
DIG-T 114CP, benzină, transmisie manuală 6 trepte

DIG-T 114CP, benzină, transmisie automată DCT 7 trepte

VISIA

Exterior Confort
Aer condiționat cu reglare manuală

Geamuri electrice față și spate + acţionare 1 touch geam şofer

Lămpi spate cu LED Cruise Control + Limitator de viteză

Sistem audio cu 4 difuzoare+ DAB+ Blutooth+ port USB+ AuxIn

Comenzi audio/cruise control/telefon pe volan

Mânere uşi negre Plafoniere pentru locurile din faţă şi spate

Eleron hayon Iluminare compartiment bagaje

Jante de 16" din oţel

Interior Siguranţă
Computer de bord cu ecran color TFT 4,2"

Capitonaj plafon gri

Scaune faţă sport stil monoform

Lumină de întâmpinare şi ambientală pe consola centrală

Oglindă interioară cu reglaj antiorbire manual Asistență pentru lumini Fază Lungă

Indicator temperatură exterioară Funcţie de Recunoaștere a Indicatoarelor Rutiere

Scaun șofer cu reglaj manual pe înălțime Semnalizare Avarii automată+ semnal oprire de urgenţă

Banchetă spate fracționabilă (60/40) 6 airbag-uri (față, laterale, cortină)

Suport pahare x 2 în consola faţă Sistem ISOFIX pentru fixare scaun copil

Spaţiu depozitare sticle în portierele faţă şi spate Sistem de măsurare a presiunii din pneuri (TPMS)

Tapițerie din material textil negru ABS + EBD + Asistență la frânare 

Mânere interioare negre

Priză 12V (x1)

Volan reglabil pe înălțime şi în profunzime Asistență la pornirea din rampă (Hill Start Assist)

Apel de urgenţă (112)

Roată de rezervă temporară

ACENTA, suplimentar faţă de VISIA

Exterior Confort

Mânere uşi în culoarea caroseriei Padele pentru schimbarea treptelor de viteză (pentru transmisia DCT)

Jante de 17" Sakura Design Aer condiţionat automat

Proiectoare de ceață cu LED Oglinzi laterale încălzite şi pliabile automat
Geamuri laterale spate şi lunetă negre Scaune față încălzite

Interior Sistem audio cu 6 difuzoare

Mânere interioare uşi cromate Ştergătoare cu acţionare automată

Sistem audio cu ecran de 8" touchscreen

Compatibilitate Android Auto şi Apple Carplay 
2) Siguranţă

Buton pentru recunoaştere vocală pe volan
3) Cameră de luat vederi spate

N-CONNECTA, suplimentar faţă de ACENTA

Exterior Confort
Antenă tip "shark"

Jante de 17" din aliaj

Interior Parbriz încălzit

Computer de bord cu ecran color TFT 7"

Frână de mână electronică + funcţie Auto Hold

Capitonaj plafon negru Sistem audio cu 6 difuzoare

Scaun pasager cu reglaj manual pe înălțime Volan îmbrăcat în piele

Tapiţerie mixtă textil/ piele ecologică e-Pedal Step (pentru versiunile Hibrid)

Cotieră faţă

Panou separator spaţiu în zona genunchiului Siguranţă
Priză USB spate (încărcare 2,4A) Senzori de parcare faţă

Agăţătoare haine în spate, pe partea şoferului Senzori de parcare spate

Oglindă interioară cu efect antiorbire automat

Buzunar pentru card în parasolarul şoferului

N-DESIGN, suplimentar faţă de N-CONNECTA

Exterior Confort

Siguranţă

Interior

Lumină ambientală la baza schimbătorului de viteze Cruise Control Inteligent

Lumină ambientală în portiere Alertă atenţie şofer

Buzunar pe spătarul scaunelor Intervenţie Unghi Mort

Alertă trafic prin spatele vehiculului

TEKNA, suplimentar faţă de N-CONNECTA

Exterior Confort

Jante de 19" din aliaj

Interior
Tapiţerie piele ecologică

Siguranţă
Lumină ambientală la baza schimbătorului de viteze Sistem ProPILOT (pentru transmisie DCT şi Hibrid)

Lumină ambientală în portiere Cruise Control Inteligent

Buzunar pe spătarul scaunelor Alertă atenţie şofer 

Intervenţie Unghi Mort

Alertă trafic prin spatele vehiculului

1)
 include harta României, display-ul şi ghidarea vocală sunt disponibile în limba română

2)
 Aplicaţiile Apple Car Play şi Android Auto sunt disponibile în funcţie de ţară şi de limba de utilizare, nu sunt disponibile în limba română

3)
 Indisponibilă în limba română

4)
 Detaliile referitoare la componentele specifice sistemului Hibrid de propulsie acoperite de garanția de 5 ani sau 100.000 km (prima limită atinsă) sunt înscrise în carnetul de garanție al vehicului

CULORI CAROSERIE:

 - solide: 

alb White (326), roşu Red (Z10)

 - metalizate: 

gri Silver (KY0), gri Metallic Grey (KAD), negru Black (Z11), roşu Burgundy Red (NBQ)

 - perlate: 

 alb White Pearl (QAB)

 - culoare specială: 

roşu Fuji Red (NBV), gri Ceramic (KBY), albastru Magnetic (RCF)

 - caroserie în 2 tonuri (plafon şi carcase oglinzi în culoare Negru, Silver sau Roşu Fuji, diferită de culoarea caroseriei)

trebuie selectată obligatoriu pentru N-Design (in functie de combinatiile posibile) și opțional pentru N-Connecta / Tekna Caroserie Plafon

caroserie alb White Pearl (QAB) + plafon și carcase oglinzi negre (XDF)

caroserie gri Metallic Grey (KAD) + plafon și carcase oglinzi negre (XDJ)

caroserie gri Silver (KY0) + plafon și carcase oglinzi negre (XDR)

caroserie roşu Burgundy Red (NBQ) + plafon și carcase oglinzi negre (XDX)

caroserie negru Black (Z11) + plafon și carcase oglinzi gri Silver (XDZ)

caroserie roşu Burgundy Red (NBQ) + plafon și carcase oglinzi gri Silver (XEE)

caroserie roşu Fuji Sunset (NBV) + plafon și carcase oglinzi negre (XEY)

caroserie roşu Fuji Sunset (NBV) + plafon și carcase oglinzi gri Silver (XEZ) -numai N-Connecta / Tekna

caroserie gri Dark Grey (KAD) + plafon și carcase oglinzi roşu Fuji Red (XFB)

caroserie negru Black (Z11) + plafon și carcase oglinzi roşu Fuji Red (XFC)

caroserie gri Ceramic (KBY) + plafon și carcase oglinzi negre (XFU)

caroserie albastru Magnetic (RCF) + plafon și carcase oglinzi negre (XFV)

Comutator selectare mod de conducere (Eco, Normal, Sport)

Placă tip podea separatoare pentru portbagaj (pentru versiunile DIG-T)

Sistem BOSE® Personal cu 10 difuzoare, integrat în tetierele şoferului şi 

pasagerului faţă

Document realizat la data de de 02.09.2022.. Conţinutul acestui material este exact şi actualizat la data tipăririi. În cadrul politicii sale de îmbunataţire continuă a produselor, Nissan îşi rezervă dreptul de a aduce 

modificări în orice moment preţurilor, specificaţiilor vehiculelor descrise şi prezentate. Aceste modificări sunt notificate partenerilor autorizaţi Nissan în cel mai scurt timp. Consultaţi partenerul autorizat local pentru 

a primi cele mai recente informaţii. Toate drepturile sunt rezervate. Reproducerea sub orice formă sau mijloace a unei parţi sau a întregului material este interzisă fără o autorizare prealabila scrisă din partea 

Renault Commercial Roumanie.

Comandă pe volan pentru Cruise Control Inteligent (transmisie manuală) / 

ProPILOT (transmisie DCT şi Hibrid)

Sistem BOSE® Personal cu 10 difuzoare, integrat în tetierele şoferului şi 

pasagerului faţă

Monitor cu vedere 360° (Around View Monitor)+ Sistem de detectare a 

obiectelor în mişcare 

Sistem ProPILOT- include Cruise Control Inteligent, Asistenţă pentru 

menţinerea benzii de circulaţie, Pilot pentru blocajele din trafic (pentru 

transmisie DCT şi Hibrid)

Comandă pe volan pentru Cruise Control Inteligent (transmisie manuală) sau 

ProPILOT (transmisie DCT şi Hibrid)

Pachet Interior personalizat: Negru (tapiţerie piele/alcantara negre), 

Orange (tapiţerie piele neagră cu elemente portocalii) sau Alb (tapiţerie mixtă 

piele ecologică albă şi material textil negru)

Pachet personalizare exterioară (carcase oglinzi, ornamente bară faţă/bară 

spate, ornamente laterale în culoarea plafonului- Negru, Gri Silver, Roşu Fuji 

Red) + Jante de 19" din aliaj Akari negre cu prelucrare Dimond cut 

(pentru versiunile DIG-T)  / Jante „Aero” de 19" din aliaj, în 2 culori 

(pentru versiunile Hibrid)

Sistem Inteligent de Frânare de Urgență cu funcție de recunoaștere pietoni și 

bicicliști

Sistem Inteligent de Intervenţie şi Avertizare la părăsirea involuntară a benzii de 

circulaţie

Monitor cu vedere 360° (Around View Monitor)+ Sistem de detectare a 

obiectelor în mişcare 

Cheie inteligentă + Buton Start&Stop motor + funcție de încuiere/descuiere la 

îndepărtarea/apropierea de autovehicul

Sistem multifuncţional NissanConnect cu ecran de 8" touchscreen, include 

sistem de Navigație şi audio+ compatibilitate NissanConnect Services 

(aplicaţie smartphone de control al vehiculului)                                                                                                    

Control dinamic al vehiculului (ESP)+ control al tracţiunii+ control activ al 

traiectoriei+ control activ al rulării

● ●HIBRID, 143CP, benzină + electric auto-reîncărcabil, transmisie automată hibridă 

multimodală

Faruri full LED (faruri şi lumini de zi DTRL) cu sistem de iluminare ''Follow 

me home''

Oglinzi laterale negre glossy, reglabile electric, cu semnalizator schimbare 

direcție integrat

Garanție vehicul: 3 ani sau 100.000 km

Garanție componente specifice Hibrid
4)

: 5 ani sau 100.000 kmDOTĂRI STANDARD:

- - ●

NISSAN JUKE MY23

     Grup motopropulsor/ Echipare VISIA ACENTA N-CONNECTA N-DESIGN TEKNA

● ● ● ● ●
● ● ● ●-
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VERSIUNI STANDARD:
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MODEL Caroserie Motor Tractiune Transmisie
Nivel de 

echipare

Pret fara TVA* 

(Euro)

Pret cu TVA* 

(Euro)

Juke MY23 5 usi DIG-T 114CP benzină 2WD manuală 6 trepte Visia 19,949.58 23,740.00

Juke MY23 5 usi DIG-T 114CP benzină 2WD manuală 6 trepte Acenta 20,630.25 24,550.00

Juke MY23 5 usi DIG-T 114CP benzină 2WD manuală 6 trepte N-Connecta 22,016.81 26,200.00

Juke MY23 5 usi DIG-T 114CP benzină 2WD manuală 6 trepte Tekna 23,201.68 27,610.00

Juke MY23 5 usi DIG-T 114CP benzină 2WD manuală 6 trepte N-Design 23,663.87 28,160.00

Juke MY23 5 usi DIG-T 114CP benzină 2WD automată DCT Acenta 22,084.03 26,280.00

Juke MY23 5 usi DIG-T 114CP benzină 2WD automată DCT N-Connecta 23,470.59 27,930.00

Juke MY23 5 usi DIG-T 114CP benzină 2WD automată DCT Tekna 24,823.53 29,540.00

Juke MY23 5 usi DIG-T 114CP benzină 2WD automată DCT N-Design 25,285.71 30,090.00

Juke MY23 5 usi HIBRID 143CP 2WD automată hibridă multimodală N-Connecta 26,201.68 31,180.00

Juke MY23 5 usi HIBRID 143CP 2WD automată hibridă multimodală Tekna 27,554.62 32,790.00

Juke MY23 5 usi HIBRID 143CP 2WD automată hibridă multimodală N-Design 28,016.81 33,340.00

CULORI CAROSERIE: Pret fara TVA 

(Euro)

Pret cu TVA 

(Euro)

 - solide: 0.00 0.00

 - metalizate, perlate: 336.13 400.00

 - speciale: 420.17 500.00

 - caroserie în 2 tonuri: 588.24 700.00

trebuie selectată obligatoriu pentru N-Design, opțional pentru N-Connecta și Tekna

1)
 include harta României, display-ul şi ghidarea vocală sunt disponibile în limba română

** Preturilor afișate li se adaugă un set de covorașe de cauciuc în valoare de 63 Euro cu TVA inclus (53 Euro fără TVA).

Versiuni și Prețuri NISSAN JUKE MY23

B
E

N
Z

IN
Ă

* Suplimentar fata de prețul indicat în tarif, se va considera pachetul legislativ obligatoriu conform Ord.2218/2005 în valoare de 58 Euro cu TVA inclus 

(49 Euro fara TVA).

Document realizat la data de 02.09.2022. Continutul acestui material este exact si actualizat la data tiparirii. In cadrul politicii sale de imbunatatire continua a produselor, Nissan isi 

rezerva dreptul de a aduce modificari in orice moment preturilor, specificatiilor vehiculelor descrise si prezentate. Aceste modificari sunt notificate partenerilor autorizati Nissan in cel mai 

scurt timp. Consultati partenerul autorizat local pentru a primi cele mai recente informatii. Toate drepturile sunt rezervate. Reproducerea sub orice forma sau mijloace a unei parti sau a 

intregului material este interzisa fara o autorizare prealabila scrisa din partea Renault Commercial Roumanie. 

2
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D
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MOTOR

cm³

kW

CP

Turaţie motor la putere maximă rot/min

Tip injecţie

TREN DE RULARE

ŞASIU

faţă

spate

MASE ŞI DIMENSIUNI

kg

kg

kg

mm

mm

mm

mm

mm

faţă mm

spate mm

m

Capacitate de tractare (remorcă cu frânare) kg

L

L

OFF-ROAD

grade

mm

Visia Acenta N-Connecta N-Design Tekna Acenta N-Connecta N-Design Tekna

Consum 
3)

 - valori WLTP Combinat l/100km 5.8 5.9 5.9 5.9 5.9 6.1 6.1 6.2 6.2

Emisii CO2 
3)

 - valori WLTP Combinat g/km 133 133 133 135 134 138 138 141 140

km/h 180 180 180 180 180 180 180 180 180

sec 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 11.8 11.8 11.8 11.8

1)
 Conform reglementarilor 1999/100/EC

5.1 5.2 5.1

172

automată hibridă multimodală

10.57

750

354/ 1237

1983

1593

2636

1560

1552

 NISSAN JUKE MY23

Transmisie manuală 6 trepte automată 7 trepte cu dublu ambreiaj (DCT)

Cuplu maxim 
1) 200Nm @3000rpm

416-438 418-430

discuri faţă / discuri spate

Asistate electric cu ABS, EBD si Asistenţă la 

Frânarea de Urgenţă

17x7.0J, 19x7.5J

215/60R17, 225/45R19

1325-1335 / 1360-1366

2WD

McPherson

Bare de torsiune

Asistată electric cu control electronic

Benzină + Electric auto-reîncărcabil

Indirectă multipunct

da

Euro 6Dfull

automată hibridă multimodală

1598

1810

400-410

4210

1800

105 (putere cumulată a sistemului)

143 (putere cumulată a sistemului)

5600

Benzină Electric

148Nm @3600rpm 205Nm @200-1677rpm

HIBRID

5 uşi

5

4, în linie

4

Acceleraţie 0 - 100 km/h

PERFORMANTE
manuală 6 trepte automată 7 trepte cu dublu ambreiaj (DCT)

Viteză maximă

Lăţime (cu oglinzi deschise) 1983

Înălţime 1577 (Visia, Acenta) / 1593 (N-Connecta, N-Design, Tekna)

Ampatament 2636

1566 (16") - 1560 (17",19")

1558 (16") - 1552 (17",19")

Diamentru min. de întoarcere (între borduri) 10.57

1250

Ecartament

Sarcina utilă maximă 
2)

2)
 În concordanță cu Directivele CE. Condițiile de măsurare sunt fără șofer, incluzând lichid de răcire, ulei, benzină, roată de rezervă și scule. Sarcina utilă este măsurată cu șofer, fără pasageri, incluzând lichid de răcire, 

ulei, benzină, roată de rezervă și scule, și se va micșora în funcție de echipamentele opționale și accesoriile montate.

3)
 Datele referitoare la consumul de carburant şi emisii CO2 sunt obţinute în urma testelor în laborator, în acord cu legislaţia Uniunii Europene si sunt destinate comparării cu valorile altor vehicule. Cifrele pot să nu 

reflecte rezultatele în condiţii reale. Echipamentele opţionale, întreţinerea, stilul de condus şi condiţiile meteorologice pot afecta rezultatele oficiale.

Capacitate rezervor carburant 46

Unghi de atac / unghi de degajare 21° / 34°

Gardă la sol 172

Capacitate portbagaj /max. (cu bancheta spate 

pliată, până la plafon)
422/ 1305

46

20,9° / 33,9°

10.1 10.1 10.1

115 115 116

166 166 166

N-Connecta N-Design Tekna

Lungime 4210

Lăţime (fără oglinzi) 1800

Dimensiuni pneuri 215/65/R16, 215/60R17, 225/45R19

Masă proprie min./max. 
2)

Masă totală maximă autorizată 1700 1725

1187-1209 / 1204-1242 1220-1232 / 1244-1265

Frâne

discuri faţă/ tamburi spate (Visia, Acenta),

discuri faţă / discuri spate (N-Connecta, N-Design, Tekna)

Asistate electric cu ABS, EBD si Asistenţă la Frânarea de Urgenţă

Dimensiuni roţi 16x6.5J, 17x7.0J, 19x7.5J

Direcţie Asistată electric cu control electronic (EPAS)

Filtru de particule GPF

Nivel emisii Euro 6Dfull

Tracţiune 2WD 2WD

McPherson

Bare de torsiune
Suspensii

Nr. de locuri 5

Specificaţii Tehnice DIG-T 114

Caroserie 5 uşi

Injecţie directă

84

114

5000

Tip carburant Benzină

Putere maximă 
1)

Nr.de cilindri, configuraţie 3, în linie

Nr. Valve per cilindru 4

Cilindree 999
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NISSAN JUKE MY23

Nivel Echipare VISIA ACENTA N-CONNECTA N-DESIGN TEKNA

Motorizare DIG-T 114 DIG-T 114 DIG-T 114  & HIBRID DIG-T 114  & HIBRID DIG-T 114  & HIBRID

Cod Nissan -S--J -Q--B HWB-D/ HWBAD XXXXX LWD-D/ LWDAD

Pack Code PKVI03 PKAC03 PKNC07/ PKNC08
NDXX07, NDXX08 (DIG-T) /

 NDXX09 (Hibrid)
PKTK07/ PKTK08

Dotări standard standard std / std+2 tone standard std / std+2 tone

Faruri full LED (faruri şi lumini de zi DTRL) cu sistem de iluminare ''Follow 

me home''
s s s s s

Lămpi spate cu LED s s s s s

Proiectoare de ceață cu LED - s s s s

Oglinzi laterale negre glossy, reglabile electric, cu semnalizator schimbare 

direcție integrat
s s s - s

Mânere uşi negre s - - - -

Mânere uşi în culoarea caroseriei - s s s s

Eleron hayon s s s s s

Jante de 16" din oţel s - - - -

Jante de 17" Sakura Design - s - - -

Jante de 17" din aliaj - - s - -

Jante de 19" din aliaj - - - - s

Jante de 19" din aliaj Akari negre cu prelucrare Dimond cut - - - s -

Jante „Aero” de 19" din aliaj, în 2 culori  (pentru versiunile Hibrid) - - -  - (DIG-T) / s (Hibrid) -

Geamuri laterale spate şi lunetă negre - s s s s

Antenă tip "shark" - - s s s

Pachet personalizare exterioară (carcase oglinzi, ornamente bară 

faţă/bară spate, ornamente laterale în culoarea plafonului- Negru, Gri Silver, 

Roşu Fuji Red )

- - - s -

Computer de bord cu ecran color TFT 4,2" s s - - -

Computer de bord cu ecran color TFT 7" - - s s s

Indicator temperatură exterioară s s s s s

Frână de mână electronică + funcţie Auto Hold - - s s s

Mânere interioare uşi negre s - - - -

Mânere interioare uşi cromate - s s s s

Scaune faţă sport stil monoform s s s s s

Oglindă interioară cu reglaj antiorbire manual s s - - -

Oglindă interioară cu efect antiorbire automat - - s s s

Capitonaj plafon gri s s - - -

Capitonaj plafon negru - - s s s

Tapițerie din material textil negru s s - - -

Tapiţerie mixtă textil/ piele ecologică - - s - -

Tapiţerie piele ecologică - - - - s

Pachet Interior personalizat: Negru (tapiţerie piele/alcantara negre), 

Orange (tapiţerie piele neagră cu elemente portocalii) sau Alb (tapiţerie 

mixtă piele ecologică albă/ textil negru)

- - - s -

Panou separator spaţiu în zona genunchiului - - s s s

Scaun șofer cu reglaj manual pe înălțime s s s s s

Scaun pasager cu reglaj manual pe înălțime - - s s s

Buzunar pe spătarul scaunelor din faţă - - - s s

Banchetă spate fracționabilă (60/40) s s s s s

Cotieră faţă - - s s s

Priză 12V (x1) s s s s s

Priză USB spate (încărcare 2,4A) - - s s s

Suport pahare x 2 în consola faţă s s s s s

Suport sticle în portierele faţă şi spate s s s s s

Agăţătoare haine în spate, pe partea şoferului - - s s s

Volan reglabil pe înălțime şi în profunzime s s s s s

Comutator selectare mod de conducere (Eco, Normal, Sport) - - s s s

Buton pentru recunoaştere vocală pe volan 
3) - s s s s

Buzunar pentru card în parasolarul şoferului - - - s s

Placă tip podea separatoare pentru portbagaj (pentru versiunile DIG-T) - - s (DIG-T) / - (Hibrid) s (DIG-T) / - (Hibrid) s (DIG-T) / - (Hibrid)

Aer condiționat cu reglare manuală s - - - -

Aer condiţionat automat - s s s s

Oglinzi laterale încălzite şi pliabile automat - s s s s

Geamuri electrice față și spate + acţionare 1 touch geam şofer s s s s s

Sistem audio cu radio+ DAB+ Blutooth+ port USB+ port AuxIn s - - - -

Sistem audio cu ecran 8" touchscreen: radio+ DAB+ Bluetooth+ port USB+ 

AuxIn, cu control al dispozitivelor auxiliare conectate prin comenzile 

sistemului audio, conectare Smart Phone

- s - - -

Sistem multifuncţional NissanConnect cu ecran 8" touch screen, include 

sisteme de navigație şi audio: radio+ DAB+ Bluetooth+ port USB+ AuxIn, 

cu control al dispozitivelor auxiliare conectate prin comenzile sistemului 

audio, conectare Smart Phone                                                                                            

- - s s s

Compatibilitate Android Auto şi Apple Carplay 
2) - s s s s

Compatibilitate cu NissanConnect Services (aplicaţie smartphone de 

control al vehiculului)     
- - s s s

4 difuzoare audio s s - - -

6 difuzoare audio - - s - -

Sistem BOSE® Personal cu 10 difuzoare, integrat în tetierele şoferului şi 

pasagerului faţă
- - - s s

Cruise Control + Limitator de viteză s s s s s

Comenzi audio/cruise control/telefon pe volan s s s s s

Comandă pe volan pentru Cruise Control Inteligent (transmisie manuală) / 

ProPILOT (transmisie DCT şi Hibrid)
- - - s s

Plafoniere pentru locurile din faţă şi spate s s s s s

Iluminare compartiment bagaje s s s s s

Lumină de întâmpinare şi ambientală pe consola centrală s s s s s

Lumină ambientală la baza schimbătorului de viteze - - - s s

Lumină ambientală în portiere - - - s s

Padele pentru schimbarea treptelor de viteză (pt transmisie DCT) - s s s s

Scaune față încălzite - s s s s

Ştergătoare cu acţionare automată - s s s s

Cheie inteligentă + Buton Start&Stop motor + funcție de încuiere/descuiere 

la îndepărtarea/apropierea de autovehicul
- - s s s

e-Pedal Step (pentru versiunile Hibrid) - -  - (DIG-T) / s (Hibrid)  - (DIG-T) / s (Hibrid)  - (DIG-T) / s (Hibrid)

Volan îmbrăcat în piele - - s s s

Parbriz încălzit - - s s s

Sistem Inteligent de Frânare de Urgență cu funcție de recunoaștere pietoni 

și bicicliști
s s s s s

Sistem Inteligent de Intervenţie şi Avertizare la părăsirea involuntară a 

benzii de circulaţie
s s s s s

Asistență pentru lumini Fază Lungă s s s s s

Funcţie de Recunoaștere a Indicatoarelor Rutiere conectată la Cruise 

Control
s s s s s

Semnalizare Avarii automată+ semnal oprire de urgenţă s s s s s

6 airbag-uri (față, laterale, cortină) s s s s s

Sistem ISOFIX pentru fixare scaun copil s s s s s

Sistem de măsurare a presiunii din pneuri (TPMS) s s s s s

ABS + EBD + Asistență la frânare s s s s s

Control dinamic al vehiculului (ESP)+ control al tracţiunii+ control activ al 

traiectoriei+ control activ al rulării
s s s s s

Asistență la pornirea din rampă (Hill Start Assist) s s s s s

Apel de urgenţă (112) s s s s s

Cameră de luat vederi spate - s s s s

Monitor cu vedere 360° (Around View Monitor)+ Sistem de detectare a 

obiectelor în mişcare 
- - - s s

Sistem ProPILOT- include Cruise Control Inteligent, Asistenţă pentru 

menţinerea benzii de circulaţie, Pilot pentru blocajele din trafic (pentru 

transmisie DCT şi Hibrid)

- - - s s

Cruise Control Inteligent, Asistenţă pentru menţinerea benzii de circulaţie 

(pentru transmisie manuală)
- - - s s

Alertă atenţie şofer - - - s s

Intervenţie Unghi Mort - - - s s

Alertă trafic prin spatele vehiculului - - - s s

Senzori de parcare faţă - - s s s

Senzori de parcare spate - - s s s

Roată de rezervă temporară s s s s s

Legenda: s = dotare standard, - = indisponibil, opţ = dotare opţională

1)
 display-ul şi ghidarea vocală sunt disponibile în limba română
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Document realizat la data de 08.08.2022. Conţinutul acestui material este exact şi actualizat la data tipăririi. În cadrul politicii sale de îmbunataţire continuă a produselor, Nissan îşi rezervă dreptul de a aduce modificări în 

orice moment preţurilor, specificaţiilor vehiculelor descrise şi prezentate. Aceste modificări sunt notificate partenerilor autorizaţi Nissan în cel mai scurt timp. Consultaţi partenerul autorizat local pentru a primi cele mai 

recente informaţii. Toate drepturile sunt rezervate. Reproducerea sub orice formă sau mijloace a unei parţi sau a întregului material este interzisă fără o autorizare prealabila scrisă din partea Renault Commercial Roumanie. 
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NISSAN JUKE MY23

CULORI

Model Culoare 

Nissan

Descriere

CAROSERIE PLAFON

F16 KAD GRI METALLIC GREY metalizat

F16 KY0 GRI SILVER metalizat

F16 KBY GRI CERAMIC metalizat special NOU

F16 NBQ ROSU BURGUNDY metalizat

F16 NBV ROSU FUJI SUNSET special

F16 QAB ALB WHITE PEARL perlat

F16 RCF ALBASTRU MAGNETIC metalizat special NOU

F16 Z10 ROSU RED solid

F16 Z11 NEGRU BLACK metalizat

F16 326 ALB WHITE solid

F16 XDF ALB PEARL (PF NEGRU) perlat

F16 XDJ GRI DARK (PF NEGRU) metalizat

F16 XDR GRI SILVER (PF NEGRU) metalizat

F16 XDX ROSU BURGUNDY (PF NEGRU) metalizat

F16 XDZ NEGRU BLACK (PF SILVER) metalizat

F16 XEE ROSU BURGUNDY (PF SILVER) metalizat

F16 XEY ROSU SUNSET (PF NEGRU) special

F16 XEZ ROSU SUNSET (PF SILVER) special numai pentru N-Connecta / Tekna

F16 XFB GRI DARK (PF ROSU) metalizat

F16 XFC NEGRU BLACK (PF ROSU) metalizat

F16 XFU GRI CERAMIC (PF NEGRU) metalizat special NOU

F16 XFV ALBAS MAGNETIC (PF NEGRU) metalizat special NOU

TAPITERII

Model

Cod 

Nissan Descriere

F16 G BLACK negru- textil Visia/Acenta/N-Connecta, mixt textil/piele ecologică Tekna

F16 N ORANGE P orange- piele neagră cu elemente portocalii

F16 Q WHITE P alb- mixtă piele ecologică albă/ textil negru

F16 Z BLACK P negru- mixt piele/alcantara
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