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NICIUN COMPROMIS cu Nissan JUKE.
100% echipat pentru călătorii senzaționale, prin
experiența sonoră captivantă 360°, tehnologii
inteligente și posibilități excepționale de personalizare,
JUKE duce fascinația de a CONDUCE LA MAXIMUM.

Design exterior | Design interior | Spațiu interior | Personalizare | Nissan Intelligent Mobility | Tehnologie şi Performanţă | Accesorii
Pagina 1 |

Pagina 2

Printează | Închide

MAI ÎNDRĂZNEȚ ȘI MAI INTELIGENT
Nissan Intelligent Mobility redefinește modul în care ne deplasăm.
Ne ajută să conducem cu mai multă încredere, entuziasm și mai conectați
cu lumea din jurul nostru. Experimentează o călătorie mai îndrăzneață
și mai inteligentă astăzi în Nissan JUKE. Cu tehnologiile Intelligent Mobility
care urmăresc tot ce se întâmplă în jurul tău și intervin ca să te țină
departe de necazuri, este conceput să te impresioneze.
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ORNAMENT AERATOARE

PERFECȚIONEAZĂ
RAFINAMENTUL.
Cheia inteligentă Nissan
îți simplifică accesul. Îți
permite să blochezi și să
deblochezi ușile și să
pornești mașina fără a
scoate cheia din buzunar.

INSERȚII PORTIERE

CONSOLA CENTRALĂ

MUZICA TA.
DRUMUL TĂU.
Utilizează audio streaming
Bluetooth sau portul USB
pentru a reda muzică
direct de pe telefonul tău
smartphone.

SINCRONIZEAZĂ-ȚI SIMȚURILE
Inspirat de motocicletele sportive, conceput pentru sinergie: bordul
ergonomic și postul de conducere confortabil a lui Nissan JUKE devin una,
datorită ție. Doar așază-te pe scaun, sincronizează-ți telefonul inteligent
cu NissanConnect și pregătește-te pentru startul călătoriei.
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TAPIȚERIE SCAUNE CU INSERȚII COLORATE*
*disponibil numai pe N-Connecta
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LASĂ-TE CUPRINS DE O EXPERIENȚĂ
AUDIO UIMITOARE CU SISTEMUL DE
SUNET BOSE® PERSONAL®
Echipat cu 6 incinte acustice, dintre care 2 difuzoare Ultra-Nearfield™ integrate
în tetiera șoferului, noul sistem de sunet BOSE® PERSONAL® este un avantaj
extraordinar pentru cei pasionați de muzică. Conceput special pentru JUKE,
acesta oferă o experiență de ascultare captivantă și include comenzi reglabile,
astfel încât să poți adapta sunetul pentru a corespunde preferințelor tale.

SPAȚIU ACUSTIC PREMIUM 360°.
Datorită celor 6 incinte acustice, dintre
care 2 difuzoare Ultra-Nearfield ™
integrate în tetiera șoferului, călătoriile
în Nissan JUKE sunt acompaniate de
o experiență audio fascinantă.

ALEGE CUM ÎȚI PLACE ȚIE.
Personalizează-ți experiența audio
cu Bose® Personal® SpaceTM Control.
Prin intermediul unității centrale,
alege modul preferat de ascultare:
de la scena tradițională dintr-o sală
de concerte, până la o experiență
dinamică de ascultare 360°.

DESIGN INTELIGENT. Compact și
proiectat inteligent, sistemul BOSE®
PERSONAL® îți oferă o experiență
audio premium.
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EXPLOREAZĂ SPAȚIUL INTERIOR
Spațiul din interiorul lui JUKE este surprinzător. Dispune de o
capacitate mare a portbagajului cu opțiuni inteligente și practice.
Poți transporta bagaje mari sau echipamente lungi și voluminoase
datorită banchetei modulare pliabile 1/3 - 2/3 și podelei portbagajului
cu posibilitate de reglare pe 2 nivele.

354L

1189L

CAPACITATE
PORTBAGAJ

CU BANCHETA
PLIATĂ
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MAI
MULTĂ
CULOARE

POWER BLUE
ENERGY ORANGE
ENIGMA BLACK

Personalizează-ți JUKE cu Nissan Design Studio!
Alege combinația de culori care te caracterizează
și exprimă-te așa cum dorești.

PACHETE DE PERSONALIZARE EXTERIOARĂ
Selectează culoarea favorită pentru caroserie și apoi
scoate-o în evidență printr-un contrast cu accente dinamice
într-o nuanță diferită, alegând dintre ENERGY ORANGE,
POWER BLUE, ENIGMA BLACK.

CARCASE
OGLINZI

JANTE 18" ALIAJ

CARCASE OGLINZI

ORNAMENT LATERAL

ORNAMENTE
LATERALE
INSERȚII BARĂ PROTECȚIE FAȚĂ

INSERȚIE BARĂ DE
PROTECȚIE FAȚĂ
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INSERȚIE BARĂ DE
PROTECȚIE SPATE
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PENTRU JUKE

ORNAMENTE AERATOARE

INSERȚII PORTIERE

CONSOLĂ CENTRALĂ

PACHETE DE PERSONALIZARE
INTERIOARĂ
Creează un aspect unic cu tapițerii
interioare de calitate superioară. Cu o pată
de culoare de la Nissan Design Studio,
creativitatea ta poate străluci cu adevărat.

ORNAMENTE LATERALE

INSERȚII BARĂ PROTECȚIE
SPATE
TAPIȚERIE SCAUNE
CU INSERȚII DE
CULOARE*
*Disponibil numai pe
N-Connecta

POWER BLUE
ENERGY ORANGE
ENIGMA BLACK
ENERGY ORANGE

ENIGMA BLACK
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CHIAR LA FIX.
În modul Drive, ecranul îți arată atât o
imagine din față cât și o vedere de sus,
pentru a ști cât de mult să te apropii fără să fie prea mult.

AI IMAGINEA COMPLETĂ.

MENAJEAZĂ-ȚI ROȚILE.

Camera video amplasată sub oglinda
șoferului întregește vederea 360°
care este proiectată pe ecran ca o
imagine virtuală de deasupra
maşinii, astfel ca tu să știi în ce
poziție te afli înainte de
următoarea manevră de parcare.

SISTEM INTELLIGENT AROUND VIEW MONITOR

În modul Drive sau Marșarier,
poți acționa butonul camerei
video pentru a comuta din
modul vedere de sus în vedere
din lateral. De mare ajutor
atunci când vrei să vezi cât
ești de aproape de bordură.

ATENT LA SPATE.
În modul Marșarier, sistemul Around
View Monitor te ajută să vezi tot
ce este în spatele tău.

ATENT LA TOT CE SE ÎNTÂMPLĂ
ÎN JURUL TĂU
Cu Intelligent Around View Monitor, parcarea nu a fost niciodată mai simplă.
Îți oferă o perspectivă panoramică 360° a tot ceea ce se
întâmplă în jurul tău și te ajută să parchezi oriunde cu încredere deplină.
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ÎMBUNĂTĂȚEȘTE-ȚI ABILITĂȚILE
Vezi mai mult, simți mai mult, rămâi în control. Tehnologiile inteligente de la Nissan
te ajută să conduci relaxat. Te mențin în control și îți fac călătoria mai comfortabilă,
mai sigură și mai antrenantă. Bucură-te de ea.

FARURI AUTOMATE
INTELIGENTE:

AVERTIZARE PĂRĂSIRE
BANDĂ :

AVERTIZARE UNGHI
MORT:

Farurile pornesc automat
imediat ce se întunecă,
iar ștergătoarele de
parbriz sunt activate
automat când plouă
și se adaptează
la intensitatea
precipitațiilor după
cum este necesar.

Acest sistem te ajută să
rămâi acolo unde vrei să
fii. Te avertizează dacă
detectează că deviezi
prea mult de la bandă în
mod neintenționat.

Schimbă benzile cu
încredere. Acest sistem
monitorizează zona
unghiului mort și te
avertizează dacă
detectează un vehicul
sau o motocicletă care
se ascunde acolo.

PROGRAMUL DE STABILITATE ELECTRONICĂ (ESP):
Programul de stabilitate electronică de la Nissan te
ajută să rămâi în control în timpul unor manevre dificile,
cum ar fi o schimbare bruscă a benzii de circulație.
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START CĂLĂTORIEI!
Apasă pedala de accelerație și simte fiorul. Indiferent
dacă optezi pentru motorină sau benzină, pentru
transmisie manuală sau Xtronic, te așteaptă o plimbare
sportivă. JUKE îți pune performanța la dispoziție.

BENZINĂ
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PUTERE
(CP)

CUPLU
(Nm)

TRACȚIUNE

TRANSMISIE

1.6-L Xtronic

1.6

117

158

2WD

CVT

DIG-T 115

1.2

115

190

2WD

6 TREPTE

MOTORINĂ

CILINDREE
(litri)

PUTERE
(CP)

CUPLU
(Nm)

TRACȚIUNE

TRANSMISIE

1.5

110

260

2WD

6 TREPTE

1.5 dCi
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SCHIMBĂ-ȚI STILUL DIN MERS

În funcție de dispoziția în care te găsești, cu sistemul
Nissan Dynamic Control poți alege modul de condus pe
care îl dorești, printr-o simplă apăsare de buton. Setează
stilul de condus, reglează aerul condiționat și urmărește
statisticile de performanță, totul în timp ce te deplasezi.

AGENT DUBLU. Pe lângă stilul de rulare,
sistemul Nissan Dynamic Control îți permite
să controlezi confortul din interior. Pur și
simplu comută de la modul de rulare (D-Mode)
la modul Climă, iar pe afișaj vor apărea toate
selecțiile de care ai nevoie pentru ca
habitaclul să devină atât de cald sau răcoros
pe cât dorești tu.

EXPERT ÎN PERFORMANȚĂ. Poți avea cuplu,
putere sau eficiență atunci când dorești. În modul
Normal, vei găsi o combinație perfectă între
performanță și eficiență. Treci pe modul Sport și simte
imediat răspunsul direcției, transmisiei (în cazul
transmisiei Xtronic) și accelerației pentru o conducere
mai receptivă. Iar când este timpul să îți stabilizezi
ritmul, apasă pe butonul Eco Mode pentru a profita
la maximum de fiecare alimentare.

ARHIVA DE STATISTICI. Urmărește statisticile
performanțelor cu sistemul Nissan Dynamic Control din
computerul de bord. Stochează informații care variază de
la forțele G maxime până la distanța de deplasare sau
economia zilnică de combustibil. Cu cât ai mai multe
informații, cu atât mai inteligent vei conduce.
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CREAZĂ SENZAȚIE
Cel mai fascinant dintre toate JUKE este chiar al
tău, personalizat și accesorizat pentru a se potrivi
stilului tău unic. Inspiră-te din paleta de culori
JUKE și din uimitoarea colecție de Accesorii de
Origine Nissan pentru a crea un look senzațional.
Carcase oglinzi
Power Blue
1

2

3

4

Carcase oglinzi
Enigma Black

Ornamente faruri
Energy Orange
Inserții
roți
Enigma
Black
1 - Eleron
Enigma Black
2 - Cotieră, tapițerie premium
Ornamente
laterale
Power Blue

Inserții roți
Power Blue
Inserții bară față
Energy Orange

3 - Inserții bară spate
Power Blue
Enigma Black
Energy Orange
4 - Bare transversale
aluminiu
5 - Scut ornamental față

5

6

7

8

6 - Scut ornamental spate
7 - Kit iluminare sol

PENTRU JUKE

Ornamente faruri
Power Blue

8 - Covorașe: cauciuc,
standard, velur negre
cu logo alb
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CULORI CAROSERIE

maro Chestnut Bronze (M)
– CAN

TAPIȚERII

albastru Vivid Blue (M)
- RCA

albastru Ink Blue (M)
- RBN

roșu Flame Red (S)
– Z10

roșu Magnetic Red (M)
– NAJ

Gri textil - VISIA

Negru textil - ACENTA

Mixt textil-piele N-CONNECTA

Negru Piele Premium TEKNA

ENERGY ORANGE

POWER BLUE

ENIGMA BLACK

PERSONALIZARE
N-CONNECTA

alb Artic White (S)
- 326
(S): Vopsea solidă

alb Pearl White (P)
- QAB
(M): Vopsea metalizată

gri Blade Silver (M)
- KY0

gri Gun Metallic (M)
- KAD

negru Enigma Black (M)
- Z11

(P): Vopsea perlată

ROȚI STANDARD

DIMENSIUNI
A : Ampatament 2.530 mm
B : Lungime totală: 4.135 mm
C : Lățime totală: 1.765 mm
D: Înălțime totală: 1.565 mm

Capacitate portbagaj: 354 litri

16" Aliaj Casual
VISIA

17" Aliaj Sport
ACENTA/
N-CONNECTA

Capacitate portbagaj cu
bancheta pliată: 1189 litri

17" Aliaj Shiro
TEKNA

ROȚI OPȚIONAL
D
N-CONNECTA/
TEKNA opțional:

A
B
18" Aliaj Tokyo
Energy Orange

18" Aliaj Tokyo
Power Blue

C

18" Aliaj Tokyo
Enigma Black
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LA NISSAN,

CALITATEA
PRIMEAZĂ.

În tot ceea ce facem la Nissan, ne gândim în primul
rând la clienţii noştri. Fiecare acţiune întreprinsă sau
decizie luată este evaluată cu grijă, precizie şi calitate,
pentru că, în final, este pentru tine, clientul nostru. De la
proiectare până la producţie, de la testare până la livrare,
de la servicii client până la angajamente, calitatea este
în fiecare detaliu.

PROCES 360°
Producem calitate de la început, concepem cu meticulozitate
fiecare vehicul, pentru a-l face mai confortabil şi mai fiabil prin
design-ul inovator, tehnologia inteligentă şi detaliile atent studiate,
inspirate de tine.

SIGURANŢĂ
Utilizăm sisteme inteligente de asistenţă la condus pentru a te proteja
constant şi pentru a-ţi oferi experienţe de condus mai seducătoare şi
mai sigure în fiecare zi. Sistemul Around View Monitor utilizează 4 camere
video pentru a-ţi oferi o imagine panoramică, de jur-împrejurul maşinii.

ÎNCREDERE DEPLINĂ
Testăm până la limită vehiculele noastre, pentru a-ţi garanta performanţa şi
fiabilitatea de fiecare zi. Călătorim milioane de kilometri în testele de preproducţie,
deschidem şi închidem uşi şi capote de mii de ori pe zi şiutilizăm chiar praf
vulcanic real, din Japonia, pentru a testa rezistenţa geamurilor.
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LA NISSAN, TU NE MOTIVEZI SĂ OFERIM
CE AVEM MAI BUN.
Tu ne soliciţi imaginaţia, ne provoci inventivitatea, ne inspiri
să schimbăm regulile şi să inovăm. Pentru Nissan, inovaţia
nu înseamnă doar adăugiri şi extensii, ci mai ales depăşirea
limitelor pentru reinventarea prezentului. Înseamnă
dezvoltarea de soluţii neaşteptate pentru a-ţi satisface
dorinţele cele mai fanteziste şi mai pragmatice. La Nissan
proiectăm maşini şi accesorii şi concepem servicii care ies
din tipare – transformând elementele practice în elemente
captivante şi invers, astfel încât să îţi oferim o experienţă
cât mai palpitantă la volan în fiecare zi.
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NISSAN JUKE
ÎȚI OFERĂ:
3 ANI GARANȚIE SAU 100.000 KM
30.000 KM SAU 12 LUNI INTERVAL
DE SERVICE PENTRU MOTORUL
PE MOTORINĂ
20.000 KM SAU 12 LUNI INTERVAL
DE SERVICE PENTRU MOTOARELE
PE BENZINĂ
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Intelligent Mobility este filosofia care ne ghidează în tot ceea ce facem. Utilizăm
tehnologii noi pentru a transforma vehiculele din simple mașini în parteneri de
drum. Împreună călătoria este mai sigură, mai conectată și mai incitantă. Fie că
este vorba despre mașini autonome sau autostrăzi care îți pot încărca mașina
electrică în timpul rulării, totul se întâmplă în viitorul foarte apropiat.
Și este vorba despre un viitor care prinde deja formă odată cu vehiculul Nissan
pe care îl conduci astăzi.

Vizitează site-ul nostru pe: www.nissan.ro

Follow Nissan JUKE on:
Ștampilă partener autorizat:

S-au depus toate eforturile pentru ca această broşură să fie corectă la momentul publicării ei (APRILIE 2018). Această broşură a fost
produsă folosind prototipuri de vehicule prezentate în expoziţii. În conformitate cu politica sa de dezvoltare continuă a produselor,
Nissan Europe îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment specificaţiile vehiculelor descrise şi prezentate în această publicaţie.
Partenerii autorizaţi Nissan vor fi informaţi despre orice astfel de modificări imediat ce acest lucru este posibil. Pentru informaţii
actualizate, te rugăm să te adresezi partenerului autorizat Nissan local. Datorită limitărilor impuse de procesul de tipărire folosit,
imaginile prezentate în această broşură pot diferi de culorile originale din interiorul şi exteriorul maşinii. Toate drepturile rezervate.
Reproducerea totală sau parţială a acestei broşuri fără acordul scris al Nissan Europe este interzisă.

Această broșură este tipărită pe hârtie fără clor – MY18 JUKE launch BROCHURE 04/2018 – Tipărit în UE.
Creat de DESIGNORY, Franța și produs de eg+ worldwide, Franța – Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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