ОНОВЛЕНИЙ
NISSAN JUKE

Для автомобілів виробництва 2018р.
Дійсно з 6 червня 2019р.

ЗАВОДСЬКА ГАРАНТІЯ 3 РОКИ АБО 100 000 КМ ПРОБІГУ
КОМПЛЕКТАЦІЯ

VISIA Base

Двигун

Тип приводу

Трансмісія

1.6
(94 к.с.)

2WD

5 МТ

5 МТ
1.6
(117 к.с.)

2WD
CVT

2WD

6 МТ

4WD

MCVT

1.6 DIG-T
(190 к.с.)

VISIA

ACENTA

N-CONNECTA

BOSE® PERSONAL®
EDITION

TEKNA

СТАНДАРТНА ЦІНА*, грн.
СПЕЦІАЛЬНА ЦІНА*, грн.
СТАНДАРТНА ЦІНА*, грн.
СПЕЦІАЛЬНА ЦІНА*, грн.
СТАНДАРТНА ЦІНА*, грн.

629 530

704 330

СПЕЦІАЛЬНА ЦІНА*, грн.

488 040

554 680

СТАНДАРТНА ЦІНА*, грн.
СПЕЦІАЛЬНА ЦІНА*, грн.
СТАНДАРТНА ЦІНА*, грн.
СПЕЦІАЛЬНА ЦІНА*, грн.

СПЕЦІАЛЬНА КРЕДИТНА ПРОПОЗИЦІЯ**
СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ:

0,01% на 2 РОКИ
VISIA Base

VISIA

ACENTA

Система кругового огляду з кольоровим дисплеєм (AVM)
Система контролю рядности руху (LDW)
Система моніторингу 'сліпих' зон (BSW)
Система виявлення рухомих об'єктів (MOD)
Система доступу "інтелектуальний ключ" для передніх дверей і дверей багажника
Кнопка запуску двигуна
Датчик світла
Датчик дощу
ОБЛАДНАННЯ САЛОНУ / ІНТЕР'ЄР:
Оздоблення сидінь тканиною
Оздоблення сидінь шкірою чорного кольору
Регульовання сидіння водія по висоті
Сірий колір центральної консолі
Внутрішньосалонні ручки відкривання дверей чорного кольору
Внутрішньосалонні ручки відкривання дверей з хромованим оздобленням
Шкіряне оздоблення керма і важеля МКПП або MCVT (для 4WD)
Кондиціонер
Клімат-контроль
Круїз-контроль з обмежувачем швидкості та управлінням на кермі
Nissan Dynamic Control System*** з кольоровим багатофункціональним дисплеєм
Автоскладання дзеркал
Аудіосистема з AM/FM/CD/MP3/AUX
Аудіосистема з AM/FM/CD/MP3/AUX, Bluetooth® Hands-free, підключення USB/iPod
Дистанційне керування аудіосистемою і Bluetooth ® Hands-free на рульовому колесі
4 динаміки
6 динаміків
Аудіосистема BOSE® PERSONAL®
Приховане відділення під підлогою багажного відділення (тільки для версій 2WD)
ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД:

TEKNA




VISIA Base

VISIA

ACENTA





























N-CONNECTA BOSE® PERSONAL®
EDITION



TEKNA









































































































VISIA

ACENTA

Задній спойлер (встановлюється локально)







16" сталеві колісні диски з повнорозмірними ковпаками




Для авто з двигуном
1,6 л 117 к.с.
Для авто з двигуном
1,6 л 190 к.с.

16" легкосплавні диски
17" легкосплавні диски, дизайн "Sport" (для автомобілів виробництва квітень-травень'18)

ОПЦІЇ:

EDITION



VISIA Base

17" легкосплавні диски, дизайн SV1
Бокові дзеркала і дверні ручки чорного кольору
Бокові дзеркала у колір кузова, дверні ручки чорного кольору
Бокові дзеркала і дверні ручки у колір кузова
Протитуманні LED фари
Ксенонові фари головного світла з омивачем
Тонування задніх вікон

N-CONNECTA BOSE® PERSONAL®





N-CONNECTA BOSE® PERSONAL®
EDITION





TEKNA





































VISIA Base

VISIA

Пакет NAVI: NissanConnect з навігацією + Камера заднього виду
ЗАВОДСЬКА ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ:
Кольорова центральна консоль
Кольорові накладки на підлокітники дверей
Кольорова окантовка дефлекторів
Комбіновані сидіння зі вставками кольору персоналізації салону
Кольорові накладки на передній і задній бампер
Кольорові накладки на двері
Кольорові накладки на бокові дзеркала
18’’ легкосплавні диски з кольоровими вставками

ACENTA
23 130

N-CONNECTA BOSE® PERSONAL®
EDITION



TEKNA






























6 970




17 710

Персоналізація блакитного кольору (B)
Ціна не включає вартість фарби металік
Персоналізація помаранчевого кольору (N)
Доплата за фарбу металік, грн. 12 240
Персоналізація чорного кольору (Z)
Стандартні ціни вказані станом на 06.06.19.
Спеціальна ціна - ціна, розрахована з урахуванням спецпропозиції на автомобілі 201 8р.в.
Зазначені ціни є рекомендованими і можуть відрізнятися від остаточної ціни, запропонованої дилером Nissan в Україні. Для отримання інформації щодо остаточної ціни та наявних комплектацій
зтвертайтеся до офіційних дилерів Nissan в Україні. Не є публічною офертою. ТОВ "Ніссан Мотор Україна" залишає за собою право змінювати ціну без попереднього повідомл ення.
*

** Ви можете отримати кредит по програмі Nissan Finance для придбання автомобіля Nissan на наступних умовах: максимальний строк – 24 місяці, аванс – 60% вартості авто, максимальна сума – 2 600 000 грн., відсоткова ставка – 0,01% річних (база нарахування
365 днів у році), комісія за видачу кредиту – 2,5 %, комісія за відкриття поточного рахунку – 80 грн., комісія за отримання витягів з ДРОРМ – 100 грн., комісія за отримання витягів з ДРРПНМ – 199 грн. Орієнтовна сукупна вартість кредиту становить 25,24 грн.
щодо кожної 1000 грн. кредитних коштів при строку кредитування 24 місяці. Реальна відсоткова ставка становить від 2,5% річних. Кредит надається у відділеннях Банку на всій території України за виключенням тимчасово окупованої території АР Крим та зони
проведення АТО. Банк залишає за собою право змінювати умови кредитування. Про детальні умови кредитування дізнайтесь на сайті www.credit-agricole.ua або за телефоном: 0800305555. Кредитує ПАТ «Креді Агріколь Банк». Ліцензія НБУ №99 від 12.10.2011.

*** Система динамічної зміни налаштувань автомобіля
**** Шторка багажного відділення є стандартним обладнанням починаючи з комплектації ACENTA (обладнання відсутнє у VISIA Base, VISIA)
¹ Можливі кольори персоналізації автомобіля: блакитний, помаранчевий або чорний
Цей прайс-лист призначений тільки для інформаційних цілей і не може бути використаний як документ, що встановлює зобов'язання компанії ТОВ "Ніссан Мотор Україна".
Обладнання та комплектації автомобілів можуть відрізнятися. Компанія ТОВ "Ніссан Мотор Україна" залишає за собою право без попереднього повідомлення змінювати специфікації, зазначені в прайс-листі.

