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ÚJ JÁTÉKOS TŰNT FEL A VÁROSBAN. Az ÚJ NISSAN JUKE összetéveszthetetlen, 
bárhonnan is nézzük. Dinamikus, sportautókat idéző formatervével, coupé szerű 
kialakításával erőteljes benyomást kelt, ahol csak megjelenik. Fejlett technológiai 
megoldások – köztük a ProPILOT* vezetéstámogató rendszer – gondoskodnak az 
Ön biztonságáról, hálózati kapcsolatairól, és szórakoztatásáról, hogy városi 
kalandozásai mindig izgalmasak maradjanak. 

*A ProPILOT nem minden járműben érhető el. A ProPILOT egy fejlett vezetéstámogató technológia, de nem képes megelőzni a baleseteket. A ProPILOT csak autópályán 
(olyan utakon, ahol a szemközti sávok elválasztósávval vannak elválasztva) képes támogatni a vezetést úgy, hogy a vezető keze a kormányon van, és az útra fi gyel. 
 A vezető felelőssége, hogy folyamatosan éber maradjon, biztonságosan vezessen, és kézben tartsa a jármű irányítását.
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TECHNOLÓGIA, MELY MINDIG 
ÖN MÖGÖTT ÁLL
Az új Nissan JUKE-kal simábbak a hétköznapok, a Nissan Intelligent Mobility modern 
technológiáinak köszönhetően mindig magabiztosan, a külvilággal közvetlenebb 
kapcsolatban indulhat céljai felé. A ProPILOT* technológia követi és a háttérben 
alkalmazkodik vezetési stílusához, és figyel, hogy szükség esetén azonnal be tudjon 
avatkozni a kormányzásba, fékezésbe vagy gyorsításba. 
* A ProPILOT nem minden járműben érhető el. A ProPILOT egy fejlett vezetéstámogató technológia, de nem képes megelőzni a baleseteket. A ProPILOT csak 
autópályán (olyan utakon, ahol a szemközti sávok elválasztósávval vannak elválasztva) képes támogatni a vezetést úgy, hogy a vezető keze a kormányon van, 
és az útra fi gyel. A vezető felelőssége, hogy folyamatosan éber maradjon, biztonságosan vezessen, és kézben tartsa a jármű irányítását.
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KERÜLJÖN A KÖZÉPPONTBA
A Nissan JUKE külső megjelenésének minden részlete vonzza a tekinteteket. 
Az eredeti JUKE dinamikus formája és a Nissan sportos hagyományai által ihletett 
új, coupé-crossover nem maradhat észrevétlen. A 19"-es könnyűfém kerekekkel 
adott az erős kiállás. Hogy letegye névjegyét. Hogy mindenki tudja, megérkezett.

LED fényszórók LED hátsó lámpák Merész megjelenés "Lebegő" tető
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D-alakú 
kormány

Hangulatvilágítás
Észszerűen 

csoportosított 
kezelőszervek

Puha tapintású anyagok 
ezüst színezésű 
díszítőelemekkel

Nagyméretű
érintőképernyő

TALÁLJON RÁ 
SZENVEDÉLYÉRE
Az új Nissan JUKE belső terét Ön köré 
építették – a minőségi felületek, az 
ergonomikus kezelőszervek és a 
hangulatvilágítás mind azt célozzák, 
hogy jó kedvvel üljön az autóba. Az 
ötletes, rétegzett műszerfal-kialakítás 
segít, hogy mindig biztonságosan, teljes 
kontrollal, és élvezettel vezethessen. 

NAGY MÉRETŰ, LETISZTULT 
TFT MŰSZEREGYSÉG
Az új Nissan JUKE fejlett 
vezetéstámogató kijelzője 
minden fontos információt 
úgy jelenít meg, ahogy és 
ahol arra Önnek szüksége van.
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FOLYAMATOSAN FIGYELI A 
FORGALMI HELYZETET

HA KELL MEG IS ÁLLÍTJA 
AZ AUTÓT

TARTJA A MEGADOTT 
SEBESSÉGET ÉS KÖVETÉSI 
TÁVOLSÁGOT

KORMÁNYOZ ÖN HELYETT
Az autót biztonságosan a sáv 

közepén tartja, ha túl közel 
menne a záróvonalhoz.

GYORSÍT ÖN HELYETT
Vigyáz Önre, úgy szabályozva 

az autó sebességét, hogy 
mindig biztonságos követési 

távolságot tartson az Ön előtt 
haladó járműtől.

FÉKEZ ÖN HELYETT
Sűrű forgalomban a rendszer 
szükség esetén fékezéssel és 

gyorsítással tartja az autó 
helyét a sorban.

ProPILOT*. A JÖVŐ MÁR ITT VAN
A Nissan ProPILOT soha nem hagyja magára. A DCT sebességváltóval szerelt 
modellekhez rendelhető technológia a háttérben dolgozva folyamatosan 
figyeli az utat. A megszokott módon vezethet, de abban a tudatban, hogy a 
Nissan JUKE mindig készen áll, hogy az Ön biztonsága érdekében besegítsen a 
fékezésbe, kormányzásba vagy gyorsításba, az úton és irányítás alatt tartva az 
autót azokban a helyzetekben, amikor igazán számít.

* A ProPILOT nem minden járműben érhető el. A ProPILOT egy fejlett vezetéstámogató technológia, de nem képes megelőzni a baleseteket. A ProPILOT 
csak autópályán (olyan utakon, ahol a szemközti sávok elválasztósávval vannak elválasztva) képes támogatni a vezetést úgy, hogy a vezető keze a 
kormányon van, és az útra figyel. A vezető felelőssége, hogy folyamatosan éber maradjon, biztonságosan vezessen, és kézben tartsa a jármű irányítását.

*A ProPILOT nem minden járműben érhető 
el. A ProPILOT egy fejlett vezetéstámogató 
technológia, de nem képes megelőzni a 
baleseteket. A ProPILOT csak autópályán 
(olyan utakon, ahol a szemközti sávok 
elválasztósávval vannak elválasztva) képes 
támogatni a vezetést úgy, hogy a vezető 
keze a kormányon van, és az útra fi gyel. A 
vezető felelőssége, hogy folyamatosan éber 
maradjon, biztonságosan vezessen, és 
kézben tartsa a jármű irányítását.

Oldal 1    |     Oldal 2     |     Oldal 3    |     Oldal 4     |     Oldal 5     |     Oldal 6

Külső design    |    Belső design    |    Nissan Intelligent Mobility    |     Bose® Personal SpaceTM    |     Beltér    |    Stílus és kiegészítők Nyomtatás   |   Bezárás



HÁTSÓ KERESZTIRÁNYÚ 
FORGALOM 

FIGYELMEZTETÉS
Megelőzi az ütközést a 

hátramenet közben az autó 
hátuljához közelítő más 

járművekkel

ELSŐ KAMERA
Kombinált elülső és 

felülnézeti kép segíti a 
tökéletes parkolást

TELJES 
KÖRPANORÁMA

Virtuális 360 fokos 
felülnézeti kép segít a 

manőverezésben

UTASOLDALI KAMERA
Csak egy mozdulat, és 

láthatja a járdaszegélyt

TOLATÓKAMERA
Mutatja, mi van Ön 

mögött

INTELLIGENS 360 FOKOS PARKOLÓKAMERA

PARKOLJON PROFIN
Ha utálja a parkolást, az új Nissan JUKE-ot imádni fogja. A parkolókamera-rendszer 360° nézetben 
jeleníti meg az autó környezetét, külön az autó elejét, hátulját, illetve oldalnézetét kiemelő szelektív 

fókusz funkcióval, így magabiztosan és biztos kézzel parkolhat.
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6 LÉGZSÁK A 
SZÉRIAFELSZERELTSÉGBEN

Ha az ütközés már elkerülhetetlen, 
a Nissan többzónás 

karosszériakialakítása segít elnyelni 
az ütközés energiáját, a fejlett 

légzsák- és biztonságiöv-rendszerek 
pedig az autó utasait védik.

OKOSABB UTAKON
Az új Nissan JUKE egy sor olyan intelligens vezetési technológiát 
vonultat fel, melyek célja, hogy magabiztosabban, több élménnyel 
gazdagodva, az Önt körülvevő világgal közvetlenebb kapcsolatban 
maradva utazhasson. 

INTELLIGENS VÉSZFÉKEZÉSI 
ASSZISZTENS 

GYALOGOSFELISMERÉSSEL
Önállóan fékez, hogy elkerülje az 
alacsony sebességű ütközéseket 

gyalogosokkal vagy kerékpárosokkal.

HOLTTÉRFIGYELŐ
A rendszer figyelmezteti, ha egy 

jármű jelenik meg autója bármely 
oldalának holtterében, és az 

ütközések elkerülése érdekében 
szükség esetén visszatéríti 

saját sávjába.

KÖZÚTI JELZÉSEK FELISMERÉSE
A közúti jelzéseket felismerő 

rendszer menet közben 
folyamatosan tájékoztatja Önt az 

adott útszakaszon érvényes 
sebességkorlátozásról.

INTELLIGENS SÁVELHAGYÁS-JELZÉS 
ÉS -MEGELŐZÉS

A sáv közepén tartja az autót,
 és közbelép, ha elkezdene 
átsodródni a záróvonalon.

TÁVOLSÁGI FÉNYSZÓRÓ ASSZISZTENS
A távolsági fényszórók automatikus 
tompítása, amikor egy másik jármű 

szembekerül. Mindezt a 
kormánykerék elengedése nélkül.
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INTELLIGENS MENETSZABÁLYOZÁS
Ez a rendszer a simább futás érdekében a 

motor és a fékek működésének finom 
szabályozásával küszöböli ki a gyorsításkor 
vagy bukkanóknál fellépő bólintó mozgást

INTELLIGENS NYOMVONAL-SZABÁLYOZÁ.
Mindig tartja a megfelelő nyomvonalat a 

kerekek egyenkénti fékezésével

MOSOLYT CSAL AZ ARCÁRA
A kis tömegű, turbófeltöltős motor reakciókészségétől a gyorsan 
kapcsoló sebességváltón és a merev, ultra nagy szilárdságú 
acélból készülő önhordó karosszérián át a sportos kormányzásig 
és futóműig minden azt szolgálja, hogy az új Nissan JUKE-ot 
álomszerű legyen vezetni. További opcionális technológiákkal és 
vezetési módokkal kiegészítve ez a precizitás és irányíthatóság a 
maximumig fokozható, ami garantáltan mosolyt fog csalni arcára!

ECO / SPORT MÓD Válassza 
az ECO módot a kiemelkedően 
takarékos működéshez, a 
Standard üzemmódot a 
takarékosság és teljesítmény 
közötti ideális egyensúlyhoz, 
vagy a Sport módot, ha csak 
az izgalom számít.

KAPCSOLÓFÜLES 
SEBESSÉGVÁLTÓ A DCT 
modellek élénken reagáló 
kapcsolófüles 
sebességváltójával még 
szórakoztatóbb, még inkább 
magával ragadó vezetési 
élményben lehet része.

KÉZI VAGY DCT SEBESSÉGVÁLTÓ Hatsebességes kézi, 
valamint hétsebességes DCT automata sebességváltók 
zökkenőmentes, gyors kapcsolásokkal, és manuális móddal, 
ha teljes mértékben kézben akarná tartani az irányítást.

DIG-T 117 BENZIN 117 ELSŐKERÉK 6-FOKOZATÚ MANUÁLIS

DIG-T 117 BENZIN 117 ELSŐKERÉK 7-FOKOZATÚ AUTOMATA DCT

MOTOR ÜZEMANYAG TELJESÍTMÉNY (LE) MEGHAJTÁS ERŐÁTVITEL
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Olvassa be a kódot 
a NissanConnect 
Services alkalmazás 
letöltéséhez, és 
kapcsolja össze új 
Nissan JUKE-jával 
már most.  

NissanConnect 
Services 

ZAVARTALAN KAPCSOLATBAN 
SAJÁT VILÁGÁVAL
A Nissan JUKE új, 8 hüvelykes érintőképernyője a kapu a NissanConnect 
rendszer felé: könnyen kezelhető navigáció, fejlett technológiai megoldások 
és sok más szolgáltatás. Okostelefonos alkalmazásunk folyamatosan 
bővülő szolgáltatásaival egyebek mellett útvonalterveket is feltölthet 
új Nissan JUKE-jára.

E-CALL rendszer: az Európa-szerte kiépített elektronikus biztonsági rendszer közúti balesetek esetén 
automatikusan hívja a mentőszolgálatokat.

BIZTONSÁG ÉS AUTÓJA 
ÉPSÉGE
Bajba került? Ha bármilyen 
gond van, riasztások és 
jelentések tájékoztatják a 
részletekről, és az új Nissan 
JUKE emellett vészhelyzet 
esetén képes azonnal 
segítséget hívni. 

NAVIGÁCIÓ ÉS 
VEZETÉS
Részletes navigáció az autóra 
feltölthető útvonalakkal és 
kiemelt pontokkal, hogy 
mindig célba érjen.  Az 
üzemanyag-fogyasztásra és 
átlagsebességre vonatkozó 
adatok elősegítik, hogy még 
jobban vezessen. 

CSATLAKOZTATÁSI 
LEHETŐSÉGEK
Android vagy iOS rendszerű 
mobil eszközének 
csatlakoztatásával könnyedén 
érhet el olyan szolgáltatásokat, 
mint például a hangvezérlés. 
Kedvenc zenéivel és a 
megszokott üzenetküldő és 
egyéb alkalmazásokkal út 
közben is jól tájékozott 
maradhat, és unatkozni sem fog. 

PRAKTIKUM ÉS 
KÉNYELEM
A NissanConnect Services 
alkalmazással emellett olyan 
távoli szolgáltatásokat is 
igénybe vehet, mint például 
az útvonaltervezés. És ha 
bármikor segítségre lenne 
szüksége, a Nissan Assistance 
mindig csak egy 
kattintásnyira van. 

Nissan befolyásán kívül eső okokból, előfordulhat, hogy az iOS és Android rendszer nem elérhető egy adott országban vagy nem az összes funkciója,
ezért a Nissan nem vállal felelősséget az Apple CarPlay és/vagy Android Auto elérhetőségéért vagy hiányos jellemzői miatt az Ön autójában.

Oldal 1    |     Oldal 2     |     Oldal 3    |     Oldal 4     |     Oldal 5     |     Oldal 6

Külső design    |    Belső design    |    Nissan Intelligent Mobility    |     Bose® Personal SpaceTM    |     Beltér    |    Stílus és kiegészítők Nyomtatás   |   Bezárás



GOOGLE ASSISTANT KOMPATIBILITÁS 
Új Nissan Juke-ját az eszközök listájához 

adva tájékozódhat az autó állapotáról, 
és akár hangutasításokkal i

TÁVVEZÉRLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK
A NissanConnect Services alkalmazással 

távolról vezérelhetők az ajtók és a 
fényszórók. Így akár a Google 

asszisztenst is megkérheti, hogy zárja le 
új Nissan JUKE-ját.

TÉRKÉPEK ÉS ÉLŐ KÖZLEKEDÉSI INFORMÁCIÓK
A TomTom valós idejű közlekedési információi 

segítenek, hogy okosan megválasztott 
útvonalakkal tudja elkerülni a közlekedési dugókat 
vagy baleseteket, így mindig a legjobb úton járhat.

APPLE CARPLAY ÉS ANDROID AUTO
Csatlakoztassa okostelefonját, és 

a keze ügyében lesz minden, ami fontos, 
legyen szó akár kedvenc zenéiről vagy 

üzeneteiről, akár vezetés közben is**.

** Az Apple CarPlay az Apple Inc. bejegyzett védjegye. Apple CarPlay a következő eszközökkel kompatibilis: iAP2, 
iPhone 5 vagy újabb készülék (Lightning-csatlakozó), iOS 8.3 vagy újabb operációs rendszerrel és USB kapcsolat 
szükséges. Az Apple CarPlay elérhetősége piaconként eltérő. Az Apple Carplay részleteiről érdeklődjön a következő 
oldalon: https://www.apple.com/hu/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay. Az Android Auto a Google 
bejegyzett védjegye. Az Android Auto a következő eszközökkel kompatibilis: Android 5.0 (Lollipop) vagy újabb 
rendszert futtató telefonokkal használható. USB-kapcsolat szükséges. Az Android Auto elérhetőségét a következő 
linken ellenőrizheti: https://www.android.com/auto/. A Nissan nem vállal felelősséget az Apple CarPlay és/vagy 
Android Auto használatából eredő bárminemű kár, veszteség vagy sérülésért. Nissan befolyásán kívül eső okokból, 
előfordulhat, hogy az Apple CarPlay és Android Auto rendszer nem elérhető egy adott országban vagy nem az 
összes funkciója, ezért a Nissan nem vállal felelősséget az Apple CarPlay és/vagy Android Auto elérhetőségéért 
vagy hiányos jellemzői miatt az Ön autójában.

AZ ÖN ZENÉJE. AZ ÖN STÍLUSA
Közvetlenül streamelheti zenéit 
telefonjáról Bluetooth- vagy USB-
kapcsolaton keresztül is.

*Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Google Assistant szolgáltatás nem érhető el minden nyelven. A támogatott nyelvekről a 
Google weboldalán tájékozódhat.

GOOGLE ASSZISZTENS + WIFI NÉLKÜL*
- Google Assistant kompatibilitás
- Távvezérlési szolgáltatások
- Térképek és élő közlekedési információk
- Apple CarPlay és Android Auto

INTELLIGENS. INTUITÍV. TÁJÉKOZOTT.
Autójába ülve telefonja csatlakoztatását követően az Apple CarPlay vagy Android Auto 
rendszernek köszönhetően azonnal megszokott alkalmazásait használhatja. Emellett bármikor, 
bárhonnan ellenőrizheti Nissan JUKE-ja állapotát, illetve zárhatja és nyithatja is az autót.
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ZENÉSÍTSE MEG 
KALANDJAIT
Érezzen minden kanyart, minden 
egyenest. Vegye át a ritmust. Az új 
Nissan JUKE prémium hangrendszerrel 
érkezik, benne a Bose® Personal® Plus 
audiorendszerével. Fejtámlába épített 
hangszórók a vezető- és utasülésben. 
Az egyedi zene-, hangulat- és egyéb 
beállítások minden eddiginél közelebb 
viszik a zenéhez. 

TÉRHATÁSÚ HANGZÁS 
Oldódjon fel a tágabb, a korábbinál is 

jobb térhangzású zenei élményben 

TELJES ELMÉLYÜLÉS 
Mély, térkitöltő hangzással emeli új 

szintre zenéit

ELŐRE FÓKUSZÁLT FRONTÁLIS 
HANGZÁS

Hihetetlen tisztaság és mélység. 
Mintha a zenekar csak önnek játszana.

A BOSE® PERSONALSPACETM BEÁLLÍTÁSOKKAL 
MINDIG MEGTALÁLHATJA AZ ELMERÜLÉS 

ÉPPEN KEDVÉRE VALÓ SZINTJÉT: 
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MÉG TÖBB HELY
Az új Nissan JUKE-ot valós igényekre tervezték. Ennek megfelelően 
tárolóhelyek bőséges választéka áll rendelkezésre a telefonok, italok és 
egyéb kisebb-nagyobb holmik elhelyezésére az utastérben, az elöl és hátul 
is megtalálható USB-csatlakozókkal pedig sosem fogyhat ki az energia.

Bőséges lábtér Hangulatvilágítás Tágas kesztyűtartó XXL vizespalackokat 
befogadó tárolóhelyek
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MAXIMÁLIS TÉRKIHASZNÁLÁS
Az új Nissan JUKE tanúsítja, hogy a praktikum és az élmény nem zárják ki egymást. 
Kialakítása megkönnyíti a be- és kipakolást, a bútorok, bőröndök és egyéb széles, 
hosszú, nagy tömegű tárgyak szállítását csomagtérpolc segíti.

422 L 
CSOMAGTÉR
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EGYEDI KÜLSŐ 
KIEGÉSZÍTŐK
A tizenötféle 
kombinációban 
rendelhető kéttónusú 
fényezés minden 
eddiginél nagyobb teret 
nyújt az önkifejezéshez, 
amit az izgalmas belső 
színkombinációk csak 
fokoznak.

DÍSZLÉC A 
 HÁTSÓ LÖKHÁRÍTÓN

19" KÖNNYŰFÉM
KERÉKTÁRCSÁK

ELSŐ
DÍSZLÉC

DÍSZLÉC AZ
ELSŐ LÖKHÁRÍTÓN

OLDALSÓ KÜSZÖBÖK

A képek illusztrációk, az autók elemei piaconként eltérhetnek.

FEJEZZE KI EGYEDI STÍLUSÁT
Csak egyvalami lehet izgalmasabb egy Nissan JUKE-nál: az ÖN új Nissan JUKE-ja. 
Szabja autóját saját ízlésére a tetszése szerinti fényezés, kerekek és belső kialakítás 
összeállításával. Az új Nissan JUKE N-Design felszereltségi szintje a lehető legtágabb 
kereteket kínálja az autó személyre szabásához kívül és belül, az új 19"-es Akari 
keréktárcsákkal és a stílusos, kéttónusú fényezéssel.

FEKETE PERSO CSOMAG
teljesen fekete belső a 
maximális stílusért

NARANCS PERSO CSOMAG
sportos karakter élénk 
narancsszín 
díszítőelemekkel

FEHÉR PERSO CSOMAG
egyéni stílus fehér 
díszítőelemekkel
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KÖZEPES TETŐBOX

17"-OS KÖNNYŰFÉM
KERÉKTÁRCSA FELNIKUPAKKAL

1-   TETŐRE SZERELHETŐ KERÉKPÁRTARTÓ
2-  SÁRFOGÓK (ELSŐ ÉS HÁTSÓ)
3-   UTASTÉRVILÁGÍTÁS KÉSZLET, ELSŐ, HÁTSÓ, ÉS CSOMAGTÉR
4- DUO PLUS GYERMEKÜLÉS
5- ALUMÍNIUM TETŐCSOMAGTARTÓ GYORSRÖGZÍTŐVEL
6- SZŐNYEGEK (VELÚR, LUXUS, GUMI)
7- MEGFORDÍTHATÓ CSOMAGTÉRBETÉT
8-  OKOSTELEFON-TARTÓ (MÁGNESES)
9- LESZERELHETŐ VONÓHOROG
10- MEGVILÁGÍTOTT KÜSZÖBBORÍTÁSOK ELŐL
11- VONÓHOROGRA SZERELHETŐ KERÉKPÁRTARTÓ

MÉG INKÁBB JUKE. MÉG INKÁBB ÖN.
Ahogy magát a JUKE-ot, a hozzá tervezett 
tartozékokat is úgy tervezték, hogy a fejlett 
technológiai megoldásokat, a dinamizmust és 
eleganciát a mindennapok részéve tegyék. Így 
Ön, Juke-ja és családja együtt többre lesznek 
képesek és messzebbre juthatnak, hogy közös 
öröm legyen minden egyes utazás.
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D

A

B
C

• Gyöngyház fehér (P) - 
XDF

• Ezüst (M) - XDR
• Fegyverszürke (M) - 

XDJ
• Burgundi (M) - XDX

• Élénk kék (M) - XDY
• Gesztenyebarna (M) - 

XDW
• Napnyugta vörös (M) - 

XEY

METÁL
FEKETE TETŐ 
Az alábbi 
fényezésekhez rendelhető:

• Fegyverszürke (M) - 
XFB

• Metál fekete (M) - 
XFC

• Metál fekete (M) - XDZ
• Indigó kék (M) - XEA
• Burgundi (M) - XEE
•  Élénk kék (M) - XEC

• Gesztenyebarna (M) - 
XED

• Napnyugta vörös (M) 
- XEZ

SZÍNEK

KÉTTÓNUSÚ FÉNYEZÉS

Napnyugta vörös (M) - NBV Gyöngyház fehér (P) - QAB

Élénk kék (M) - RCA Indigó kék (M) - RBN Gesztenyebarna (M) - CAN

Burgundi (M) - NBQ Ezüst (M) - KYO Fegyverszürke (M) - KAD

Metál Fekete (M) - Z11 Piros (S) - Z10 Fehér (S) - 326

EZÜST TETŐ
Az alábbi 
fényezésekhez rendelhető:

NAPNYUGTA
VÖRÖS TETŐ
Az alábbi 
fényezésekhez rendelhető:

METÁLFÉNYEZÉS

NORMÁL FÉNYEZÉS

PRÉMIUM FÉNYEZÉS

ACENTA & VISIA ALAPFELSZERELTSÉG
Fekete dombornyomott / 
Fekete kárpit

N-DESIGN NARANCS CSOMAG
Fekete, részben bőr, narancsszín betétekkel

N-DESIGN FEHÉR CSOMAG
Fekete, szintetikus bőr, fehér betétekkel

N-CONNECTA ALAPFELSZERELTSÉG
Fekete dombornyomott kárpit / 
Szürke kárpit

TEKNA ALAPFELSZERELTSÉG
Részben fekete szintetikus bőr és szövet

FELSZERELTSÉGI SZINTEK

N-DESIGN FEKETE CSOMAG
Fekete Alcantara®, részben bőr, 
fekete betétekkel

A: Tengelytáv: 2,636 MM
B: Teljes hosszúság: 4,210 MM
C: Teljes szélesség: 1,800 MM
D: Teljes magasság: 1,595 MM
Csomagtér: 422L

MÉRETEK

19”-os könnyűfém
keréktárcsa

19”-os Akari könnyűfém
keréktárcsa

16"-os dísztárcsa 17"-os Könnyűfém 
keréktárcsa

KERÉKTÁRCSÁK
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A NISSANNÁL,
A MINŐSÉGRE 
ÖSSZPONTOSÍTUNK.

360°-OS FOLYAMAT
A kezdetektől fogva minőséget hozunk létre, minden egyes autót 

aprólékosan tervezünk meg, hogy minél kényelmesebbek és 
tartósabbak legyenek az innovatív formatervezés, az intelligens 

technológia és az Ön által ihletett gondos részletek által.

BIZTONSÁG
Intelligens vezetési rendszereinkkel együtt azon dolgozunk, hogy 

folyamatosan vigyázzunk Önre és segítsünk elkerülni minden balesetet, 
hogy napról napra merészebb, magabiztosabb vezetési élményt 

nyújthassunk. 360 fokos parkolókamera-rendszerünk 4 kameraképéből 
állít össze virtuális felülnézeti képet az autó környezetéről.

RENDKÍVÜLI MEGBÍZHATÓSÁG
A legtöbbet hozzuk ki az autóinkból, hogy garantáljuk mindennapi 

teljesítményüket és megbízhatóságukat. Több millió kilométert teszünk 
meg a gyártás előtti teszteken, naponta több ezerszer nyitjuk ki és zárjuk 

be az ajtókat és a motorháztetőket, valamint Japánból származó valódi 
vulkanikus hamuval vizsgáljuk az ablakok ellenállóságát.

Ez az első szempont mindenben, amivel foglalkozunk, 
a laborban, a tervezőstúdióban, a gyárban, a 

márkakereskedéseinkben és az Önnel kialakított 
kapcsolatunkban is. Próbálkozunk, újra próbálkozunk, 

és ismét próbálkozunk. Mert minden, amivel foglalkozunk, 
a tapasztalatok során fejlődik tökélyre. Mi ezt nevezzük 

Nissan minőségnek.
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A Nissan kiterjesztett garancia lehetőséget nyújt a 3 éves vagy 100 000 km-es gyártói 
garancia hosszabb időszakra vagy magasabb futásteljesítményre való kiterjesztésére. 
Kiválaszthatja az autója felhasználási módjához legjobban illeszkedő szerződést. A 
javítások során csak eredeti Nissan alkatrészeket használunk, a beszerelést pedig 
képzett szerelők végzik.

KITERJESZTETT GARANCIA

A Nissan JUKE számára Nissan Karbantartási Csomaggal biztosíthatja legkönnyebben 
a megérdemelt karbantartást! Gondosan karbantartjuk Nissanját, az elkövetkező 
években pedig fix áron biztosítjuk a garancia-időszakon túli karbantartást. Ha elhozza 
autóját márkakereskedésünkbe, kicseréljük a Nissan hivatalos szervizütemterve 
szerinti alkatrészeket és folyadékokat, valamint elvégezzük a különféle ellenőrzéseket, 
így Ön nyugodt lehet afelől, hogy autója megbízhatóan működik. Teljes ellenőrzést 
gyakorolhat a költségek és az ütemezés felett: a Nissan értesíti az esedékes 
szervizlátogatásokról és az Ön számára legmegfelelőbb szolgáltatásokat és 
időpontokat ajánlja fel.

KARBANTARTÁSI CSOMAGOK

A NISSANNÁL ÖN A LEGJOBBAT
HOZZA KI BELŐLÜNK.

Beindítja képzeletünket. Eredeti gondolko-
dásra késztet minket. Arra ösztönöz, hogy 
átlépjük a határokat és innovatív módon gon-
dolkodjunk. A Nissan számára az innováció 
nem pusztán kiegészítést vagy bővítést 
jelent: mi átlépjük a határokat, és újra értel-
mezzük a hagyományos megoldásokat. 
Olyan váratlan fejlesztésekkel állunk elő, 
amelyek a legvadabb vagy éppen a leggya-
korlatiasabb elvárásokat is kielégítik. Mi a 
Nissannál olyan autókat, tartozékokat és szol-
gáltatásokat kínálunk, amelyek különleges 
tulajdonságaikkal izgalmassá varázsolják a 
praktikusat és praktikussá teszik az izgalma-
sat, hogy Ön nap mint nap maradéktalanul 
átélje a vezetés hamisítatlan élményét.

A NISSAN JUKE A 
KÖVETKEZŐKET KÍNÁLJA ÖNNEK:

3 ÉVRE VAGY 100 000 KM-RE 
ÉRVÉNYES GYÁRTÓI GARANCIA*

BENZINMOTOROK ESETÉN ÉVES VAGY 
20 000 KM-ENKÉNTI SZERVIZ

* amelyiket hamarabb eléri

Külső design    |    Belső design    |    Nissan Intelligent Mobility    |     Bose® Personal SpaceTM    |     Beltér    |    Stílus és kiegészítők Nyomtatás   |   Bezárás



keresse fel weboldalunkat: https://www.nissan.hu/jarmuvek/uj/juke.html

Az Intelligens mobilitás határozza meg mindennapjainkat. Arra használjuk fel a 
technológiákat, hogy autóink ne csak közlekedési eszközeink legyenek, hanem 
partnereink is. Segítségükkel magabiztosabb, összekapcsoltabb és izgalmasabb 
az utazás. Már akár a nagyon közeli jövőben elérhetővé válhatnak az olyan 
technológiai megoldások, melyek segítségével az autó átveheti tőlünk a vezetés 
feladatát, vagy menet közben az autópálya töltheti fel elektromos járművünket. 
És ez a jövő már tetten érhető abban a Nissanban, amit ma vezethet.

Márkakereskedés bélyegzője:

Kövesse az új Nissan JUKE-ot itt is:

Mindent megtettünk azért, hogy e kiadvány a legaktuálisabb adatokat tartalmazza a nyomdába adásakor (2019. SZEPTEMBER). 
A prospektusban szakmai rendezvényeken kiállított prototípusokat mutatunk be. A vállalat folyamatos termékfejlesztési elve 
alapján a Nissan Europe fenntartja a jogot arra, hogy a jelen kiadványban ismertetett specifikációkat és bemutatott járműveket 
bármikor megváltoztassa. Az esetleges változtatásokról a Nissan márkakereskedőket a lehető leghamarabb tájékoztatjuk. Ha a 
legfrissebb információkra van szüksége, forduljon a legközelebbi Nissan márkakereskedőhöz. Az alkalmazott nyomdai eljárás 
korlátai miatt előfordulhat, hogy a jelen brosúrában bemutatott színek kis mértékben eltérnek a fényezés és a belső kárpitok valódi 
színétől. Minden jog fenntartva. A brosúra teljes vagy részleges sokszorosítása a Nissan Europe írásos hozzájárulása nélkül tilos.

Ez a brosúra klórmentes papírból készült – MY19 JUKE brochure 09/2019 – Nyomtatási hely: EU.
Tervezte a DESIGNORY, Franciaország és készítette az eg+ worldwide, Franciaország – Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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