
Visia Acenta Tekna

Benzínový motor
14 990 16 640 18 090

- 18 240 19 690

- 20 240 20 890

- - 24 490

Dieselový motor
16 990 18 640 20 090

Výbava na želanie Visia Acenta Tekna

800 S -

450 - -

- 400 S

- 400 S

- - 450

- - 900

Príplatok za metalickú farbu

4) Kombinácia kože a ďalších materiálov, kde si to technické obmedzenie vyžaduje

Váš autorizovaný predajca:

NOVÝ NISSAN JUKE

1.5 dCi 81kW (110 k) 6MT

1.6 l DIG-T  140kW (190 k) 6MT

1.6 l   86kW (117 k) 5MT

1.6 l CVT  86kW (117 k) 

Manuálna klimatizácia,  rádio s CD prehrávačom, 4 
reproduktory

Modely - štandardné ceny

AC/CD1)

1.6 l DIG-T M-CVT  140kW (190 k) 4x4

Kožené sedadlá

450

Balík Sport3)

Balík Dynamic2)

Čalúnenie sedadiel “Premium” šedé alebo červené, 17" disky 
z ľahkých zliatin "Sport", stmavené sklá

Balík Comfort Inteligentný kľúč + štartovanie motora tlačidlom + elektricky 
sklápateľné vonkajšie spätné zrkadlá 

Dátum vydania: 16.08.2010

Nissan Sales Central & Eastern Europe Kft organizačná zložka 
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

IČO 35 936 916

Všetky ceny sú uvádzané ako ceny bez DPH ako aj ceny vrátane 19% DPH a sú uvedené v EUR. Obsah tohto cenníka odzrkadľuje stav platný v čase jeho vydania. NISSAN Sales Central & Eastern Europe Kft. si vyhradzuje právo na zmenu informácií uvedených
v tomto cenníku bez predchádzajúceho upozornenia. Cenník je platný od 16/08/2010 do odvolania alebo do vydania nového cenníka. Platí pre vozidlá s dieselovými motormi s dátumom výroby od novembra 2010. Uvedené údaje majú iba informačný charakter a
nie sú považované za súčasť zmluvného návrhu.

zapísaná v OR OS Bratislava I, odd. Po, vl. č. 1269/B

16" disky kolies z ľahkých 
zliatin 16" disky kolies z ľahkých zliatin

Kožené sedadlá, vyhrievanie predných sedadiel 4)

S - štandardná výbava

Systém Nissan Dynamic Control  + automatická klimatizácia

2) štandardne pri motore 1.6DIG-T v úrovni výbavy Acenta 
1) štandardne pri motore 1.5D

3) kombinovateľné so systémom Nissan Dynamic Control + auto.klimatizácia,  štandardne pri motore 1.6 DIG-T v úrovni výbavy Acenta

SYSTÉM NISSAN 
DYNAMIC CONTROL 

Ovládače jazdných módov

Normal mód

Sport  mód

Eco  mód

Informácie o jazde

Nast. vozidla

Sila G, krút. 
moment

Funkcia A/C 

Info
 (palivo,tempomat)



Výbava na želanie
Bezpečnosť Visia Acenta Tekna
Airbag vodiča, airbag spolujazdca 
Bočné airbagy
Hlavové airbagy
Spínač vypnutia airbagu spolujazdca 
ESP + ABS + EBD + brzdový asistent
Signalizácia na zapnutie bezpečnostných pásov (Svetelná & Zvuková), pre vodiča, spolujazdca a zadné sedadlá
Ukotvenie detskej sedačky systémom ISOFIX na zadných sedadlách
Detská poistka zadných bočných dverí
Opierky hlavy na všetkých sedadlách vzadu
Bezpečnostný pás vodiča a spolujazdca s dvojitým napínačom a obmedzovačom sily
Vpredu výškovo nastaviteľné bezpečnostné pásy
3-bodové bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách
Výškovo nastaviteľný volant
Imobilizér

Vonkajšia výbava
16" oceľové disky s krytmi kolies - -

16" disky kolies z ľahkých zliatin - -

17" disky kolies z ľahkých zliatin - "Elegance" - -

17" disky kolies z ľahkých zliatin "Sport"  (štandardne pri motore DIG-T) -

Rezerva 
Tmavé sklá zadných bočných okien a okna piatych dverí -

Halogénové svetlomety s manuálnym nastavovaním výšky
Predné hmlovky -

Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá
Elektricky nastaviteľné a sklápateľné vonkajšie spätné zrkadlá - -

Vonkajšie kľučky čierne - -

Vonkajšie kľučky dverí vo farbe karosérie -

Stierače čelného a zadného skla s ostrekovačom a cyklovačom + funkciou automatického zotretia skla pri zaradení spiatočky

Vnútorná výbava
Manuálna klimatizácia s peľovým  mikrofiltrom (štandardne pri motore 1.5d) -

Automatická klimatizácia s peľovým  mikrofiltrom -

Kožené sedadlá (kombinácia kože a ďalších materiálov, kde si to technické obmedzenie vyžaduje), vyhrievanie predných sedadiel - -

Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča
Delené zadné sedadlá v pomere 60/40
Volant a hlavica radiacej páky potiahnutá kožou -

Slnečná clona vodiča aj spolujazdca so zrkadielkom
12V zásuvka 

Technické vybavenie
Rádio s CD prehrávačom,  4 reproduktory (štandardne pri motore 1.5d) - -

Audio systém s rádiom s CD MP3 prehrávačom,  4 reproduktory - -

Systém Nissan Dynamic Control  (štandardne pri motore 1.6 DIG-T v úrovni výbavy Acenta) -

- -

Bluetooth hands free -

Ovládanie audio sústavy na volante -

USB spojenie -

Tempomat s obmedzovačom rýchlosti -

Centrálne uzamykanie s diaľkovým ovládaním 
Inteligentný kľúč - -

Elektrické ovládanie predných a zadných okien
Palubný počítač s ukazovateľom vonkajšej teploty 
Automatické zapínanie svetiel a dažďový senzor - -

Posilňovač riadenia s premenlivým účinkom v závislosti od rýchlosti vozidla

Odkladacie priestory
Stredová  opierka vpredu s držiakmi na nápoje 
Odkladacie priestory v predných a zadných dverách
Vrecko na zadnej strane sedadla
Odkladacia schránka v palubnej doske
Pred príprava na montáž strešného nosiča

 - štandardná výbava,  - výbava na želanie,  - dostupné v balíku,  - nedodáva sa

*O pokrytom území navigačným systémom a dostupných jazykoch sa informujte podrobnejšie u svojho autorizovaného predajcu.

Váš autorizovaný predajca:

zapísaná v OR OS Bratislava I, odd. Po, vl. č. 1269/B

NOVÝ NISSAN JUKE

Všetky ceny sú uvádzané ako ceny bez DPH ako aj ceny vrátane 19% DPH a sú uvedené v EUR. Obsah tohto cenníka odzrkadľuje stav platný v čase jeho vydania. NISSAN Sales Central & Eastern Europe Kft. si 
vyhradzuje právo na zmenu informácií uvedených v tomto cenníku bez predchádzajúceho upozornenia. Cenník je platný od 16/08/2010 do odvolania alebo do vydania nového cenníka. Platí pre vozidlá s dieselovými 
motormi s dátumom výroby od novembra 2010. Uvedené údaje majú iba informačný charakter a nie sú považované za súčasť zmluvného návrhu.

Dátum vydania: 16.08.2010

Nissan Sales Central & Eastern Europe Kft organizačná zložka 

IČO 35 936 916
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

Nissan Connect (5" farebná dotyková obrazovka LCD + USB, iPod, MP3 vstup + 6 reproduktorov + zadná parkovacia kamera)*



Technické údaje

Typ karosérie
Počet sedadiel osoby

Počet valcov, usporiadanie
Počet ventilov na valec
Zdvihový objem cm³
Max. výkon motora 1) kW(k)
Max. krútiaci moment 1) Nm
Palivo
Príprava paliva / prepĺňanie (diesel)
Systém kontroly emisií 

Spojka 

Prevodovka 

Poháňaná náprava

Zavesenie prednej nápravy
Zavesenie zadnej nápravy

Riadenie
Brzdový systém
Disky kolies
Rozmer pneumatík

Pohot. min./max. kg

Max. užitočná hmot2) kg
Celková hmotnosť kg

Celková dĺžka mm
Celková šírka mm
Celková výška mm
Rázvor náprav mm
Rozchod kolies vpredu mm
Rozchod kolies vzadu mm
Objem batož. priestoru max. (VDA) l
Objem palivovej nádrže l

Spotreba paliva3)

Kombinácia* l/100 km

CO2 množstvo emisii 3) g/km

Max. rýchlosť km/h

Zrýchlenie 0-100 km/h s

1) V súlade so Smernicou 1999/99/EC.
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.
3) V súlade so Smernicou 2004/3/EC. (Doplnková výbava, údržba, spôsob jazdy, cestné a poveternostné podmienky môžu ovplyvniť oficiálne výsledky)
4) Uvedené hodnoty sú s vodičom + 4 cestujúci a batožina a max. pohotovostná hmotnosť. 

 Možnosti farieb a poťahov Visia

Farba Typ farby

Basic
Čierna látka s 

šedou 
centrálnou 
konzolou 

Basic
Čierna látka s 

šedou 
centrálnou 
konzolou 

Premium
 šedá látka s 

šedou 
centrálnou 
konzolou *

Premium
červená látka s 

červenou 
centrálnou 
konzolou *

Premium
 šedá látka s 

šedou 
centrálnou 
konzolou *

Premium
 červená látka s 

červenou 
centrálnou 
konzolou *

Koža s šedou 
centrálnou 
konzolou 

Koža s červenou 
centrálnou 
konzolou 

Modrá Haptic/ RAQ metalická - - -
Červená Force/ NAH metalická

Hnedá Machine/ KAX metalická

Čierna metalíza/ B20 (iba pre pohon 4WD) metalická

Tmavosivá metalíza/ KAD metalická

Strieborná metalíza/ KY0 metalická

Perleťová biela/ QX1 (iba pre pohon 4WD) metalická

Biela/ 326 (iba pre pohon 2WD) nemetalická

Čierna metalíza/ Z11 (iba pre pohon 2WD) metalická
 - k dispozícii ako opcia     * Interiér v prevedení Prémium (červený alebo sivý) je dostupný iba pre výbavu Acenta Sport Pack a Sport+Dynamic Pack a štandardný pre výbavu Acenta s motorom 1.6 DIG-T a pre všetky výbavy Tek

Váš autorizovaný predajca:

Dátum vydania: 16.08.2010

200

8.4

16x6.5JJ oceľové disky, disky z ľahkých zliatin alebo 17x7JJ disky z ľahkých zliatin
205/60 R 16 or 215/55 R 17

207
50

7.6

175

1425/1441

415
1860

1 505

4135
1765
1570
2530
1 525

Konvertor krútiaceho momentu s 
uzávierkou

CVT6-stupňová manuálna

predná 4x4

140(190)
240

Bezolovnatý benzín OČ 95

EU5

1.6 l turbo benzínový motor

Bezolovnatý benzín OČ 95
Viacbodové vstrekovanie paliva

EU5

Bezolovnatý benzín OČ 95
Viacbodové vstrekovanie paliva

EU5

Nafta
Common rail, priame vstrekovanie

Bezolovnatý benzín OČ 95

Uvedené rozmery, spotreba paliva a CO2 slúžia iba na informačné účely. Konečné údaje budú k dispozícii po ukončení procesu homologácie.

Všetky ceny sú uvádzané ako ceny bez DPH ako aj ceny vrátane 19% DPH a sú uvedené v EUR. Obsah tohto cenníka odzrkadľuje stav platný v čase jeho vydania. NISSAN Sales Central & Eastern Europe Kft. si vyhradzuje právo na 
zmenu informácií uvedených v tomto cenníku bez predchádzajúceho upozornenia. Cenník je platný od 16/08/2010 do odvolania alebo do vydania nového cenníka. Platí pre vozidlá s dieselovými motormi s dátumom výroby od novembra 
2010. Uvedené údaje majú iba informačný charakter a nie sú považované za súčasť zmluvného návrhu.

Acenta Tekna

Nissan Sales Central & Eastern Europe Kft organizačná zložka 
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

IČO 35 936 916
zapísaná v OR OS Bratislava I, odd. Po, vl. č. 1269/B

NOVÝ NISSAN JUKE

Motor

1 598
4 4

6-stupňová manuálna

EU5
Sekvenčné vysokotlakové priame vstrekovanie paliva

Suchá mechanická Suchá mechanická

4,  v rade

1 4611 598

4,  v rade
4

1 618
42

4,  v rade

 1.6 l benzínový motor    1.5 l turbo dieselový motor

5-dverový hatchback
5

140(190)86 (117)
240

11.5
11 11.3

5.1

Konvertor krútiaceho momentu s 
uzávierkouSuchá mechanická

CVT

81(110)
158

86 (117)

EU5 + DPF

240158

415

1225/1254 1300/1329

5-stupňová manuálna

Nezávislé Mc Pherson , vinuté pružiny
Viacprvková zadná náprava, vinuté

pružiny 
hrebeňové s elektronickým posilňovačom s premenlivým účinkom v závislosti od rýchlosti jazdy

Predné a zadné kotúčové brzdy s posilňovačom, ABS, EBD a s brzdovým asistentom

1735
415

Model 1.6 l turbo benzínový motor

4,  v rade 4,  v rade

1 618

 1.6 l benzínový motor 

Prevodový systém

415
1 649

Torzná tuhá náprava, vinuté pružiny 

6.3

415
1 645

1286/13151196/1225

1 750

Podvozok

Hmotnosti 

prednápredná predná

Rozmery

147

6.4

Spotreba, jazdné vlastnosti
46

1 525
251

178 170

159

175 215

145

6.9

134

8.0


