
Ценовник и опрема 

Модел ccm kW/KS Менувач
Емисија co2 (комбинирано 

возење g/km)
EURO Стандард 

Продажна цена без 

ДДВ (евра)

Продажна цена без ДДВ 

(ден)

Продажна цена со ДДВ 

(евра)

Продажна цена со ДДВ 

(ден)

ACENTA

JUKE 1.6 ACENTA 1598 83/113 5 брзински рачен 157 EURO6d-Temp 16.229 € 1.006.186 ден. 19.150 € 1.187.300 ден.

JUKE 1.6 CVT ACENTA 1598 83/113 CVT автоматски 149 EURO6d-Temp 18.602 € 1.153.305 ден. 21.950 € 1.360.900 ден.

N-CONNECTA

JUKE 1.6 N-CONNECTA 1598 83/113 5 брзински рачен 157 EURO6d-Temp 17.500 € 1.085.000 ден. 20.650 € 1.280.300 ден.

JUKE 1.6 CVT N-CONNECTA 1598 86/117 CVT автоматски 149 EURO6d-Temp 18.771 € 1.163.814 ден. 22.150 € 1.373.300 ден.

TEKNA

JUKE 1.6 TEKNA 1598 83/113 5 брзински рачен 157 EURO6d-Temp 20.466 € 1.268.898 ден. 24.150 € 1.497.300 ден.

JUKE 1.6 CVT TEKNA 1598 83/113 CVT автоматски 149 EURO6d-Temp 21.314 € 1.321.441 ден. 25.150 € 1.559.300 ден.

ACENTA N-CONNECTA TEKNA
Продажна цена без 

ДДВ (евра)

Продажна цена без ДДВ 

(ден)

Продажна цена со ДДВ 

(евра)

Продажна цена со ДДВ 

(ден)

O O O 636 € 39.407 ден. 750 € 46.500 ден.

- O - 593 € 36.780 ден. 700 € 43.400 ден.

Стаклен сончев кров - O - 700 €

- - О 593 € 36.780 ден. 700 € 43.400 ден.

- - О 424 € 26.271 ден. 500 € 31.000 ден.

- - О 508 € 31.525 ден. 600 € 37.200 ден.
O - - 678 € 42.034 ден. 800 € 49.600 ден.

Опции

Xenon предни светла

18" алуминиумски тркала - се 

комбинираат само со надворешна 

персонализација Tekna

Nissan Connect 

Надворешна персонализација  Tekna - 

сина, портокалова или црна (лајсни на 

преден и заден браник , странични 

лајсни , и капаци на ретровизори) (EXTM, 

EXTO, EXTB)

Металик боја

Надворешна персонализација  N-

Connecta - сина, портокалова или црна 

(16" алуминиусмки тркала црна боја, 

лајсни на преден и заден браник , 

странични лајсни , и капаци на 

ретровизори) (EXTM, EXTO, EXTB)

НОВ JUKE



Опрема

ABS - систем против блокирање на тркалата Седишта во комбинација PVC кожа/ткаенина во боја на персонализација 

ESP - електронска контрола за стабилност на возилото Електрично преклопливи  ретровизори  со функција греење

EBD - распределба на силата на кочење Автоматски светла

Воздушни перничиња (возач и совозач) Сензор за дожд 

Странични воздушни перничиња (возач и совозач)

Воздушни завеси (возач и совозач) Техника 

Можност за исклучување на воздушно перниче за совозач Nissan connect 5,8" екран на допир (DAB) 

Два напред и три позади безбдносни ремени во три точки прилагодливи Камера за помош за возење назад 

Ограничувач на затегнувачка сила на ремени напред Интелигентен клуч и start/stop копче за да се запали моторот

По висина прилагодливи ремени напред 6 звучници

ISOFIX држачи за детско седиште

Внатрешност

Клима уред 

Радио со CD, 4 звучници, AUX приклучок, Bluetooth, USB Glossy црна внатрешност 

Команди за радио, Bluetooth, лимитатор на брзина и темпомат на управувачот Кожни и греени предни седишта 

Кожен управувавч

Кожна рачка на менувачот Алуминиумски тркала 17" Shiro

Патен компјутер Димензии на гума 215/55 R17

 NDCS Nissan dynamique control sistem

Електрично подигнување на стакла напред и позади Техника 

Мерач на надворешна температура Around View Monitor (систем со 4 камери за паркирање со приказ од 360 степени околу возилото )

Дигитален часовник BOSE PERSONAL :шест звучници од кои два Ultra-nearfield вградени во потпирачите за глава на возачки седишта (DAB)

Двојно днона багажникот Nissan safety shield  систем за предупредување при ненамерно напуштање на возната лента , 

Возачко седиште прилагодливо по висина систем за предупредување за предмети во движење при возење назад, систем за предупредување на возилото во мртов агол 

Хромирани внатрешни рачки Внатрешна персонализација TEKNA- црна боја : кожни седишта, куќиштето на подигнувачите на прозори ,

Осветлување во багажникот и во просторт за патници облога на вратите во црна PVC кожа со двојни рабови во сива боја, отворите за воздух и средишен дел околу менувач 

12V приклучок

Држач за чаши 

По висина прилагодливи потпирачи за глава напред и позади 

Деллива задна клупа (60:40)

Сива ткаени со сиви рабови 

Алуминиумски фелни 1" сиви двобојни 

Електрично прилагодливи ретровизори во боја на возилото со LED покажувачи на насока

Затемнети задни стакла

Предни LED светла за магла

Халогени предни светла прилагодливи од кабина по висина 

Предни рачки на вратите во боја на каросерија 

Заштитни облоги околу возилото 

UV заштитно ветробранско стакло 

Темпомат 

Ограничувач на брзина 

Имобилизатор 

Далечинско централно заклучување

Систем за мерење на притисок во гуми 

Индикатор за промена на брзина 

Резервно тркало 

Внатрешност

Надворешен изглед

www.nissan.mk

При избор на возило и конфигурација на опрема и мотори Ве молиме да се консултирате со продажните советници околу точната сериска и 

дополнителна опрема како и крајна цена на Вашето возило поради можни премини од пониска стапка во повисока стапка на акциза

N-CONNECTA СЕРИСКА ОПРЕМА - ДОПОЛНИТЕЛНО НА ОПРЕМА ACENTA

ФАБРИЧКА ГАРАНЦИЈА НА ВОЗИЛОТО ИЗНЕСУВА 3 ГОДИНИ ИЛИ 100.000 ПОМИНАТИ КИЛОМЕТРИ. ГАРАНЦИЈА ЗА КОРОЗИЈА ИЗНЕСУВА 12 ГОДИНИ.

АУТОМОТИВ ГРУП ГО ЗАДРЖУВА ПРАВОТО ЗА ПРОМЕНА НА ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ, ОПРЕМА НА ВОЗИЛОТО И ЦЕНА БЕЗ ПРЕТХОДНА НАЈАВА.

* Цените изразени во евра се информативни и се пресметани по курс 62

Димензии на гуми 205/60 R16

Внатрешност

ACENTA СЕРИСКА ОПРЕМА 

Техника 

Надворешен изглед

Сигурност

TEKNA СЕРИСКА ОПРЕМА - ДОПОЛНИТЕЛНО НА ОПРЕМА N-CONNECTА

НОВ JUKE

http://www.nissan.mk/


Пренос 1.брзина

2.брзина

3.брзина

4.брзина

5.брзина

6.брзина

Назад

на предна осовина(kg)

на задна осовина (kg)

со кочници (kg)

без кочници (kg)

напред(16",17",18")(mm)

назад(16",17",18")(mm)

најголема должина(mm)

најголема ширина(mm)

најголема висина (од под до полица)(mm)

најголема висина од под до таван(mm)

најголем со преклопени седишта до прозор (L)

најголем со преклопени седишта до кров(L)

N-connecta (16") Tekna (17"-18") N-connecta (16") Tekna (17"-18")

8,7 8,7 7,8 7,8

6,1 6,2-6,5 5,7 5,9-6,1

7 7,2-7,3 6,5 6,6-6,8

161 164-166 149 152-154

1) Во склад со законот  1999/99/EU.
2) Бројките се во согласност со Директивата на ЕУ; се мерат со маса на празно возило со разладни течности, масло, гориво, резервно тркало
и кутија со алат . Носивоста се смалува согласно со пакетот на опрема и/или вградените додатоци.
3) Во согласност со директивата  1999/100/EZ. (На службените податоци може да влијаат опционална опрема, одржување на возилото, стил на возење и патни и временски услови)  

170

12,3

21,9

N/A

N/A

N/A

Acenta (16")

7,8

5,7

6,5

149

40,6

N/A

N/A

N/A

178

12,5

354

8,7

6,1

7

161

Acenta (16")

205/60 R16, 215/55 R17, 225/45R18

135/90 D16

2,76

10,7

вентилирачки дискови напред, бубањ позади , дијагонален круг со серво појачало

со ABS, EBD, VDC

280 X 24

3,711

3,754

преден 

ниски 4,006 ̃високи55

независен MаcPherson со спирална пружина

Acenta, N-connecta, Tekna

5

конвертер на вртежен момент со блокада 

X-TRONIC CVT

797

1189

0,35

2,31

46

22,5

733/1470

1232

625

907

1537/1523/1523

855

750

23

27,5

1765

1565

2530

1539/1525/1525

1250

604

75

75

4135

1655

395

482

850

860

2,76

10,7

вентилирачки дискови напред, бубањ позади , дијагонален круг со серво појачало

со ABS, EBD, VDC

280 X 24

THC+Nox(mg/km)

Најголема брзина(km/h)

компакт со 5 врати 

Acenta, N-connecta, Tekna

5

4 во ред 

4

атмосферски

1598

78 X 83,6

83kW(113ks)/5600 min-1

144NM/4000 min-1

10,7

двојна брегаста осовина со ланче 

вбризгување во повеќе точки 

Euro6d-temp

CO2 комбинирано(g/km)

Забрзување 0-100km/h(s)

Nox(mg/km)

PM(mg/km)

PN(#0.10₁₁/km)

Достапни пакети на опрема

Траг на тркала 

Простор за багаж

со една плоча механичка

5-брзински рачен

3,727

2,048

1,393

1,097

0,892

-

3,545

4,067

преден

JUKE MY18 1.6 литарски бензински мотор со рачен менувач 2WD 1.6 литарски бензински мотор со CVT менувач 2WD

МОДЕЛ

Тип на каросерија компакт со 5 врати 

Број на седишта 

Број на цилиндри и распоред

Вентили по цилиндар

Довод на гориво 

Зафатнина на мотор(cm3)

МОТОР HR16DE HR16DE

4 во ред 

4

атмосферски

1598

78 X 83,6

83kW(113ks)/5600 min-1

144NM/4000 min-1

Најголема сила kW(KS)/min-1

Најголем вртежен момент Nm/min-1

Отвор и удар на клипови (mm)

ПОГОН

Вбризгување

Емисија - норма

10,7

двојна брегаста осовина со ланче 

вбризгување во повеќе точки 

Euro6d-temp

Вртежи на управувачот меѓу крајните точки 

Менувач

Завршен пренос

Вид на спојка 

Степен на компресија 

Вид на брегаста осовина

Погон

ПОДВОЗЈЕ

Преден погон

Заден погон

Управувач

независен MаcPherson со спирална пружина

торзијска греда со спирална пружина

летва на управувачот потпомогната со електричен серво 

торзијска греда со спирална пружина

летва на управувачот потпомогната со електричен серво 

Систем за кочење

ТЕЖИНИ И ДИМЕНЗИИ

Најголема/Најмала маса на празно возило (kg)(2)

Најмал круг на вртење (од раб до раб на сите 

големини на гуми)(m)

Димензија и дебелина на предни кочници 

Димензии и дебелина на задни кочници 

Систем за контрола на стабилност 

228,6

сериски VDC систем за контрола на стабилност 

16'x6,5",17"x7",18"x7"(алуминиумски)

205/60 R16, 215/55 R17, 225/45R18

135/90 D16

1173/1248

292 X 9

сериски VDC систем за контрола на стабилност 

16'x6,5",17"x7",18"x7"(алуминиумски)

Бруто тежина на возило (PTW)(kg)

Минимална носивост со возач(kg)

Најголема носивост без возач(kg)

Најголемо вертикално оптеретување на куката за влечење(kg)

Големина и вид на тркала

Големина на гума 

Големина на резервно тркало 

Излезен агол (степени)

Најголемо оптеретување на кров (kg)

Вкупна должина(mm)

Вкупна ширина(mm)

Вкупна висина 2) (mm)

Меѓуоскино растојание (mm)

Предна оска(mm)

Задна оска (mm)

Најмало растојание од тло(mm)

Пристапен агол(степени)

Надвор од град(l/100km)

Комбинирано возење(l/100km)

Најголема маса

Најголема маса 

на приколка 

Цд

Предна површина(m2)

Зафатнина на резервоарот за гориво (L)

ПЕРФОРМАНСИ

Градско возење(l/100km)

Преоден агол(степени)

Зафатнина на багажен простор


