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ŽÁDNÉ KOMPROMISY Už nemusíte dělat kompromisy, 
když přijde na technologie. Nissan JUKE přináší 
prostorový zvuk, inteligentní technologie a mnoho 
možností personalizace, aby byl váš ZÁŽITEK Z 
JÍZDY OPRAVDU JEDINEČNÝ
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ODVÁŽNĚJŠÍ A CHYTŘEJŠÍ
Technologie Nissan Intelligent Mobility zcela nově definují způsob, jakým se 
pohybujeme životem. Pomáhají nám jezdit s větší jistotou, větším vzrušením 
a větším propojením se světem kolem nás. Zažijte odvážnější a chytřejší jízdu 
s Nissanem JUKE ještě dnes. S technologiemi Intelligent Mobility, které sledují 
vše okolo vás, aby mohly v případě potřeby zakročit a udržet vás v bezpečí, 
má Nissan JUKE všechny předpoklady k tomu, aby vás ohromil.
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OBLOŽENÍ DVEŘÍ

VÝDECHY VENTILACE

BAREVNÉ SEGMENTY V ČALOUNĚNÍ*
* K dispozici pouze u stupně výbavy N-Connecta

STŘEDOVÁ KONZOLE

JEŠTĚ
PROPRACOVANĚJŠÍ
Inteligentní klíč Nissan 
vám usnadňuje vstup do 
vozidla. Umožňuje vám 
odemykat a zamykat 
dveře a startovat vůz s 
klíčem stále v kapse.

SYNCHRONIZUJTE SVÉ SMYSLY
Inspirováno sportovními motocykly, navrženo pro synergii: Ergonomická palubní 
deska vozu JUKE a pohodlná kabina se díky vám spojí v jeden celek. Pohodlně 
se usaďte, propojte svůj chytrý telefon se systémem NissanConnect a nechte 
své srdce rozbušit závodním tempem.   

VAŠE HUDBA. VÁŠ STYL. Použijte přenos audia 
pomocí technologie Bluetooth nebo USB 

vstupu k přehrávání hudby přímo z vašeho 
chytrého telefonu.
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6 reproduktorů, včetně dvou UltraNearfield™ reproduktorů zabudovaných v 
hlavové opěrce řidiče, a speciálně pro tento model navržený audio systém 
BOSE® PERSONAL® s prostorovým zvukem a disponujícím plně nastavitelnými 
prvky, abyste si mohli přizpůsobit zvuk svým osobním preferencím, dělají z 
Nissanu Juke ideální místo pro poslech hudby.

PONOŘTE SE DO POHLCUJÍCÍHO 
ZVUKOVÉHO ZÁŽITKU S AUDIO 
SYSTÉMEM BOSE® PERSONAL®

  

PRÉMIOVÝ 360° PROSTOROVÝ 
ZVUK Díky 6 reproduktorům, včetně 
dvou Ultra- Nearfield™ reproduktorů 
zabudovaných do hlavové opěrky 
řidiče, je jízda v Nissanu JUKE spojena 
s jedinečným zážitkem naprostého 
obklopení zvukem.

PŘIZPŮSOBTE ZVUK SVÉMU 
STYLU. Přizpůsobte si svůj poslechový 
zážitek pomocí ovládání Bose® 
Personal® SpaceTM Control. Pomocí 
komunikační jednotky si zvolte 
preferovanou míru zvukového ponoření: 
od tradičního zvuku pódia koncertního 
sálu, až po realistický zážitek obklopení 
zvukem ze všech stran.

DŮMYSLNÝ DESIGN. Kompaktní a 
chytře zkonstruovaný systém BOSE® 
PERSONAL® vám nabízí prémiový 
zvukový zážitek. 
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Prostornost uvnitř vozu JUKE je překvapující. Nabízí velký objem 
zavazadlového prostoru s chytrými a všestrannými možnostmi 
přizpůsobení. Můžete naložit velká zavazadla nebo delší a neskladné 
předměty – se vším vám pomůžou dělená sedadla sklopná v 
poměru 1/3 – 2/3 a podlaha zavazadlového prostoru nastavitelná 
ve dvou úrovních.

OBJEVTE SVŮJ OTEVŘENÝ PROSTOR

1189L
SE SKLOPENÝMI 
SEDADLY

354L
ZAVAZADLOVÝ 
PROSTOR

 

2 ÚROVNĚ
PODLAHY ZAVAZADELNÍKU

Snímky zde zobrazené nelze 
považovat za návrh smlouvy.

Dostupnost se v některým 
zemích může lišit.
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18" KOLA Z LEHKÝCH SLITIN KRYTY ZPĚTNÝCH ZRCÁTEK

PRAHOVÉ LIŠTY

LIŠTA PŘEDNÍHO NÁRAZNÍKU LIŠTA ZADNÍHO NÁRAZNÍKU

ORANŽOVÁ ENERGY

MODRÁ POWER

ČERNÁ ENIGMA

PRAHOVÉ LIŠTY

KRYTY 
ZPĚTNÝCH 

ZRCÁTEK

LIŠTA PŘEDNÍHO NÁRAZNÍKU

Přizpůsobte si svůj vůz JUKE na maximum pomocí Designového studia 
Nissan! Vyberte si svou barevnou kombinaci a vyjádřete se naplno.

BARVA
MĚNÍ VŠECHNO

SADY PERSONALIZACE EXTERIÉRU
Vyberte si ohromující barvu karoserie a doplňte ji kontrastními 
doplňky v dynamicky odlišném odstínu z variant: ORANŽOVÁ 

ENERGY, MODRÁ POWER, ČERNÁ ENIGMA
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SADY PERSONALIZACE INTERIÉRU
Vytvořte si jedinečný vzhled pomocí 

dynamických doplňků interiéru. Nechejte 
vaši kreativitu naplno zazářit a oživte 

interiér díky pestré paletě barev, které vám 
nabízí Nissan Design Studio.

OBLOŽENÍ DVEŘÍ

STŘEDOVÁ KONZOLE

BAREVNÉ
SEGMENTY

NA ČALOUNĚNÍ*
* Dostupné pouze pro 

stupeň výbavy 
N-Connecta

VÝDECHY 
VENTILACE

PRO JUKE

ORANŽOVÁ ENERGY ČERNÁ ENIGMA

 

ANI MÁLO ANI MOC.
V režimu Drive displej zobrazuje 
pohled dopředu a shora. Vy tak 

víte, jak moc můžete ještě 
popojet, aby to nebylo „až moc“.

CHRÁNÍ VAŠE KOLA.
Stisknutím tlačítka kamery při 
jízdě dopředu nebo couvání 
přepnete na pohled shora, 
abyste měli přehled o objektech 
po stranách. Budete tak mít 
spolehlivě pod kontrolou 
vzdálenost vozu od obrubníku.

VIDÍTE ÚPLNĚ VŠE.
Kontrolujte svou situaci shora. 

Kamera vám poskytuje virtuální 
pohled z ptačí perspektivy na 

okolí vozidla, takže přesně víte, 
kolik místa máte, než 

uskutečníte nějaký manévr. 

DOZADU S LADNOSTÍ.
Při couvání vidíte na displeji vše, 

co se nachází za vámi.
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PRAHOVÉ LIŠTY LIŠTA ZADNÍHO NÁRAZNÍKU

MODRÁ POWER

ČERNÁ ENIGMA

ORANŽOVÁ ENERGY

INTELIGENTNÍ PANORAMATICKÝ KAMEROVÝ
SYSTÉM VÁM USNADNÍ PARKOVÁNÍ

PEČLIVĚ SLEDUJE SITUACI OKOLO VÁS
S Inteligentním panoramatickým kamerovým systémem je parkování snadnější než kdy 

dříve. Poskytuje vám pohled z ptačí perspektivy na situaci okolo vás a pomáhá vám 
zaparkovat kdekoli s naprostou jistotou.
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UPOZORNĚNÍ NA 
VYBOČENÍ Z JÍZDNÍHO 

PRUHU:
Tento systém vám 

pomůže zůstat tam,
kde na vozovce chcete 

být. Upozorní vás, pokud 
zjistí, že se příliš dlouho a 

bez zřejmého záměru 
vychylujete ze svého 

jízdního pruhu.

SLEDOVÁNÍ 
MRTVÉHO 

ÚHLU:
Přejíždějte z jednoho 

jízdního pruhu
do druhého s jistotou. 

Tato funkce hlídá oblast 
mrtvého úhlu a upozorní 
vás, pokud se tam skrývá 

jiné vozidlo nebo 
motocykl.

INTELIGENTNÍ 
AUTOMATICKÉ 
SVĚTLOMETY:

Světlomety se zapínají 
samy, jakmile se setmí, 

a stěrače se automaticky 
aktivují, když začne pršet, 

a podle potřeby se 
přizpůsobují intenzitě 

deště. 

ZDOKONALTE SVÉ DOVEDNOSTI
Více vidíte, více vnímáte, máte vše pod kontrolou. Inteligentní technologie Nissan
pracují na pozadí, abyste mohli jezdit bez starostí. Zajišťují, že máte vše pod kontrolou 
a jezdíte plynuleji, bezpečněji a s ještě větším potěšením. Vychutnejte si to.

 
 

ELEKTRONICKÝ STABILIZAČNÍ PROGRAM (ESP):
Systém elektronického stabilizačního programu 
Nissan vám pomáhá udržet kontrolu nad vozem 
při náhlé změně směru jízdy, např. při rychlém 
přejetí do druhého pruhu.

6 AIR BAGŮ VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ.
Když je náraz nevyhnutelný, pokročilý 
bezpečnostní pás a systém air bagů ochrání vás i 
vaše spolucestující.
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BENZÍN OBJEM 
(L)

VÝKON
(k)

TOČIVÝ 
MOMENT

(Nm)

POHON PŘEVODOVKA

1.6 112 k 1.6 112 144 2WD 5 MT 

1.6 112 k Xtronic 1.6 112 144 2WD CVT

DIESEL OBJEM 
(L)

VÝKON
(k)

TOČIVÝ 
MOMENT

(Nm)

POHON PŘEVODOVKA

1.5 dCi 110 k 1.5 110 260 2WD 6 MT 

SÍLA POD KAPOTOU
Vytočte motor do otáček a pociťte vzrušení. Ať už 
se rozhodnete pro vznětový nebo zážehový motor, 
manuální převodovku nebo převodovku Xtronic, 
můžete se těšit na zážitek ze sportovní jízdy. Výkon 
vozu JUKE máte na povel.

 

Více informací o výkonu motoru, jako například emise CO2 a spotřebu paliva, naleznete v tabulce s technickými informacemi dostupné v brožuře nebo ve vašem dealerství.
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ZMĚNA NÁLADY KDYKOLI BĚHEM JÍZDY.

EXPERT NA VÝKON. Získejte točivý moment, 
zrychlení nebo vyšší efektivitu kdykoli chcete. Běžný 
režim vám poskytne dokonalou kombinaci výkonu a 
efektivity. Přepněte do sportovního režimu a okamžitě 
pocítíte odezvu řízení, převodovky (pouze u modelů 
vybavených převodovkou Xtronic CVT) a plynového 
pedálu, což vám umožní živější jízdu. A když nastane 
čas vaše tempo zklidnit, stiskněte tlačítko režimu 
Eco, díky kterému v maximální možné míře 
využijete každičkou kapku paliva.

DVOJITÝ AGENT. Systém dynamického 
řízení Nissan vám vedle jízdního stylu 
umožňuje ovládat i komfort interiéru. Stačí 
přepnout z režimu D-Mode do režimu 
klimatizace a na displeji se zobrazí všechny 
výběry, které potřebujete, abyste kabinu 
vyhřáli nebo zchladili přesně dle vašeho přání.

PŘEHLED O STATISTIKÁCH. Udržujte si přehled o 
svém výkonu pomocí palubního počítače systému 

dynamického řízení Nissan. Ukládá informace od 
maximálního přetížení přes počet najetých kilometrů 

v rámci jedné cesty až po denní spotřebu paliva. 
Čím více informací máte, tím chytřeji můžete řídit.

Ať už máte jakoukoli náladu, Nissan JUKE je na ni 
připraven některým ze svých režimů. Díky systému 
dynamického řízení Nissan můžete měnit jízdní 
vlastnosti pouhým stiskem tlačítka. Přizpůsobte 
jízdní vlastnosti svým potřebám, nastavte klimatizaci 
a udržujte si neustále přehled o výkonu.
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PRO JUKE

UDĚLEJTE DOJEM
Nejúžasnějším ze všech vozů JUKE je právě ten 
váš, přizpůsobený a vybavený doplňky přesně 
podle vašeho jedinečného stylu. Nechte se 
inspirovat paletou barev Nissan JUKE a širokou 
nabídkou originálního příslušenství značky Nissan 
a vytvořte si svůj vlastní dokonalý vzhled. 

  

Kryty zrcátek
Modrá Power

Kryty zrcátek
Černá Enigma

Segmenty kol
Černá Enigma

Prahové lišty
Modrá Power

Segmenty kol
Modrá Power

Lišty předního nárazníku
Oranžová Energy

Rámečky předních 
světlometů 
Oranžová Energy

Rámečky předních světlometů
Modrá Power

1 - Střešní spoiler
Černá Enigma

2 - Loketní opěrka, 
luxusní látka

3 - Lišty zadního nárazníku
Modrá Power
Černá Enigma
Oranžová Energy

4 - Hliníkový střešní nosič 
5 - Přední ozdobný panel
6 - Zadní ozdobný panel
7 - Sada osvětlení země 

okolo vozu
8 - koberečky: gumové, 

standardní, velurové - 
černé s bílým logem
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D

B
A C

BARVY

Hnědá Chestnut (M) – CAN

Bílá Pearl (P) - QAB

Modrá Vivid (M) - RCA

Základní bílá (S) - 326

Modrá Ink (M) - RBN

Stříbrná (M) - KY0

Základní červená (S) – Z10

Šedá (M) - KAD

Červená Force (M) – NAJ

Černá (M) - Z11

(S): Pastelová barva     (M): Metalická barva          (P): Perleťová barva

ČALOUNĚNÍ

Tmavě šedá tkanina -
 VISIA PLUS

Uhlíková tkanina - 
ACENTA

Čalounění částečně z 
umělé kůže -
N-CONNECTA

Černá luxusní kůže -
TEKNA*

PERSONALIZACE 
INTERIÉRU 

N-CONNECTA 

ROZMĚRY
A: Rozvor: 2,530 MM

B: Celková délka: 4,135 MM

C: Celková šířka: 1,765 MM

D: Celková výška: 1,565 MM

Objem zavazadlového 
prostoru: 354 l

Objem zavazadlového prostoru 
se sklopenými sedadly: 1189 l

16" hliníková kola
VISIA PLUS

17" Hliníková kola Shiro
TEKNA

16" hliníková kola 
Casual
Acenta/N-CONNECTA

STANDARDNÍ KOLA

18" Hliníková kola
Oranžová Energy

18" Hliníková kola 
Modrá Power

18" Hliníková kola
Černá Enigma

VOLITELNÁ KOLA

TEKNA 
s balíčkem 
personalizace 
Exteriér

16" hliníková kola 
Casual, leskle černá

N-CONNECTA
s balíčkem 
personalizace 
Exteriér

Čalounění částečně z
umělé kůže
ORANŽOVÁ ENERGY

Čalounění částečně z
umělé kůže
MODRÁ POWER

Čalounění částečně z 
umělé kůže
ČERNÁ ENIGMA

*Jak je v automobilovém průmyslu obvyklé, na některých částech kožených sedadel může být použita umělá kůže. Umělá kůže v řadě ohledů 
převyšuje vlastnosti přírodní kůže (například nevrásní se při stárnutí, snadněji se čistí, je odolnější proti mechanickému poškození). Takové 
řešení umožňuje poskytnout našim zákazníkům skutečně hodnotný a trvanlivý produkt.
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V NISSANU

SE ZAMĚŘUJEME
NA KVALITU.

KOMPLEXNÍ PROCES
Na kvalitu myslíme od samého začátku. Už při vytváření konceptu 

pečlivě promýšlíme, jak nejlépe využít inovativní design, inteligentní 
technologie a užitečné detaily inspirované vašimi potřebami, aby 

byl výsledný vůz maximálně pohodlný a odolný.

BEZPEČNOST
Pracujeme s inteligentními systémy podpory řidiče, které se starají o 

vaše bezpečí a pomáhají předcházet nehodám, abyste své každodenní 
cesty mohli zdolávat odvážněji a s větší jistotou. Náš panoramatický 

kamerový parkovací systém využívá 4 kamery, které dohromady skládají 
pohled na vůz a jeho okolí z ptačí perspektivy.

MIMOŘÁDNÁ SPOLEHLIVOST
Abychom zaručili, že se na naše vozy budete moci v běžném provozu 

naprosto spolehnout, procházejí náročnými zatěžkávacími zkouškami. 
Při testech před zahájením výroby najezdíme miliony kilometrů, tisíckrát

denně otevíráme a zavíráme dveře a kapoty a kvalitu oken prověřujeme 
pomocí skutečného sopečného prachu z Japonska.

Kvalita je naší prioritou v každé fázi práce a vývoje - 
v laboratořích a designovém studiu, v továrnách a 

dealerstvích i při budování vztahů se zákazníky. Zkoušíme, 
zkoušíme znovu a zkoušíme dál a dál. Protože všechno, 

co děláme, děláme dobře díky zkušenostem. Říkáme 
tomu kvalita Nissan.
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NEJVYŠŠÍ KVALITA ZA NEJLEPŠÍ CENU*
Slibujeme vám, že díky týmu našich odborníků a použití 

originálních dílů Nissan se dostane vašemu vozu té 
nejlepší možné péče. Abychom vám nabídli nejlepší cenu, 

ujišťujeme vás, že pokud přijdete s nabídkou z jiného 
servisu v okruhu 10 km od vašeho dealera Nissan, která 

bude nižší než naše, tak cenu dorovnáme.

DOŽIVOTNÍ ASISTENČNÍ SLUŽBA NISSAN 
ASSISTANCE*
Slibujeme vám, že vás udržíme na silnici 24hodin 
denně – celý rok. Ať už se stane cokoli, garantujeme 
vám 24hodinovou asistenci Nissan. Na stáří vašeho 
vozu nezáleží. Bezplatnou asistenci Nissan vám 
garantujeme po každé pravidelné údržbě v servisech 
Nissan až do data příští údržby.

NÁHRADNÍ VŮZ ZDARMA*
Slibujeme, že pokaždé, když bude vaše auto v servisu, 

dealer Nissan vám nabídne řešení vaší mobility navržené 
tak, aby vyhovovalo vašim potřebám. Objednejte se s 

předstihem a my vám zaručujeme, že pro vás bude 
zdarma připraveno náhradní vozidlo až do konce opravy. 

Na vybraných servisních místech máme k dispozici 
dokonce i elektromobily. Pokud nepotřebujete náhradní 

vozidlo, dealer Nissan vám může nabídnout jiné řešení 
dopravy.

KONTROLOVA VOZU ZDARMA*
Slibujeme vám, že než započneme s jakoukoli prací 
na vašem voze, zdarma jej zkontrolujeme a vy tak 
budete přesně vědět, co je třeba udělat a kolik to 
bude stát. Žádná překvapení. Vaše faktura za práci 
a náhradní díly nepřekročí vámi schválenou částku 
a úkony provedené bez vašeho souhlasu vám 
nebudeme účtovat.

DOBA, PO KTEROU BUDETE UŽÍVAT VÝHOD PLYNOUCÍCH Z NAŠICH SLIBŮ, NENÍ NIJAK OMEZENA. POKUD 
JSTE SE PŘIDALI K NAŠEMU VĚRNOSTNÍMU PROGRAMU YOU+NISSAN A MÁTE ZÁJEM O UPŘÍMNÉ A 

POCTIVÉ JEDNÁNÍ, JSME TU PRO VÁS A BUDEME NA VÁS DÁVAT POZOR. NEUSTÁLE. TO JE NÁŠ SLIB.

NÁŠ PŘÍSLIB. VAŠE JISTOTA.

KDEKOLI, KDYKOLI, COKOLI. STAČÍ ZAVOLAT NA ČÍSLO 800 23 23 23 A JSME VÁM K DISPOZICI.

DÍKY VÁM SE STÁLE ZLEPŠUJEME.

Vy jste naší inspirací. Motivujete nás k hle-
dání stále důmyslnějších řešení. Podněcujete 
nás k inovacím a změnám v zaběhnutých 
postupech. Nechceme se spokojit s pou-
hým vylepšováním či rozšiřováním toho, co 
již existuje. Chceme posouvat a znovu defi-
novat hranice možností. Chceme nabízet 
originální řešení, která nám pomohou uspo-
kojit vaše každodenní potřeby a naplnit vaše 
nejodvážnější sny. Nissan navrhuje vozy, 
příslušenství a služby, které mění zaběhnu-
té představy o možnostech automobilů. 
Abyste si skutečně vychutnali každou jízdu, 
dodává funkčním prvkům kouzlo nevšedního 
a nevšední činí dokonale funkčním.

Prodloužená záruka Nissan vám poskytne příležitost prodloužit záruku výrobce na 
3 roky/100 000 km na delší období či počet kilometrů. Vyberte si plán, který pro vás 
bude nejvýhodnější. Bude-li nutná oprava, budou použity pouze originální díly Nissan 
a opravu provedou mechanici vyškolení společností Nissan.

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA NISSAN

Sjednání servisní smlouvy Nissan představuje ten nejlepší způsob, jak vašemu Nissanu 
JUKE poskytnout péči, kterou si zaslouží! Poskytneme kompletní péči vašemu vozidlu a 
navíc vám zaručíme předem stanovené ceny poprodejních služeb na několik let dopředu. 
Přivezete-li svoje vozidlo do našeho dealerství, vyměníme podle plánu údržby Nissan 
všechny potřebné díly a kapaliny a zkontrolujeme celkový stav vozidla, abyste měli jistotu, 
že vás na cestách nic nezaskočí. Servisní smlouva Nissan poskytuje naprostou kontrolu 
nad nákaldy a plánováním. Od samého začátku víte, kolik bude údržba stát.

SERVISNÍ SMLOUVA NISSAN

*Podrobné informace o podmínkách věrnostního programu YOU+NISSAN naleznete na www.youplusnissan.cz nebo u participujících dealerů. Podrobné informace o Příslibech 
společnosti Nissan naleznete v našich Všeobecných obchodních podmínkách na http://www.nissan.cz/CZ/cs/YouPlus/customer-promise.html nebo u participujících dealerů.

* Podle toho, co nastane dříve. Podrobnější informace o podmínkách, omezeních a výlukách záruky jsou uvedeny v záruční knize.

NISSAN JUKE 
VÁM NABÍZÍ:

ZÁRUKU NA 3 ROKY NEBO 100 000 KM*
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Sledujte Nissan JUKE na facebooku: 
www.facebook.com/nissan.cz/

Vyvinuli jsme maximální snahu o to, aby obsah této publikace byl v okamžiku jejího předání do tisku (listopad 2018) správný. Tato 
brožura byla vytvořena s využitím prototypových vozů vystavovaných na autosalonech. V souladu s politikou soustavného 
zlepšování produktů si Nissan International vyhrazuje právo kdykoliv změnit specifikace a vozidla popisovaná a vyobrazená v této 
publikaci. Prodejci Nissan budou informováni o každé takové úpravě co možná nejrychleji. Prosím, ověřte si u místního prodejce 
Nissan, že jste obdrželi nejaktuálnější informace. Z důvodů limitů použitého tiskového procesu se mohou barvy uvedené v této 
brožuře mírně lišit od skutečných barev použitých laků a interiérových dekorů. Údaje v této brožuře nemusí být přesné v důsledku 
písařských chyb či chyb tisku. Výbava uvedená v této brožuře nemusí být v našem regionu nabízena. Zobrazení jsou pouze 
ilustrativní. Data a údaje uvedené v této reklamě jsou určené výlučně k informačním účelům a nemohou být považovány za návrh 
smlouvy. Všechna práva vyhrazena. Reprodukce celé této brožury nebo jakékoliv její části bez písemného souhlasu společnosti 
Nissan International je zakázána.

Tato brožura je vyrobena z papíru bez obsahu chlóru. - MY18 JUKE launch BROCHURE 11/2018 - Vytištěno v EU.
Grafická úprava: DESIGNORY, Francie a výroba: eg+ worldwide, Francie – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

navštivte naše webové stránky: www.nissan.cz/juke

Inteligentní mobilita nás inspiruje ve všem, co děláme. Díky novým technologiím 
měníme auta z pouhých dopravních prostředků na opravdové partnery. Pokud 
pojedeme spolu, bude jízda jistější, propojenější a bude v ní více vzrušení! Ať už jde 
o vozy, které vám pomohou s řízením, nebo o dálnice, na kterých si za jízdy dobijete 
baterie elektromobilu, bavíme se o velmi blízké budoucnosti. O budoucnosti, která 
se začíná rýsovat ve vozech Nissan, jež můžete řídit už dnes.

Razítko dealerství:
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https://www.nissan.cz/vozidla/nova-vozidla/juke.html
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