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MI LENNE_

HA LEHETNE EGY SPORTAUTÓJA, 
EGY UTCAI TEREPJÁRÓJA ÉS EGY 
ÉLMÉNYAUTÓJA? ÉS HA MINDEZT 
EGYETLEN AUTÓ NYÚJTANÁ? 
Ezek komoly elvárások, de magas üléspozíciójával, gyors reakcióidejével, 
menet közben személyre szabható jellemzőivel és figyelemfelkeltő 
karakterével a JUKE nem ismer lehetetlent. Ez az egyedi sport-crossover 
a gazdaságosság mellett figyelemreméltó teljesítményt is nyújt, innovatív 
összkerékmeghajtása pedig e teljesítményhez méltó tapadást biztosít. 
A stílus is fontos Önnek? Kívül és belül szinte az autó összes részletét 
személyre szabhatja, így igazán egyedivé teheti azt. A JUKE-kal mindez 
tényleg az Öné lehet!
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NISSAN DESIGN STUDIO 

MERJEN KÜLÖNBÖZNI!
Képzelje el, mit érezne, ha tökéletesen egyedi vezetési élményben lehetne része. A Nissan Design 
Studio kreatív és egyedi külső és belső csomagjaival az új JUKE-ot már személyre szabottan 
kaphatja kézhez. Többek között kiválaszthatja a kárpitok, az anyagok, a díszbetétek és más 
tartozékok színét, valamint hozzájuk illő 18"-os keréktárcsákat is választhat. Igazán egyedi 
élmény lesz. Merészség. Izgalom. És az Ön egyénisége.
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DÍSZBETÉTEK AZ ABLAKEMELŐK KAPCSOLÓI KÖRÜL. Dobja fel az utastér 
megjelenését az ablakemelők kapcsolói körüli Detroit piros, London fehér, 
San Diego sárga vagy Tokyo fekete színű díszbetétekkel!

SPORTÜLÉSEK. Tegye dinamikusabbá autója belső terét a prémium minőségű 
sportülésekkel, amelyek az utastér választott hangulatának megfelelően Detroit 
piros, London fehér, San Diego sárga vagy Tokyo fekete színben rendelhetők!

KÖZÉPKONZOL. Hangsúlyozza ki a középkonzolt az ízlésének megfelelő fényes 
felületekkel és a hozzáillő szellőzőnyílásokkal és ajtókárpitokkal!

ÜDVÖZÖLJÜK A 
NISSAN DESIGN STUDIO-BAN

BELSŐ CSOMAGOK
A Nissan Design Studio kreatív belső csomagjaival életteli 
személyes hangulat alakítható ki a JUKE új utasterében. 
Válasszon a Detroit piros, London fehér, San Diego sárga 
vagy Tokyo fekete színű kárpitcsomagok és a hozzájuk illő 
díszbetétek közül!

SZÍNES VARRÁSOK. Fejezze ki egyedi ízlését a kormánykerék, a műszerek fölötti 
napellenző és a sebességváltó kar (kivéve az Xtronic modelleket) színes varrásaival!
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SPORTOS LÖKHÁRÍTÓK. Tegye hatásosabbá autója megjelenését az első és 
a hátsó lökhárító élénk színekben pompázó díszléceivel!

KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSÁK. Igazán egyedi 
és különleges megjelenést biztosíthat autójának a 18"- 
os könnyűfém keréktárcsákkal és a keréktárcsák 
színes betéteivel.

ELTÉRŐ SZÍNŰ DÍSZÍTŐELEMEK. Fejezze ki egyéniségét a fényszórók 
és a tükrök eltérő színű díszbetéteivel!

KÜLSŐ CSOMAGOK
A JUKE lenyűgöző új stílusjegyeit a Nissan Design Studio kreatív 
külső csomagjainak színes lökhárítódíszlécei, fényszórókeretei, 
tükörborításai és keréktárcsabetétei keltik életre.
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PROFIKAT IS MEGSZÉGYENÍTŐ 
TELJESÍTMÉNY AZ UTAKON
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Készen áll az izgalmakra? A JUKE utasterében már az olasz sportmotorok formabontó vonalait 
idéző középkonzol is emeli az adrenalinszintet. A kör alakú műszerekkel mindig ura maradhat 
a helyzetnek – és az izgalmaknak. A sportüléseken, a kormányon és a sebváltógombon (kivéve 
az Xtronic sebességváltós modelleket) egyedi varrások vonják magukra a figyelmet. Most pedig 
készüljön fel élete legizgalmasabb autózására! 

A sportmotorok ihlette kör 
alakú és napellenzővel ellátott 
műszerek különösen sportos 
hangulatot kölcsönöznek 
a műszerfalnak. 

A speciális üléspárnák segítenek 
megőrizni a stabilitást dinamikus 
vezetés közben is, és 
tovább fokozzák az utastér 
sportos hangulatát.

Fokozza az izgalmakat a 
kinyitható napfénytetővel,
amely közelebb hozza 
a külvilágot – akár éjjel, 
akár nappal!

Napellenzős műszerek

Sportos párnázású ülések

Kinyitható napfénytető 
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MOTOR /
ERŐÁTVITEL

TÉRFOGAT
(L)

TELJESÍTMÉNY 
(LE)

NYOMATÉK 
(NM)

CO2-KIBOCSÁTÁS
(G/KM)

ÜZEMANYAGFOGYASZTÁS
(L/100 KM)

Városi Városon kívüli Vegyes

16" és 17" 18" 16" és 17" 18" 16" és 17" 18" 16" és 17" 18"

dCi 110 6MT 1,5 110 260 104 107 4,4 4,6 3,8 3,9 4,0 4,1

1.6 l 94 5MT* 1,6 94 140 138 - 7,6 - 5,0 - 6,0 -

1.6 l 117 Xtronic 1,6 117 158 139 142 7,5 7,6 5,1 5,2 6,0 6,1

DIG-T 115 6MT 1,2 115 190 128 130 7,1 7,2 4,9 5,0 5,7 5,8

DIG-T 190 6MT 1,6 190 240 139 139 7,6 5,1 6,0

DIG-T 190 Xtronic 
4WD 1,6 190 240 153 153 8,3 5,5 6,5

*Az 1.6 l 94 5MT motor csak 16" keréktárcsákkal elérhető.

VÁLASSZA A TELJESÍTMÉNYT!
A JUKE a teljesítmény és a gazdaságosság tökéletes egyensúlyát kínálja Önnek. 
Legerősebb DIG-T 190 motorja turbófeltöltővel biztosít kisebb fordulatszámon 
is jelentős nyomatékot, kompakt motorkialakítása és fejlett, közvetlen-
befecskendezéses konstrukciója pedig kiemelkedően takarékossá teszi. Válassza 
az Xtronic sebességváltós modellt Sport móddal, és a fokozatmentes erőátvitel 
simasága mellett a Sport mód izgalmas váltásait is élvezheti! De érdemes lehet egy 
pillantást vetni a 6 sebességes kézi váltóval kapható új DIG-T 115 motoros JUKE-ra is: 
a motor nyomatékgazdagsága kiemelkedően alacsony CO2-kibocsátással párosul. 
Bármelyik motort is választja – legyen az akár az erőteljes 1,6 literes DIG-T vagy 
éppen a takarékos dízel –, a csúcsteljesítmény alapfelszereltség.
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NISSAN DINAMIKUS ÜZEMMÓDVEZÉRLŐ

VÁLTSON HANGULATOT MENET KÖZBEN!

A teljesítmény szakértője. Nyomaték, teljesítmény és hatékonyság – 
pontosan amikor Ön szeretné. Normál módban a teljesítmény és a 
gazdaságosság tökéletes egyensúlyát élvezheti. De kapcsoljon csak Sport 
módba, és azonnal érezheti, hogy a kormányzás, a sebességváltó (csak 
Xtronic sebességváltómű esetén) és a gázreakció a közvetlenebb vezetési 
élményhez igazodik. Ha pedig vissza szeretne venni a tempóból, ECO 
üzemmódba kapcsolva minden csepp üzemanyagot maximálisan kihasználhat.

Kettőt egy csapásra. A vezetési tulajdonságok vezérlése 
mellett a Nissan Dinamikus Üzemmódvezérlő az utastér 
kényelmi funkcióit is képes vezérelni. Csak váltson D-Mode 
üzemmódból Climate (klíma) módba, és a kijelzőn megjelenő 
beállítások segítségével máris kellemes időt varázsolhat 
maga köré.

Statisztikák. A Nissan Dinamikus 
Üzemmódvezérlő fedélzeti 
számítógépe mindig naprakész 
teljesítménystatisztikákat kínál. 
A rendszer az autóra ható 
legnagyobb nehézségi 
gyorsulástól az út hosszán 
keresztül a napi üzemanyag- 
fogyasztásig minden adatot tárol. 
Minél több adat áll rendelkezésre, 
Ön annál okosabban vezethet.

Az ábrán a D-MODE üzemmód 
felülete látható

Az ábrán a klímavezérlő felület látható

A JUKE Nissan Dinamikus Üzemmódvezérlő rendszerének köszönhetően 
a vezetési élmény egyetlen gombnyomással módosítható. Bármilyen 
legyen is a hangulata, a JUKE rendelkezik a hozzáillő üzemmóddal. 
Személyre szabhatja a vezetés élményét, beállíthatja a klímát és statisztikát 
vezethet teljesítményéről – mindezt úgy, hogy közben Önnek csak a 
vezetéssel kell törődnie.
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NISSAN ALL-MODE 4X4-I NYOMATÉKÁTIRÁNYÍTÁSSAL

BÁRMILYEN KANYART VESZ, A TELJE-
SÍTMÉNY MINDIG AZ ÖN OLDALÁN ÁLL

A kanyarban a többérzékelős rendszer 
automatikusan osztja meg a hátsó kerekekre 
jutó teljesítményt az autó két oldala között, 
annak függvényében, hogy melyik oldalon 
van arra nagyobb szükség – így minden 
irányváltás sima és biztonságos lesz.

A hagyományos összkerékhajtású (AWD) rendszerekkel ellentétben a JUKE 
nyomatékirányító rendszere nem csak a jármű eleje és hátulja között képes 
átcsoportosítani a teljesítményt, hanem az egyes hátsó kerekekre jutó teljesítményt 
is be tudja állítani. Kanyarodásnál ez azt jelenti, hogy a külső íven futó hátsó kerék 
nagyobb nyomatékot kap, így segít bevenni a kanyart, majd kigyorsítani abból. 

Nyomatékirányító rendszer
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Minden ízében kifinomult. A részletekben is tetten érhető prémium 
kidolgozás minden útját különlegessé teszi. Országúti kalandjai során 
a rendelhető kinyitható napfénytetőn keresztül közvetlenül élvezheti 
a nap- vagy akár a holdfényt. A Nissan intelligens kulccsal az ajtók 
nyitásához és zárásához elő sem kell vennie kulcsát.

A hosszabb tárgyakat sokkal könnyebb 
sík felületen tárolni. Ha a hátsó üléseket 
lehajtja, a csomagtérpadlót pedig megemeli, 
tökéletesen sík padlót alakíthat ki. A megemelt 
csomagtérpadló alatt pedig elrejtheti dolgait 
a kíváncsi pillantások elől.

A JUKE-ban a nagy csomagok is meglepően 
jól elférnek. Csak eressze le a csomagtérpadlót, 
és a hátsó ülések mögött rengeteg hely 
válik elérhetővé.

Állítható csomagtérpadló

354 LITERES 
CSOMAGTÉR

KÉSZEN ÁLL A VÁRATLAN HELYZETEKRE
A JUKE meglepő tágassága számos helyzetben bizonyulhat praktikusnak. 
Csomagtere az egyik legnagyobb a kategóriájában. A belső tér tágasságát 
és alakíthatóságát tovább növeli a kétállású állítható csomagtérpadló 
(csak a kétkerékhajtású változatokban). A felhajtott hátsó ülések mögötti 
leeresztett padlójú csomagtérben bőséges hely áll rendelkezésre a nagyobb 
csomagok számára. Az utasüléseket lehajtva és a csomagtérpadlót 
megemelve sík padlójú csomagtér alakítható ki.

Sík csomagtérpadló
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NISSANCONNECT

INNOVÁCIÓ, AMELLYEL A VILÁG 
CSUPÁN EGY ÉRINTÉSNYIRE VAN
INTELLIGENS ÉS PRAKTIKUS. A számtalan hasznos funkciót kínáló NissanConnect a tükröződésmentes 
5,8 colos érintőképernyőnek köszönhetően rendkívül egyszerűen kezelhető. A rendszer hatékonyan ötvözi 
az audio-, navigációs- és kommunikációs szolgáltatásokat, emellett a legkorszerűbb csatlakoztatási és 
okostelefon-integrációs lehetőségeket kínálja.

MINDIG KAPCSOLATBAN, BÁRHOL IS JÁR. A NissanConnect támogatja az okostelefon-integrációt. 
Nissanja képernyőjén keresztül folyamatosan bővülő alkalmazások* széles palettája érhető el, amely 
biztosítja, hogy Ön még jobban - de ugyanakkor biztonságosan - élvezze az autózást. Okostelefonjához, 
táblagépéhez és számítógépéhez hasonlóan a JUKE is szerves részévé válik digitális életének.

AZ INTELLIGENS VEZETÉSTÁMOGATÓ és navigációs funkciók a vezetőt minden közlekedési szituációban segítik.

HANGÁTVITEL BLUETOOTH®-KAPCSOLATTAL. Hallgasson digitális rádióállomásokat, hangoljon az internetes 
rádiókra, vagy játssza le a mobiltelefonján tárolt zenéit!

iPOD-/USB-CSATLAKOZÓ. Csatlakoztassa iPodját vagy MP3-lejátszóját, és élvezze kedvenc zenéit útközben is!

*A vezetés komoly odafigyelést igényel. Ezért csak akkor használja a NissanConnect szolgáltatásait, ha azt az adott körülmények között biztonságosan 
teheti. Egyes alkalmazások megjelenési ideje késhet. A szolgáltatások használatához NissanConnect-előfizetés szükséges, de az autó vásárlásakor 
2 éves előfizetést adunk ajándékba. A szolgáltatások és alkalmazások csak bizonyos európai piacokon és bizonyos Nissan modellekben érhetők el. 
A szolgáltatásokat és alkalmazásokat esetenként a Nissan hatáskörén kívül eső harmadik fél biztosíthatja, így azok előzetes értesítés vagy a Nissan 
vagy képviselőjének felelőssége nélkül változhatnak (ideértve – korlátozás nélkül – a harmadik fél által megszüntetett/szüneteltetett szolgáltatásokat). 
Egyes távoli funkciókhoz olyan kompatibilis telefonkészülékre vagy eszközre lehet szükség, mely nem tartozéka a járműnek. A mobilszolgáltatók 
szolgáltatásai a Nissan hatáskörén kívül esnek. A mobiltelefon-szolgáltatás nem érhető el mindenhol. A szolgáltatás igénybevételekor a szolgáltató 
roamingdíjat és/vagy adathasználati díjat számíthat fel. A Nissan nem vállal felelősséget a berendezéseknek a szolgáltatások folyamatos használata 
érdekében esetlegesen szükségessé váló cseréjéért vagy frissítéséért, illetve az esetlegesen felmerülő járulékos költségekért.
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NINCS TÖBB KOCCANÁS. 
Előremenetben a képernyőn megjelenik az 
autó előtti tér és az autó felülnézeti képe is, 
így mindig tudhatja meddig mehet még előre.

AMI A VISSZAPILLANTÓBAN 
NEM LÁTHATÓ. 
Hátramenetben a kijelző megjeleníti a 
közvetlenül Ön mögötti környezetet, 
míg a felülnézeti képen láthatóvá válnak 
azok az alacsonyabb tárgyak, amelyek 
az ablakon keresztül már nem láthatók.

A PADKA SEM GOND TÖBBÉ. 
Előre- és hátramenetben a kamera 
gomb megnyomásával felülnézetből 
oldalnézetre válthat. Ez nagyon jól 
jöhet, ha azt szeretné tudni, pontosan 
milyen távolságra van a padkától.

TELJESSÉ TESZI A KÉPET. 
A vezetőoldali visszapillantó tükör 
alatt elhelyezkedő kamera kiegészíti 
a 360 fokos felülnézeti képet előre- 
és hátramenetben egyaránt. 

A NISSAN 360 FOKOS PARKOLÓKAMERA

MINDEN IRÁNYBÓL VIGYÁZ ÖNRE.
Mit szólna hozzá, ha egyszerűbb lenne a párhuzamos parkolás? A tolatókamera egyszerű hátramenetben 
nagyon jól jön, de parkolásnál előfordul, hogy nem csak azt lenne jó látni, ami közvetlenül mögöttünk van. 
Ezért építettük be a 360 fokos parkolókamerát a JUKE-ba. Az autón elhelyezett négy kamera 360 fokos felülnézeti 
képet jelenít meg az autóról, ráadásul választhatja a képernyő osztott nézetét is, amikor a felülnézeti kép mellett 
megjelenítheti az elülső, hátsó vagy oldalsó kamerák képét is. A mindennapok során sok mozgó akadályra is figyelni kell 
(igen, a bevásárlókocsikra is gondoltunk), ezért a mozgó tárgyak észleléséért felelős rendszer folyamatosan szemmel 
tartja az autó környezetét, és szükség esetén figyelmezteti Önt.
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A 360 fokos parkolókamera nemcsak  
a parkolásban segít, hanem a kitolatást  
is biztonságosabbá teszi. A mozgó tárgyak 
észlelése funkció vizuális és hangjelzéssel 
figyelmezteti Önt, ha mozgást érzékel az 
autó körül. 

6 hagyományos légzsák. 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.

Elektronikus menetstabilizáló (ESP). A Nissan 
Elektronikus menetstabilizáló rendszere automatikusan 
bekapcsolja a blokkolásgátlót és a kipörgésgátlót, 
segítve így a bonyolult manőverek, például a hirtelen 
sávváltás biztonságos kezelését.

Holttér-figyelmeztetés

Sávelhagyás-jelzés

A NISSAN AKTÍV BIZTONSÁGI PAJZS KONCEPCIÓJA

VEGYE KÖRÜL MAGÁT 
MAGABIZTOSSÁGGAL! 
A Nissan Aktív Biztonsági Pajzs koncepciója a biztonság olyan átfogó megközelítését 
jelenti, amely minden általunk készített autó tervezését és fejlesztését áthatja. Az autó 
rendszereit és a környezetet folyamatosan figyelő innovatív technológiáknak, valamint 
a váratlan helyzetek megelőzését segítő megoldásoknak köszönhetően magabiztosan 
vezethet és biztonságban érezheti magát.

Mozgó tárgyak észlelése

Ha a rendszer a holtterében másik járművet észlel, 
kigyullad egy jelzőfény, amely villogni kezd és 
hangjelzéssel is kiegészül, ha Ön a sávváltást jelezve 
indexelni kezd.

Ez a rendszer fény- és hangjelzéssel  
figyelmezteti Önt, ha azt észleli, hogy  
kezd kisodródni a sávjából. Működése  
azonban intelligens: amint indexelni  
kezd, a figyelmeztetések leállnak.
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1) Tükörborítás, Zama kék
2) 18"-os könnyűfém keréktárcsák, 

Zama kék betétekkel
3) Első lökhárítópanel, Zama kék

4) Zama kék Komfort csomag: velúrszőnyeg 
színes varrással, színnel varrott bőr első 

kartámasz, belső tükörborítás
5) Fényszóró-gyűrűk, Zama kék

6) 18"-os könnyűfém keréktárcsák, 
Zama kék betétekkel

7) Hátsó lökhárítópanel, Zama kék
8) Hangulatfény, sport pedál, velúrszőnyeg kék 

emblémával és varrással (4 db-os készlet)
9) Küszöbborítás beépített világítással, csak első

10) Alsó díszléc a csomagtartóhoz, Zama kék

EGYEDI STÍLUS
ALAKÍTSA SAJÁT STÍLUSÁHOZ A JUKE-OT a Zama kék díszekkel, 

az eltérő színű díszbetétekkel, illetve az olyan ötletes és praktikus 
tartozékokkal, mint a megvilágított küszöbborítás. Hangsúlyozza 
autója dinamizmusát az első és hátsó díszítőelemekkel, ha pedig 

maximális luxusra és komfortra vágyna, válassza a Komfort csomagot. 
Fejezze ki egyéniségét a 18"-os, színes díszbetétes könnyűfém 

keréktárcsákkal és a hozzá illő Külső csomaggal – a lehetőségeknek 
csak a fantáziája szab határt.

Detroit
piros

Tokyo
fekete

London 
fehér

San Diego
sárga

Tokyo
mattfekete

Peking 
króm

Yokohama 
lila

Oppama 
narancssárga

Zama
kék
Nashville
karbon

Atsugi
szürke

CREATIVE LINE EXCLUSIVE LINE

KOMFORT CSOMAG
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D

B
A C

SZÍNEK

Gyöngyház fehér - QAB Fehér - 326 Ezüstszürke - KY0 Sötét metálszürke - KAD

Vörös - NAJPiros - Z10 Gránit fekete - GAC Metál fekete - Z11

16"-os acél 
keréktárcsák, 
dísztárcsával

18"-os személyre szabható könnyűfém keréktárcsák Detroit piros, London fehér, San Diego sárga 
vagy Tokyo fekete díszbetétekkel

16"-os könnyűfém 
keréktárcsák

17"-os Shiro könnyűfém 
keréktárcsák

17"-os Sport 
könnyűfém 
keréktárcsák

KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSÁK

Indigó kék - RBN

KÁRPITOK

SZÜRKE standard 
szövetkárpit

SZÜRKE prémium 
szövetkárpit

SZÜRKE prémium 
bőrkárpit*

MÉRETEK

Tokyo FEKETE Detroit PIROS London FEHÉR San Diego SÁRGA

Tokyo FEKETE Detroit PIROS London FEHÉR San Diego SÁRGA 

A: Tengelytáv: 2530 mm

B: Teljes hosszúság: 4135 mm

C: Teljes szélesség: 1765 mm

D: Teljes magasság: 1565 mm

EGYÉNI PRÉMIUM SZÖVETBETÉTEK – ACENTA (VÁLASZTHATÓ OPCIÓ) ÉS TEKNA (ALAPFELSZERELÉS)

EGYÉNI PRÉMIUM BŐRBETÉTEK – TEKNA (VÁLASZTHATÓ OPCIÓ)

*Az általános iparági gyakorlatnak 
megfelelően, a bőrülések egyes részei 
műbőrből készülhetnek. Ezen anyag 
használatával az ülés tartósságának 
a növelése a cél, mivel az alkalmazott 
műbőr ellenállóbb a karcolódással 
szemben, könnyebben tisztítható és 
nem ráncosodik az idő múlásával. 
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A Nissan 5★ Karbantartási Csomaggal biztosíthatja legkönnyebben Nissan Juke-ja 
számára a jól megérdemelt karbantartást! Gondosan karbantartjuk Nissanját, az 
elkövetkező években pedig előre meghatározott áron biztosítjuk a garancia-
időszakon túli karbantartást. Ha elhozza autóját márkakereskedésünkbe, a Nissan 
Karbantartási Csomag ütemterve szerint kicseréljük a kopóalkatrészeket, a 
különböző olajakat 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 5★ Kiterjesztett Garancia lehetőséget nyújt a 3 éves vagy 100 000 km-es 
garancia hosszabb időszakra vagy magasabb futásteljesítményre való 
kiterjesztésére. Válassza az autóhasználati szokásainak leginkább megfelelő 
szerződést, és élvezze annak minden előnyét! Az autó magasabb áron értékesíthető 
újra, mivel a szervizszerződés átruházható az új tulajdonosra. A javítások során 
csak eredeti vagy felújított Nissan alkatrészeket használunk, a beszerelést pedig 
képzett szerelők végzik. 

5★ KARBANTARTÁSI CSOMAG

5★ KITERJESZTETT GARANCIA**

A NISSANNÁL ÖN A LEGJOBBAT 
HOZZA KI BELŐLÜNK.

Beindítja képzeletünket. Eredeti gondolkodásra 
késztet minket. Arra ösztönöz, hogy átlépjük 
a határokat és innovatív módon gondolkodjunk. 
A Nissan számára az innováció nem pusztán 
kiegészítést vagy bővítést jelent: mi átlépjük 
a határokat, és újraértelmezzük a hagyományos 
megoldásokat. Olyan váratlan fejlesztésekkel 
állunk elő, amelyek a legvadabb vagy éppen 
a legpraktikusabb elvárásokat is kielégítik. 
Mi a Nissannál olyan autókat, tartozékokat és 
szolgáltatásokat kínálunk, amelyek különleges 
tulajdonságaikkal izgalmassá varázsolják a 
praktikusat és praktikussá teszik az izgalmasat, 
hogy Ön nap mint nap maradéktalanul átélje a 
vezetés hamisítatlan élményét.

A NISSAN JUKE A KÖVETKEZŐKET 
KÍNÁLJA ÖNNEK:

3 ÉV VAGY 100 000 KM* GARANCIA

A DÍZELMOTOROK ESETÉN ÉVES VAGY 
30 000 KM-ENKÉNTI* SZERVIZ

A BENZINMOTOROK ESETÉN ÉVES 
VAGY 20 000/30 000 KM-ENKÉNTI* 
SZERVIZ (MOTORTÍPUSTÓL FÜGGŐEN)
*Amelyik hamarabb bekövetkezik.

**A Nissan Kiterjesztett Garancia a Nissan International Insurance Ltd. által nyújtott biztosítási termék, a biztosítás pontos feltételeiről az 
ügyféltérben elérhető Ügyféltájékoztató, valamint az Általános Szerződési Feltételek segítségével tájékozódhat.

INGYENES CSEREAUTÓ*
Ígérjük, hogy amíg Nissan márkaszervizünk 

az autóját javítja, munkatársaink a személyes 
igényeinek megfelelő mobilitási megoldást kínálnak 

az Ön számára. Foglalja le előre szerviz-időpontját, 
és a javítási munkák befejeztéig ingyenes csereautót 

biztosítunk Önnek. Egyes kereskedésekben 
és szervizpontokon akár elektromos járművet 

is választhat. Amennyiben Ön nem igényli 
a csereautót, a Nissan márkaszerviz egyéb 

közlekedési megoldással is a rendelkezésére áll.

LEGMAGASABB MINŐSÉG 
A LEGJOBB ÁRON*

Ígérjük, hogy a Nissan magasan képzett 
munkatársai szakértelmének és az eredeti Nissan 

alkatrészek minőségének köszönhetően 
a legigényesebb módon gondoskodunk autójáról. 

A legjobb ár/érték arány biztosítása érdekében 
vállaljuk, hogy az Ön Nissan márkaszervizének 

10 km-es körzetében árgaranciát nyújtunk. 

INGYENES ÁLLAPOTFELMÉRÉS*
Ígérjük, hogy a Nissan márkaszerviz bármilyen 
szervizelési munkát megelőzően ingyenesen 
felméri autója műszaki állapotát, így Ön pontosan 
tudja, milyen munkálatok elvégzésére van szükség, 
és azok mennyibe fognak kerülni. Nem érik 
meglepetések. A munkadíjat és az alkatrészek árát 
tartalmazó számla összege nem haladhatja meg 
az Ön által előzetesen elfogadott árajánlat összegét, 
valamint az Ön előzetes hozzájárulása nélkül 
végzett munkálatok sem kerülnek kiszámlázásra.

NISSAN ASSISTANCE KÖZÚTI 
SEGÉLYSZOLGÁLAT*
Ígérjük, hogy az év minden napján, a nap 24 órájában 
a rendelkezésére állunk, hogy Ön gondtalanul 
folytathassa útját. Bármilyen váratlan esemény is 
történjék, garantáljuk Önnek a 24 órás Nissan 
Assistance szolgáltatást – az autó korától függetlenül. 
A Nissan Assistance közúti segélyszolgálatot Ön 
nem csak a gyári garancia időtartama alatt, de ezt 
követően minden egyes, Nissan márkaszervizben 
elvégzett, időszakos karbantartás után a következő 
szerviz előírt időpontjáig igénybe veheti.

MIT ÍGÉRÜNK ÖNNEK? NEM KEVESEBBET, MINT HOGY EGY NISSAN-TULAJDONOS SZÁMÁRA NEM CSUPÁN 
AZ AUTÓ VEZETÉSE, HANEM A SZERVIZELÉSE IS KÉPES VALÓDI ÉLMÉNYT NYÚJTANI: EGYSZERŰEN, 

KÉNYELMESEN ÉS KEDVEZŐ ÁRON. HISZÜNK A KÖLCSÖNÖS BIZALOM ÉS AZ ÁTLÁTHATÓSÁG EREJÉBEN, 
EZÉRT MI A NISSANNÁL ELKÖTELEZETTEN DOLGOZUNK AZÉRT, HOGY MINDEN ÜGYFELÜNKNEK A LEHETŐ 

LEGKÖNNYEBBEN ELÉRHETŐ ÉS HOSSZÚ TÁVRA SZÓLÓ GONDOSKODÁST BIZTOSÍTSUK.

A MI ÍGÉRETÜNK. AZ ÖN ÉLMÉNYE.

BÁRHOL, BÁRMIKOR SZÁMÍTHAT RÁNK. CSAK HÍVJA A 06 80 333 888-AS TELEFONSZÁMOT**, ÉS RENDELKEZÉSÉRE ÁLLUNK!

*A Nissan Ígéreteinek teljeskörű részleteit megtalálja az Általános Szolgáltatási Feltételek dokumentumban.
**Külföldről: +36 1 371 54 93
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Keresse fel weboldalunkat az alábbi címen: https://www.nissan.hu/jarmuvek/uj/juke.html

Minden lehetséges erőfeszítést megtettünk annak érdekében, hogy a jelen kiadvány tartalma a nyomdába adás időpontjában 
(2017. augusztus) a legaktuálisabb adatokat tartalmazza. A prospektusban szakmai rendezvényeken kiállított prototípusokat mutatunk 
be. A vállalat folyamatos termékfejlesztési politikájával összhangban a Nissan Europe fenntartja magának a jogot, hogy bármikor 
megváltoztassa a jelen kiadványban ábrázolt és leírt járműveket, illetve azok műszaki adatait. Az esetleges változtatásokról a Nissan 
márkakereskedőket a lehető leghamarabb tájékoztatjuk. Ha a legfrissebb információkra kíváncsi, forduljon a legközelebbi Nissan 
márkakereskedőhöz. Az alkalmazott nyomdai eljárás korlátai miatt előfordulhat, hogy a jelen prospektusban bemutatott színek 
néhány árnyalattal eltérnek a fényezés és a kárpitok valódi színétől. Minden jog fenntartva. E kiadvány részben vagy egészben 
történő sokszorosítása a Nissan Europe írásbeli engedélye nélkül tilos. Jelen hirdetésben közölt adatok és tények kizárólag tájékoztató 
jellegűek, nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak. A gépjárművek importőre a Nissan Sales CEE Kft. 1117 Budapest, Infopark 
sétány 3/B. Kombinált üzemanyagfogyasztás: 4,0 – 6,5 l/100km, kombinált CO2-kibocsátás: 104 – 153 g/km.

Ez a kiadvány klórmentes papírból készült. – MY15 JUKE LHD 08/2017 – Nyomtatási hely: EU.
Tervezte a CLM BBDO, Franciaország – Tel.: +33 1 41 23 41 23. Előállította az eg+ worldwide, Franciaország – 

Tel.: +33 1 49 09 25 35

Márkakereskedő bélyegzője:
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