
XDF

možné kombinovat se všemi variantami 
dvoubarevného laku

XDF XDR XDJ XFB XFC

XEY

XEZ

XDX

XEE

XDW

XED XEC

XDY XDZ

XEA

Ceníková cena4

MOTOR

DIG-T 117 HP 
(180 Nm)

DIG-T 117 HP 
(180 Nm)

benzín

benzín
6stupňová
manuální

7stupňová
automatická DCT

(s řazením pádly pod volantem)

PŘEVODOVKA

5.9-6.0 l/100km
135-136 g/km

6.1 l/100km
138-139 g/km

SPOTŘEBA PALIVA
EMISE CO25 VISIA

419 900 Kč

-

ACENTA

489 900 Kč

529 900 Kč

N-CONNECTA

528 900 Kč

568 900 Kč

TEKNA

583 900 Kč

623 900 Kč

N-DESIGN

589 300 Kč

629 300 Kč

399 900 Kč 469 900 Kč 508 900 Kč 563 900 Kč 569 300 Kč

509 900 Kč 548 900 Kč 603 900 Kč 609 300 Kč

Ceníková 
cena

Akční cena

Ceníková 
cena

Akční cena -



VISIA ACENTA
(NAVÍC K VISIA)

N-CONNECTA
(NAVÍC K ACENTA)

TEKNA
(NAVÍC K N-CONNECTA)

● 16” ocelová kola
● LED světlomety (Přední + Zadní + 
Denní svícení + Zadní mlhové)
● Kliky dveří v barvě karoserie
● Monoformní sportovní sedadla
● Látkové čalounění sedadel
● Chromovaná madla dveří (uvnitř)
● Zpětná zrcátka v barvě karoserie, 
elektricky sklopná, s blikači
● Manuální klimatizace
● Start - Stop systém
● Trojblik směrových světlometů
● Rádio se 4 reproduktory + DAB
● Bluetooth + USB + AUX + 12V 
● 4.2” barevný TFT displej řidiče
● Multifunkční volant
● Funkce osvětlení “Follow Me Home”
● Osvětlení zavazadlového prostoru
● Uvítací osvětlení a ambientní 
osvětlení na středovém tunelu
● Elektricky ovládaná okna s 
jednodotykovým ovládáním na místě 
řidiče
● Teleskopicky nastavitelný sloupek 
řízení
● Zadní sedadla dělená v poměru 
60/40
● Manuálně zatmavovací vnitřní 
zpětné zrcátko
● Výškově nastavitelné sedadlo řidiče

● Tempomat s omezovačem rychlosti
● Boční airbagy pro přední řadu 
sedadel a záclonové airbagy
● Inteligentní nouzové brzdění s 
funkcí rozpoznání chodců a cyklistů
● Inteligentní systém upozornění a 
prevence proti vybočení z jízdního 
pruhu
● Automatické přepínání dálkových 
světlometů
● Rozpoznání dopravních značek
● Automatické zapnutí výstražných 
světel při nouzovém brzdění
● Systém monitorování tlaku v 
pneumatikách
● ABS + EBD + Brzdový asistent
● Inteligentní kontrola pohybu 
karoserie + Kontrola trakce + Aktivní 
kontrola stopy vozu
● Asistent rozjezdu do kopce
● Upozornění na zapnutí bezp. pasů 
pro sedadla řidiče/spolujezdce/2. řady 
sedadel
● 3 opěrky hlavy pro zadní řadu 
sedadel
● ISOFIX (zadní řada sedadel)
● Sada pro opravu pneumatik
● Tlačítko pro vytočení nouzového 
hovoru

● 17” hliníková kola
● 8” dotyková obrazovka
● Apple Car play + Android Auto6

● Zadní parkovací kamera
● Dvojitá podlaha zavazadlového 
prostoru
● Tlačítko pro aktivaci hlasových 
povelů na volantu
● Rezervní kolo

● Automatická klimatizace
● Inteligentní klíč I-KEY
● 7” barevný TFT displej
● 6 reproduktorů
● Zadní parkovací senzory
● Volba jízdních režimů
● Elektrická parkovací brzda s funkcí 
udržení vozu na místě
● Vyhřívaná a elektricky sklopná zrcátka
● Senzor deště
● Samozatmavovací interiérové zrcátko
● Přední mlhová LED světla  
● Zatmavená okna
● Anténa ve tvaru žraločí ploutve
● Loketní opěrka
● Kožený volant a hlavice řadící páky
● Ambientní osvětlení okolo řadící páky
● Ambientní osvětlení ve dveřích
● Prémiové látkové čalounění 
● USB pro zadní řadu sedadel
● Kolenní opěrka
● Zadní kotoučové brzdy

● 19” hliníková kola
● Inteligentní panoramatický 
kamerový systém se senzory vpředu i 
vzadu
● Látkové čalounění sedadel se 
segmenty z umělé kůže
● Vyhřívaná sedadla
● ProPILOT (DCT)
- Asistent jízdy v dopravní zácpě
- Systém udržení vozu v jízdním pruhu
- Inteligentní tempomat
● Drive Assist (MT):
- Systém udržení vozu v jízdním pruhu
- Inteligentní tempomat
● Rozpoznání únavy řidiče
● Systém sledování mrtvého úhlu 
(upozornění + prevence proti kolizi)
● Upozornění na provoz za vozem
● ISOFIX na místě spolujezdce

● 19” hliníková kola
● Exteriérové ozdobné lišty
● Dvoubarevný prémiový lak (rozdílná 
barva střechy a karoserie, barevné 
varianty střechy: černá, fuji sunset, 
stříbrná)
● Zrcátka v barvě střechy
● Personalizovaný prémiový interiér7

(sedadla**, palubní deska, dveře, 
loketní opěrka):
1. Černá kůže a Alcantara
2. Oranžová a černá kůže
3. Bílá umělá kůže a černá látka
● Vyhřívaná sedadla
● Výškově nastavitelné sedadlo 
spolujezdce
● ISOFIX na místě spolujezdce

Vyhřívané čelní sklo (6 900 Kč)

Sada Technology (30 600 Kč)
● Inteligentní panoramatický kamerový 
systém se senzory vpředu a vzadu
● ProPILOT (pouze pro převodovku DCT)
● Drive Assist (pouze pro manuální 
převodovku)
● Systém sledování mrtvého úhlu 
(upozornění a prevence proti kolizi)
● Inteligentní rozpoznání únavy řidiče
● Upozornění na provoz za vozem

Sada Sound & Go (19 400 Kč)
● Audio systém BOSE® Personal Plus s 8 
reproduktory (také v opěrkách hlavy 
řidiče a spolujezdce)
● Sada navigačních služeb

+ Prodloužená záruka o 7 let3

(celkem na 10 let nebo 150 000 km) 
(54 060 Kč)

Vyhřívané čelní sklo (6 900 Kč)

Dvoubarevný prémiový lak a zrcátka v 
barvě střechy (25 500 Kč)
● Volitelné varianty laku střechy a zrcátek: 
Černá / Červená Fuji Sunset / Stříbrná

Sada Sound & Go (19 400 Kč)
● Audio systém BOSE® Personal Plus s 8 
reproduktory (také v opěrkách hlavy řidiče 
a spolujezdce)
● Sada navigačních služeb

+ Prodloužená záruka o 7 let3

(celkem na 10 let nebo 150 000 km) 
(54 060 Kč)

Sada navigačních služeb (11 500 Kč)

19" hliníková kola (7 700 Kč)

Dvoubarevný prémiový lak a zrcátka v 
barvě střechy (25 500 Kč)
● Volitelné varianty laku střechy a zrcátek: 
Černá / Červená Fuji Sunset / Stříbrná

Sada Warm (10 700 Kč)
● Vyhřívaná sedadla
● Vyhřívané čelní sklo

+ Prodloužená záruka o 7 let3

(celkem na 10 let nebo 150 000 km) 
(54 060 Kč)

Sada Comfort (15 300 Kč)
● Automatická klimatizace
● Senzor deště
● Vyhřívaná a elektricky sklopná zrcátka
● Vyhřívaná sedadla

Sada Design (10 200 Kč)
● Zatmavená okna
● Mlhová LED světla

+ Prodloužená záruka o 7 let3

(celkem na 10 let nebo 150 000 km) 
(54 060 Kč)

VOLITELNÁ VÝBAVA

+ Prodloužená záruka o 7 let3

(celkem na 10 let nebo 150 000 km)
(54 060 Kč)

N-DESIGN
(NAVÍC K N-CONNECTA)

HLAVNÍ PRVKY VÝBAVY



Program NISSAN BUDOUCNOST POD KONTROLOU pro nový Nissan JUKE

BALÍČEK 10LETÉ ZÁRUKY1

• Bezpečí a klid po dlouhou dobu

• Minimalizace nečekaných výdajů

• Záruku lze převést na dalšího majitele, pokud se rozhodnete vozidlo prodat

Poskytujeme balíček 10leté záruky na nové crossovery ve vybraných verzích a stupních výbavy v rámci programu Nissan Budoucnost pod kontrolou:
Záruka výrobce na 3 roky / 100 000 km a prodloužená záruka na 7 let / 50 000 km = klid na cestách po 10 LET / 150 000 km

Některé verze mají omezenou dostupnost. Pro informace o skladových vozech se obracejte na autorizované prodejce Nissan.
1 3letá záruka výrobce + 7 let rozšířená záruka
Zobrazení jsou pouze ilustrativní. Data a údaje uvedené v této reklamě jsou určené výlučně k informačním účelům a nemohou být považovány za návrh smlouvy. Program Nissan Budoucnost pod kontrolou se vztahuje na Crossovery značky Nissan (Juke, X-Trail, Qashqai) ve vybraných verzích a stupních výbavy. 
Tento program je platný od 25.5.2020 do odvolání. Balíček 10leté záruky zahrnuje záruku výrobce, poskytovanou společností NISSAN na dobu 3 let nebo na 100 000 km (podle toho, co nastane dříve), a pojištění technických závad, poskytované společností NISSAN International Insurance Ltd. Pojištění 
technických závad se vztahuje na dobu trvání (+ 7 let navíc k záruce výrobce) a/nebo počet najetých kilometrů (+ 50 000 km) nad rámec doby trvání a počtu najetých kilometrů zahrnutých v záruce výrobce tak, jak je stanoveno v pojistné smlouvě; doba trvání a počet najetých kilometrů tedy celkově v rámci 
balíčku činí 10 let a maximálně 150 000 km (podle toho, co nastane dříve). Podrobné informace o krytí doby trvání a počtu najetých kilometrů v rámci rozšířené záruky vám poskytnou naši autorizovaní prodejci. Podrobný popis produktu a podmínky naleznete ve všeobecných pojistných podmínkách, které jsou
k dispozici na webových stránkách www.nissan.cz.

2 Balíček údržby je inovativní produkt údržby a servisu, který pro dané vozidlo na dobu trvání stanovenou ve smlouvě o údržbě z ahrnuje náhradní díly NISSAN, provozní kapaliny a údržbové práce prováděné autorizovanými prodejci nebo (zprostředkovaně) servisními partnery společnosti NISSAN v rámci 
pravidelné autorizované údržby NISSAN. Tato smlouva je platná pro území České republiky. Služby v rámci balíčku údržby lze využít u jakéhokoliv autorizovaného prodejce/servisního partnera NISSAN, řádně zaregistrovaného v České republice v době provádění údržbových prací v rámci balíčku. Podrobné 
podmínky balíčku údržby a informace o náhradních dílech a hodinových sazbách jsou uvedeny ve smlouvě o údržbě. Tyto informace nejsou vyčerpávající, podrobné informace vám poskytne autorizovaný prodejce společnosti NISSAN nebo je naleznete na webových stránkách www.nissan.cz.

3 Všechny ceny jsou uvedeny v Kč. Produkt je osvobozen od daně z přidané hodnoty. Obsah tohoto ceníku odráží stav platný v době jeho vydání. Nissan International Insurance Ltd. si vyhrazuje právo ke změně zde uvedených informací bez předchozího upozornění. Uvedená data jsou pouze pro informační 
účely a nebudou považována za součást smluvního návrhu. Nissan 5* Pojištění prodloužené záruky je pojistným produktem.  Pro podrobnější informace si prosím prostudujte informační brožuru a Všeobecné podmínky.

4 Všechny ceny jsou uvedeny v Kč a obsahují příslušnou sazbu DPH. Obsah tohoto ceníku odráží stav platný v době vydání. Grand A utomotive Central Europe Kft. si vyhrazuje právo ke změně zde uvedených informací bez předchozího upozornění. Tento ceník je platný od 10.08.2020 do odvolání nebo vydání 
nového ceníku. Uvedená data slouží pouze pro informační účely a nemohou být považována za návrh smlouvy. Uvedené ceny včetně DPH se mohou změnit v důsledku změny sazby daně z přidané hodnoty. 

5 Uvedené hodnoty spotřeby paliva a emisí jsou v souladu s platnými evropskými předpisy. Tyto hodnoty byly získány za využití t estu WLTP. WLTP je nový test pro měření spotřeby paliva a emisí CO2. Vždy porovnávejte hodnoty pouze s vozidly, které byly testovány stejnými technickými postupy. Skutečné 
hodnoty se při jízdě v reálném světě mohou lišit v závislosti na několika faktorech, mezi které patří povětrnostní podmínky, jízdní návyky, zatížení vozidla a jakékoliv příslušenství instalované na vozidlo po jeho registraci.

6 Apple CarPlay je aplikace poskytovaná společností Apple Inc. Apple CarPlay je také ochrannou známkou společnosti Apple Inc. P ožadavky zařízení Apple CarPlay: vyžaduje iAP2, iPhone 5 či novější model (konektor Lightning) a systém iOS 8.3 nebo novější a vyžaduje připojení přes USB. Pro seznam zemí, kde 
je aplikace dostupná, prosím navštivte tyto stránky: https://www.apple.com/cz/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay . Android Auto je aplikace poskytovaná společností Google. Android Auto je kompatibilní pouze s telefony se systémem Android verze 5.0 (Lollipop) či vyšší a vyžaduje připojení 
přes USB. Pro seznam zemí, kde je aplikace dostupná, prosím navštivte tyto stránky: https://www.android.com/auto/. Společnost Nissan neodpovídá za škodu, ztrátu nebo zranění vzniklé v souvislosti s už íváním aplikací Apple CarPlay a Android Auto.

7 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 se nevrásní při stárnutí, snadněji se čistí, je odolnější proti mechanickému poškození). Takové řešení umožňuje poskytnout 
našim zákazníkům skutečně hodnotný a trvanlivý produkt.

3x ROČNÍ ÚDRŽBA ZDARMA2

Poskytujeme první tři roční údržby zdarma pro nové crossovery ve vybraných verzích a stupních výbavy v rámci programu Nissan Budoucnost pod kontrolou:

• Žádné náklady na díly a práci

• Použití výhradně originálních dílů Nissan

• Maximální odbornost autorizovaných servisů a profesionalita personálu

• Lze převést na dalšího majitele, pokud se rozhodnete vozidlo prodat

EXKLUZIVNÍ VERZE S BALÍČKEM BENEFITŮ BUDOUCNOST POD KONTROLOU

1.0 DIG-T 117 6MT TEKNA + Elektricky vyhřívané čelní sklo + Sada Sound & Go

Zvýhodněná cena: 641 900 Kč


