
Je sympatické, že Nissan nabral 
odvahu a zaradil takýto extrava-
gantný typ auta do svojej ponuky. 
Predsa len diktát návratnosti in-
vestovaných prostriedkov nepra-
je uvádzaniu na automobilový trh 

odvážnejšie stvárneným modelom. 
Že sa to nakoniec Nissanu zrejme 
opláca, dokazuje fakt, že Juke je už 
nejaký ten rôčik v predaji – aktuálne 
je v ponuke v poradí už druhá verzia, 
resp. facelift. 

Pred dvomi rokmi Nissan Juke 
absolvoval facelift, ktorý pozmenil 
tvar nárazníkov, svetlometov (pred-
né viac vystupujú z karosérie, zad-
né majú inú grafiku), ale iba tak, že 
vizuálne zásadne nezmenil vzhľad 
a ponechal stále jeho typickú „žaba-
ciu tvár“. To viacmenej platí aj pre 
interiér – prístrojového panelu so 
zakomponovanou obrazovkou navi-
gácie a cúvacou kamerou s vtáčou 
perspektívou a usporiadania ovláda-
cích prvkov, ukazovateľov – sa face-
lift na pohlaď dotkol málo. Stále tu 
taktiež nájdete trošku divný „šilt“ 
– v tomto prípade prešívaný kožou 
– zakrývajúci ciferníky a výrazné 
(žlté) lakovanie výduchov vetrania 
a stredového tunela. 

Posed vpredu je vyššie situovaný 
a aj v najnižšej polohe sedíte po-

merne vysoko, čo nemusí každému 
vyhovovať, vzadu sa však dá uvelebiť 
do prekvapujúco pohodlných seda-
diel s nízkym posedom. Hendikep je 
nastupovanie dozadu cez pomerne 
úzky vstupný otvor – hlavne pasa-

žieri s korpulentnejšími postavami 
môžu frflať.

Inak, zmeny neostali len na povr-
chu, ale prebehli aj pod „pokrievkou“, 
a to vynovením ponuky motorov (viď 
testovaná pohonná jednotka 1,2 DI-

G-T 115) a pre verziu 4×2 ponukou 
väčšieho batožinového priestoru. Ten 
bol achillovou pätou predfaceliftovej 
verzie. Pôvodne mal len 251 litrov, 
po facelifte narástol na aktuálnych 
slušných 354 litrov objemu. Je hlboký 

a vybavený dvojitým dnom. Pozna-
menať však treba, že to platí len pre 
verziu 4×2, pokiaľ sa rozhodnete pre 
4×4, tak sa budete musieť uskromniť 
stále len s podpriemernou ponukou 
batožinového priestoru (207 litrov).

Vnútorný priestor ostal rovnaký 
– na úrovni zodpovedajúcej kompak-
tom (Ford Focus, Renault Megane...), 
či už na šírku, výšku alebo v pozdĺž-
nom smere. Pritom pocitovo by sme 
interiér hodnotili ako menej vzdušný, 
s veľkosťou o segment vozidiel nižšie 
ako spomínaný segment kompaktov. 
Zato môže relatívne mohutný, do ka-
bíny vystupujúci prístrojový panel, 
vpredu posádku obopínajúci stre-
dový tunel a hlavne menšie zadné 
okná so spodnou líniou vytiahnutou 
smerom nahor. Rozmery však nepus-
tia a Juke aj napriek stiesnenému 
pocitu radia veľkosťou vnúteného 
priestoru na úroveň spomínaných 
kompaktov – len pre porovnanie 
šírka v lakťoch Nissan Juke vpre-

du/vzadu 1485 mm/1450 mm, Ford 
Focus 1460 mm/1418 mm, Renault 
Megane 1458 mm/1419 mm, Nissan 
Pulsar 1445 mm/1445 mm, voľnosť 
pre kolená vzadu Nissan Juke 766 
mm, Ford Focus 765 mm, Renault 
Megane 762 mm, Nissan Pulsar 
899 mm. Poznámka – Nissan Pulsar 
s nadpriemernou voľnosťou pre ko-
lena sa vymyká triede kompaktných 
vozidiel. 

Je fajn, že Juke poskytuje relatívne 
dostatok miesta (pre 1,75 m vysoké 
postavy) a odvezie viac batožiny. Ale 
posudzovať tento typ auta z pohľadu 
praktickosti je viacmenej irelevant-
né. Je skrátka takmer isté, že tento 
typ auta si nekupujú rodiny či ľudia 
preferujúci praktickú stránku vozi-
diel, ale skôr extrovertní individu-
alisti, či nekonformné páry túžiace 
po niečom inom, extravagantnom, 
aj keď menej praktickom, čo sa vy-
medzuje z bežnej, šedej záplavy au-
tomobilov. 

Pritom toto vozidlo ma potenciál 
osloviť aj ľudí, ktorí ocenia jazdné 

Taký „škaredý“, 
 až je pekný
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Nissan Juke je oso-
bitá kombinácia SUV 
a športového štýlu. 
Jeho netradičný di-
zajn sa nemusí páčiť 
každému – podľa nás 
je však taký „škare-
dý“, až je pekný. 
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vlastnosti, resp. ovládateľnosť, či 
dokonca radosť z jazdy. Je prekva-
pujúce, že Juke sa v zákrutách síce 
pomerne dosť nakláňa, ale prejazd 
zákrutami je nanajvýš stabilný a istý. 
Vodič má pocit, že má auto jednodu-
cho v rukách – k tomu prispieva aj 
dobré riadenia a radenie. Tí, ktorí 
sa radi vyšantia, majú k dispozícii 
vypnutie stabilizácie a účinnú ručnú 
brzdu. To sme od Juka vôbec neča-
kali. Na Nissan Juke si jednoducho 
treba zvyknúť, resp. nechať si čas na 
zoznámenia a nehodnotiť vozidlo na 
prvý pohľad či kontakt. 

Pod kapotou pracoval benzíno-
vý turbomotor DIG-T 115 s obje-
mom 1197ccm s max. výkonom 

85kW/115k, spriahnutý so 6-st. ma-
nuálom. Ten, kto preferuje jazdné 
výkony, zrejme začne ohŕňať nosom, 
aj napriek tomu, že na rozdiel od 
tisícdvestoviek DIG-S s kompreso-
rom, používaných v Micre či Note, 
ide o štvorvalec. Z pohľadu jazdných 
výkonov však netreba mať obavy. 
Juke dokáže jazdiť prekvapujúco 
svižne – samozrejme, hodnotenie 
platí v intenciách uvedenej pohonnej 
jednotky. Pre bežné jazdenie spĺňa 
nároky na dynamiku, je to však, po-
kiaľ preferujte „sport“, stále také 
„utlmené“, napr. odozva na stlačenie 
plyn. pedálu by mohla byť prompt-
nejšia. Pokiaľ chcete od vozidla viac 
športovosti bez výhrad, tak vsaďte 

na výkonnejšiu verziu Nissan Juke 
1,6 DIG-T 190. 

Plusom testovanej motorizácie DI-
G-T 115 je kultivovaný chod a nízka 
hladina hluku, a to aj vo vyšších 
rýchlostiach. Naopak, nedostatkom 
je, vzhľadom na avizovaných 5,8 
litra na 100 km, vyššia spotreba. 
Reálne rátajte v kombinovanej pre-
vádzke takmer o dva litre viac. My 

sme počas testu spotrebovali 7,5 
litra/100 km. Povedať však treba, 
že sa dá s ním jazdiť aj úspornej-
šie – cca 6-7 litrov, ale aj naopak, 
pri svižnejšej jazde so spotrebou 
približujúcej sa dvojcifernému číslu 
– jeho typickou vlastnosťou je totiž 
vysoká závislosť na štýl jazdy.        n

Text a foto: Jozef Pospíšil
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+	 extravagantný	vzhľad
+	 tichý	a	kultivovaný	motor
+	 na	daný	typ	motora	dobre	
jazdné	výkony	

+	 väčší	kufor	v	prípade	verzie	
(4×2)

+	 presné	a	krátke	radenie
+	 jazdné	vlastnosti

–	objem	kufra	vo	verzii	4×4	
–	 spotreba	výrazne	závislá	na	
štýle	jazdy	

–	 iba	výškovo	nastaviteľný	
volant

Typ auta Mini Copper Alfa Romeo  
 Clubman 1,4T MultiAir 
Objem cca/valce 1499 1368
Max.výkon k(kW) / ot.min-1 136(100)/ 4400 140(99)/5000
Max.krút. moment Nm / ot.min-1 220/1250 206/1750
Max. rýchlosť (km/h)  205 207 
Zrýchlenie (z 0-100km/h)  10,1  8,4
Prevodovka 6M 6M
Spotreba benzín (l/100km)  5,1 5,6
Batož. priestor (liter)  360 270 
Cena motorizácie od (€ vrátane dPH)  23 100,-  21 490,-

Výbava Tecna: 5,8“ dotykový displej, pano-
ramatická parkovacia kamera, farebné inte-
riérové a exterierové doplnky, sledovanie 
mŕtveho uhla, upozornenie na vybočenie 
z jazdného pruhu, monitorovanie pohybu-
júcich sa objektov za vozidlom, 18“ zliat.
disky, vyhrievané kožené sedadlá, metalíza 
(500 €)

Cena modelu od (€ s dPH) 11 590
Cena test. motorizácie 4x4 od (€ s DPH) 14 680
Cena testovanej verzie (€ s DPH) 18 290
 
POISTeNIe (€ s dPH) Kooperativa a.s.
Havarijné (5% spoluúčasť min. 133€) 485
Povinné zmluvné (so 60% bonusom) 143
Registračný poplatok (€ s DPH) 167
 
MOTOR
Typ zážihový, turbo, 
Počet valcov/ventilov 4/16
Zdvihový objem (cm3) 1197
Vŕtanie x zdvih (mm) 72,2x73,1
Stupeň kompresie -
Max. výkon kW(k) ot min-1 115(85)/4500
Max. krút. moment (Nm/ot min-1) 190/2000
Pohon ( predná/zadná) predných kolies 
Prevodovka 6.st.manuál
 
POdVOZOK
Predná náprava McPherson
Zadná náprava Torzná, tuhá
Riadenie El. posilňovač s premenlivým účinkom
Priemer otáčania (m) -
Brzdy vpredu Kotúčové chladené
vzadu bubnové 
Pneumatiky 225/45 R18
 
KAROSÉRIA
Typ karosérie crossover, 5-miestna
Dĺžka - šírka - výška (mm) 4135 - 1765 - 1656
Rázvor (mm) 2530
Rozchod kolies vpredu/vzadu (mm) -/-
Svetlá výška (mm) -
Objem batož. priestoru/s rezervou (l) 354/1189
Objem palivovej nádrže benzín(l) 46
Pohotovostná hmotnosť(kg) 1236-1307
Užitočná hmotnosť (kg) 474
Celková hmotnosť (kg) 1710
 
VNÚTORNÉ ROZMeRy (mm) 
Pre cestujúcich vpredu
Vzdialenosť plynový pedál - operadlo sedadla 980
Vnútorná šírka v oblasti lakťov 1485
Vnútorná šírka minimum 1415
Vzdialenosť sedák - strop min./max. 940/986
Vzdialenosť podlaha - sedák min./max. 319/375
Pre cestujúcich vzadu 2. rad sedadiel
Vzdialenosť predné operadlo - zadné operadlo 766
Vnútorná šírka v oblasti lakťov 1450
Vnútorná šírka minimum 1339
Vzdialenosť sedák - strop 925
Vzdialenosť podlaha - sedák 410
Dĺžka predný sedák 510
Dĺžka zadný sedák 510
Priestor pre chodidla vzadu pod pred. sedákmi Áno
 
JAZdNÉ VÝKONy A SPOTReBA
Udávané (výrobca)
Zrýchlenie z 0-100 km/h 10,8
Maximálna rýchlosť (km/h) 178
Spotreba mesto (l/100 km) 7,2
Spotreba mimo mesta (l/100 km) 5,0
Kombinovaná spotreba (l/100 km) 5,8
Emisie CO2 (kg.km-1) 130
Namerané
Zrýchlenie z 0 - 100 km/h 11,1
Spotreba v teste pri 90km/h (l/100 km) 5,5
Spotreba v teste pri 130km/h (l/100 km) 8,1
Spotreba v teste mesto (l/100 km) 8,4
Spotreba v teste priemer (l/100 km) 7,6
 
CeLKOVÉ NáKLAdy
Bez straty hodnoty vozidla (servisné náklady + PHM 
+ zákonná poistka + poistné + pneumatiky)
1. rok pri najazdení 15.000 km 3 553
1. rok pri najazdení 30.000 km 4 060
2. rok pri najazdení 30.000 km 5 125
2. rok pri najazdení 60.000 km 8 909
3. rok pri najazdení 45.000 km 7 704
3. rok pri najazdení 90.000 km 12 695
So stratou hodnoty vozidla (servisné náklady + PHM 
+ zákonná poistka + poistné + pneumatiky + reg. 
popl. + strata hodnoty)
1. rok pri najazdení 15.000 km 13 671
1. rok pri najazdení 30.000 km 14 178
2. rok pri najazdení 30.000 km 19 452
2. rok pri najazdení 60.000 km 23 236
3. rok pri najazdení 45.000 km 23 998
3. rok pri najazdení 90.000 km 30729
Cena PHM Na 95(€/liter) 1,200
Normohodina (€ s DPH) 31,20
Gar. kontroly (km) 20 000 km/1 rok
Výmena oleja 20 000 km/1 rok
 
CeNy NáHRAd. dIeLCOV (€ s dPH)
Predná kapota 356
Predný blatník 268
Svetlomet. + smerovka -
Spätné zrkadlo el. 168
Predný nárazník 289
Predný tlmič 180
Predné brzdové platničky  85
 
ZáRUKA (roky)
Prehrdzavenie karosérie 12
Lak 3roky/100 000km
Na celé auto 3roky/100 000km
Motor a mechanické časti 3roky/100 000km
 
PRedPOKLAdANÉ CeNy (€ s dPH) 
Po 1. roku 30.000 km 14 900
Po 2. roku 60.000 km 12 500
Po 3. roku 90.000 km  9 900

Zmeny nenastali len v dizajne, ale 
aj v rozmeroch. Nový Nissan Micra 
je dlhší (+174 mm), širší (+78 mm), 
nižší (-55 mm) a v rázvore dlhší 
(+75 mm). Vozidlo prichádza s tromi 

motormi – dvoma zážihovými a jed-
ným vznetovým – výhradne s päť-
stupňovou manuálnou prevodovkou. 
V známych úrovniach výbavy (Visia, 
Visia+, Acenta, N-Connecta a Tek-

na). K dispozícii so širokou škálou 
farebných možností personalizácie 
exteriéru a interiéru. Micra má vo vý-
bave sledovanie jazdného pruhu (ako 
jediná v segmente) a tiež prvýkrát 
panoramatický kamerový systém, 
ktorý je súčasťou výbavy crossoverov 
Qashqai a Juke. Hudobných fanúšikov 

upúta audiosystémom BOSE Perso-
nal. Vozidlo je ako jediné v segmente 
hatchbackov triedy B vybavené re-
produktormi, ktoré sú zabudované 
do hlavovej opierky vodiča.

Na hlavných trhoch sa začala re-
gistrácia objednávok novej Micry 
v decembri 2016. Vo zvyšku Európy 
sa začne neskôr v priebehu roka 2017. 
Prví zákazníci sa podľa konkrétneho 

trhu vozidla dočkajú v marci až apríli 
2017. Nová Micra má načo nadväzo-
vať. V Európe má Nissan Micra za 
sebou 34-ročnú obchodne úspešnú 
históriu. Od začatia predaja sa ho ce-

losvetovo predalo 7-miliónov kusov, 
z ktorých len na Európu pripadá viac 
ako 3,5 milióna.                           n

Text: Jozef Pospíšil
Foto: Nissan

Motor 1.0 0.9 IG-T  1.5 dCi
Prevodovka 5M 5M 5M
Zdvihový objem (ccm3) 998 898 1461
Valce/ventily 3/4 3/4 4/2
Výkon (kW/min) 54/6300 66/5500 66/4000
Krútiaci moment (Nm/ot.min-1) 95/3500 140+10(overboost)/2250 220/2000
Prevodovka 5M 5M 5M
Pohotovostná hmotnosť (kg) 977 1001 1082

Porovnanie motorizácií

Nissan Micra 5. generácie: ReVOLÚCIA

PRedSTAVeNIe
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Nissan Micra piatej generácie

Na opis nového modelu sta-
čí jediné slovo – revolučný. 
Už na pohľad je jasné, že 
piata generácia v porovnaní 
s predchodcom sa prezentu-
je výraznou zmenou. Nový 
Nissan Micra má dynamický 
tvar, výrazne rezané a ostré 
línie, badateľné z každého 
uhla pohľadu. Nejde tu však 
len o moderný vzhľad, ale aj 
o najnižší súčiniteľ odporu 
vo svojej triede – iba 0,29.

Model  Nissan Citroën Peugeot Kia Renault Škoda  
 Micra C3 208 Rio Clio Fabia
Dĺžka (mm) 3999 3996 3973 4065 4062 3992
Šírka (mm) 1743 1749 1739 1725 1732 1732
Výška (mm) 1455 1474 1460 1450 1448 1467
Rázvor (mm) 2525 2540 2538 2580 2589 2470
Kufor (VDA) 300 300 285 325 300 330

Porovnanie rozmerov


