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Nissan Juke 
s hybridní technologií. 
Odvážný, elektrifikovaný 
a vzrušující
Představujeme elektrizující Nissan Juke, hybridní 
coupé crossover, který vrací zábavu do městské 
jízdy. Na první pohled zaujme svým odvážným 
designem, který má poutat pozornost. Jakmile 
se ocitnete uvnitř, zaujmou vás prvotřídní detaily 
a pokročilé technologie. Sešlápněte plynový pedál 
a vnímejte plynulost elektromotoru i výkonného 
benzinového motoru, který se postará o 
pohotovou a vzrušující jízdu.

Zobrazené obrázky a popisy jsou orientační. V některých případech jsou 
na fotografiích vozidla, která nemají místní specifikaci, a nepředstavují 
konkrétní model, výbavu nebo nabídku. Zobrazené prvky nemusí být k 
dispozici nebo nemusí být k dispozici ve standardní výbavě nebo pouze 
jako volitelná výbava.
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19" litá kolaCharakteristické 
světlomety

Nová mřížka 
chladiče

Pohled 
zezadu

Čistý styl z jakéhokoli úhlu
Čtyři dveře, jeden neodolatelný postoj. Od mřížky chladiče ve tvaru písmene 
V vpředu až po 3D světla ve tvaru bumerangu vzadu je hybridní crossover 
Juke navržený tak, aby působil odvážně. Jeho ostré linie a výrazná plovoucí 
střecha, inspirovaná modely GT-R a Z, jsou pro design vozu Juke ikonické.

Funkce jsou k dispozici v závislosti na verzi, ve standardní výbavě nebo pouze jako volitelná 
výbava (za příplatek).
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Prémiové 
zpracování

Ambientní 
osvětlení

Vyhřívaný 
volant*

Monoformní 
sedadla

Promyšlený design
Tento sportovní crossover byl navržen s ohledem na řidiče, s vyspělou technologií 
na dosah ruky, sedadly tvarovanými podle vašeho těla a prémiovými povrchovými 
úpravami, které každého cestujícího potěší.

Funkce jsou k dispozici v závislosti na verzi, jako standard nebo pouze jako volitelná výbava (za příplatek).
*K dispozici od prosince 2022
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e-Pedal Step
Systém e-Pedal step je pro Nissan jedinečný a dává vám 
možnost efektivně zrychlovat a zpomalovat pouze pomocí 
plynového pedálu při rychlostech nad 10 km/h. Brzdový pedál 
ponecháte pro prudší brzdění a úplné zastavení.

Inteligentní multimodální hybridní převodovka
Nissan Juke je vybaven pokročilou vícerežimovou převodovkou 
s nízkým třením, která zajišťuje optimální využití výkonu, ať už 
jde o elektrický, zážehový nebo oba motory zároveň.

*Srovnání Nissan Juke N-Connecta 1.0 114 k DCT a Nissan Juke N-Connecta Hybrid 143 k
**Nissan Juke N-Connecta 1.0 114 k DCT, benzín: spotřeba paliva (l/100 km): nízká: 7,4-7,8; střední: 5,6-5,9; vysoká: 5,1-5,5; maximální: 6,6; kombinovaná: 6,0; 
kombinované emise CO2 (g/km): 138-143. 
Nissan Juke N-Connecta Hybrid 143 k, benzín: spotřeba paliva (l/100 km): nízká: 4,9-5,1; střední: 4,4-4,6; vysoká: 4,5; max: 5,9-6,1; kombinovaná: 5,1; 
kombinované emise CO2 (g/km): 114-117. Vozidlo bylo homologováno v souladu s předpisy EU pomocí realističtějšího zkušebního postupu WLTP. Hodnoty 
NEDC proto nejsou pro toto vozidlo k dispozici.

Spalovací motor
Kromě nového hybridního pohonu je Nissan Juke vybaven také lehkým spalovacím motorem o objemu 1,0 litru, 
který pomáhá omezit spotřebu paliva a přitom poskytuje dostatek výkonu. Elektronicky přeplňované 
turbodmychadlo a konstrukce se sníženým třením poskytuje plynulý a citlivý výkon, zatímco režim ECO zajišťuje 
vyšší účinnost. K dispozici s manuální nebo automatickou převodovkou.

Hybridní pohonné ústrojí
Ano, hybrid může být vzrušující. Toto hybridní hnací ústrojí 
automaticky vybírá nejúčinnější zdroj energie mezi 
elektromotorem, zážehovým motorem nebo kombinací 
obou, aby bylo dosaženo optimálního výkonu a účinnosti. 
Juke Hybrid jezdí převážně v elektrickém režimu při jízdě 
ve městě, s okamžitou reakcí a plynulostí na sešlápnutí 
plynu a jeho kabina je tichá i na rušných ulicích.

143 k
Strhující 
zábava z jízdy

Až

40%*
úspora paliva při 
jízdě ve městě**
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FPO

Naskenujte kód a 
stáhněte si aplikaci 
NissanConnect 
Services a připojte ji 
ke svému novému 
Nissanu.

Poslouchejte s 
Bose® Personal® Plus
Poslouchejte své oblíbené skladby v tomto plně 
přizpůsobitelném 360° poslechu prostřednictvím 
reproduktorů Bose® Ultra Nearfield 
zabudovaných do předních opěrek hlavy*. 
Strategicky umístěné reproduktory pomáhají 
vylepšit zvuk pro dokonalý zážitek z poslechu.

Zůstaňte ve spojení
Se službami NissanConnect máte svět na dosah ruky. 
Stáhněte si aplikaci NissanConnect pro svůj Home to Car 
VPA, kterou lze ovládat pomocí hlasu a je kompatibilní 
se zařízeními Alexa i Google. Můžete odemykat dveře, 
rosvěcet světla a další. Pokročilá konektivita smartphonu 
vám zajistí bezproblémové spojení se světem kolem vás.

360°  Zvukov ý 
systém

10  Vysoce v ýkonných 
reproduktorů Bose®

*Funkce jsou k dispozici v závislosti na verzi, ve standardní výbavě nebo pouze jako volitelná výbava (za příplatek).
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INTELIGENTNÍ TEMPOMAT 
Udrží váš odstup na dálnici. Sleduje vzdálenost od vozu 
jedoucího před Vámi a podle toho automaticky zrychluje či 
zpomaluje, aby udržel vhodný odstup v rámci Vaší nastavené 
rychlosti.

INTELIGENTNÍ VAROVÁNÍ A ZÁSAH PŘI VYBOČENÍ Z JÍZDNÍHO 
PRUHU 
Upozorní řidiče, když vozidlo opustí střed jízdního pruhu, a 
pomůže mu vrátit se zpět do středu jízdního pruhu tím, že 
jednotlivě (na krátkou dobu) zabrzdí levé nebo pravé kolo.

INTELIGENTNÍ SLEDOVÁNÍ MRTVÉHO ÚHLU SE ZÁSAHEM DO 
ŘÍZENÍ
Upozorní vás, pokud se v oblasti mrtvého úhlu po obou 
stranách vozu nachází vozidlo, a vrátí vás zpět do vašeho 
pruhu.

INTELIGENTNÍ NOUZOVÉ BRZDĚNÍ 
S rozpoznáváním chodců a cyklistů. Monitoruje okolí před 
vozem na přítomnost vozidel, chodců a cyklistů, čímž pomáhá 
předcházet nebo snižovat škody způsobené kolizemi.

Jistota na každé cestě
Nissan Juke je vybaven vyspělými bezpečnostními technologiemi ProPILOT Assist(1)(2), 
které zajišťují maximální bezpečnost vás i vašich cestujících.

Pohled ze všech stran
Nebojte se už žádného parkovacího místa. Inteligentní kamerový 
systém sledování okolí vozu(2) vám usnadní parkování díky 
4 kamerám, které poskytují 360° pohled z ptačí perspektivy 
a pomohou vám při parkování i na těch nejtěsnějších 
parkovacích místech.

(1) ProPILOT Assist je k dispozici u omezené řady vozů pouze pro automatické převodovky. ProPILOT Assist je moderní asistenční technologie řidiče, která však 
nedokáže zabránit srážkám. Technologie ProPILOT Assist je určena pouze pro použití na dálnici (cesta oddělena bariérou) a vyžaduje pozornost řidiče řidiče „Eyes 
on/ Hands On“ (tj. oči na silnici / ruce na volantu). Řidič by měl sledovat dopravu a řídit se dopravními předpisy. Řidič je odpovědný udržovat pozornost, řídit 
bezpečně a mít neustálou kontrolu nad vozem. 
(2) Funkce jsou k dispozici v závislosti na verzi, ve standardní výbavě nebo pouze jako volitelná výbava (za příplatek).
Neměli byste se spoléhat pouze na komfortní funkce pro řidiče. Některé funkce nemusí fungovat za všech podmínek a okolností. Platí rychlostní a jiná omezení. O 
podmínkách týkajících se technologií Nissan se informujte u svého prodejce Nissan nebo na www.nissan.cz/experience-nissan/asistencni-technologie-ridice.html.
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Vhodný pro váš život
Ať už je váš Juke naplněný lidmi nebo vybavením, je prostorný 
a všestranný, aby se do něj vešla veškerá zábava, která na vás 
čeká. Snadno sklopné dělené zadní sedadlo zvětší velikost 
zavazadlového prostoru, takže můžete přepravovat větší 
náklad, jako jsou jízdní kola nebo jiná větší zavazadla.

NEHYBRIDNÍ HYBRIDNÍ

422 L 354 L
zavazadlový 
prostor

zavazadlový 
prostor

NEHYBRIDNÍ HYBRIDNÍ

1305 L 1237 L
se sklopenými 
sedadly

se sklopenými 
sedadly
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3 barv y 
střechy

10 barevných 
kombinací 
exteriéru

3 exkluzivní 
varianty 
interiéru

Vybarvěte svůj svět
Svůj Juke si můžete upravit podle sebe. Díky 
16 kombinacím (karoserie + interiér) a dvoubarevným 
variantám interiéru u výbavy N-Design váš Juke 
nikdy nezevšední.

Funkce jsou k dispozici v závislosti na verzi, ve standardní výbavě nebo pouze 
jako volitelná výbava (za příplatek).
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11 DVOUBAREVNÝCH PROVEDENÍ

B
A

C

D

N-DESIGN
• Výbava N-connecta
+ 19" kola z lehké slitiny Akari (benzínový motor)
+ 19" aerodynamická dvoubarevná kola z lehké slitiny (hybrid)
+ Ambientní osvětlení
+ 360° parkovací kamera s detekcí pohybujících se objektů
+ Dvoubarevné provedení karoserie
+ Personalizované příslušenství odpovídající laku střechy: vnější, 

přední a zadní nárazníky, boční lišty dveří, vnější zpětná zrcátka

ČALOUNĚNÍ

19" LITÁ KOLA S 
DIAMANTOVÝM 

VÝBRUSEM

19" DVOUBAREVNÁ 
AERODYNAMICKÁ 

LITÁ KOLA(2)

19" LITÁ KOLA AKARI17" LITÁ KOLA S 
DIAMANTOVÝM 

VYBRUSEM

17" OCELOVÁ KOLA 
SAKURA

16" OCELOVÁ KOLA(1)

VISIA & ACENTA
Černá embosovaná 
látka / Černá látka

N-CONNECTA
Černá embosovaná 

látka / PVC a tkanina

TEKNA
PVC

N-DESIGN 
ORANŽOVÝ PAKET
Oranžová Energy / 
Sedadla částečně z 

kůže a syntetické kůže

N-DESIGN 
ČERNÝ PAKET

Černá Enigma / 
Sedadla částečně z 

kůže Alcantara®

N-DESIGN 
BÍLÝ PAKET

Světle šedá / Sedadla 
částečně látka a 

částečně syntetická kůže
(1) K dispozici pouze s benzínovým pohonem

(2) K dispozici pouze pro verzi hybrid

A: Rozvor: 2 636 MM

B: Celková délka: 4 210 MM

C: Celková šířka: 1 800 MM

D: Celková výška: 1 595 MM

Objem zavazadlového prostoru : 

422 L (benzín) / 354 L (hybrid)

ROZMĚRY

VÝBAVY

10 BAREV KAROSERIE

BARVY

Šedá Gunmetal -M- KAD Černá Enigma -M- Z11

Šedá Ceramic -P- KBY

Stříbrná -M- KY0

Burgundy -M- NBQ

Základní Červená -S- Z10 Základní Bílá -S- 326

Červená Fuji Sunset -M- NBVModrá Vivid -M- RCFBílá Pearl -P- QAB

KOLA

TEKNA
• Výbava N-Connecta
+ 19" litá kola s diamantovým řezem
+ Ambientní osvětlení
+ 360° parkovací kamera s detekcí pohybujících se objektů
+ Inteligentní systém sledování bdělosti řidiče
+ Inteligentní sledování mrtvého úhlu se zásahem do řízení
+ Varování před křížením vzadu
+ ProPILOT Assist (AT převodovka a Hybrid) - Inteligentní 

tempomat, Asistent pro dopravní zácpy, Asistent udržování v 
jízdním pruhu

+ ProPILOT Assist (MT převodovka) - Inteligentní tempomat, 
Asistent udržování v jízdním pruhu

VISIA(1)

• 4,2" barevný TFT displej přístrojové desky
• Manuální klimatizace a topení
• LED svítilny s manuálním nastavením 

úrovně
• Přední monoformní sedadlo sportovního 

designu s integrovanou opěrkou hlavy
• Rozpoznávání dopravních značek
• Asistent dálkových světel
• Tísňové volání
• Tempomat a omezovač rychlosti
• Inteligentní nouzové brzdění s 

rozpoznáním chodců a cyklistů
• Inteligentní varování a zásah při vybočení 

z jízdního pruhu

ACENTA(1)

• Výbava Visia
+ Infotainment: 8" dotykový displej s 

rádiem, DAB, Bluetooth®, rozpoznáváním 
hlasu (přes mobilní telefon), Android Auto 
a Apple CarPlay

+ ŘazenÍ pádly u automatické převodovky
+ Zadní kamera

N-CONNECTA
• Výbava Acenta
+ 17" litá kola s diamantovým řezem 

(hybrid)
+ Dešťový senzor
+ i-key
+ Tlačítko start/stop
+ Funkce Walk-Away Lock a Approach 

Unlock (Uzamčení vozu při vzdálení se a 
odemknutí při přiblížení se k vozu)

+ e-Pedal Step (pouze hybrid)
+ 7" barevný TFT displej přístrojové desky
+ Automatická klimatizace a vyhřívání
+ 6 reproduktorů (přední dveře x2, přední 

výškové reproduktory x2, zadní dveře x2)

ČERNÁ METALICKÁ STŘECHA
K dispozici s následujícími barvami karoserie:
Modrá Vivid -M- XFV Šedá Ceramic -P- XFU
Bílá Pearl -P- XDF Burgundy -M– XDX
Stříbrná -M- XDR Červená Fuji Sunset -M– XEY
Šedá Gunmetal -M– XDJ

STŘECHA ČERVENÁ FUJI SUNSET
K dispozici s následujícími barvami karoserie:
Šedá Gunmetal -M- XFB
Černá Enigma -M- XDZ

STŘÍBRNÁ STŘECHA
K dispozici s následujícími barvami karoserie:
Černá Enigma -M- XDZ
Burgundy -M– XEE

P: Perleťová - M: Metalická - S: Jednobarevná
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1 - Přední nárazník spodní

2 - Kryt zrcátka karbon

3 - Ochrana hrany kufru

4 - Karbonový spoiler kufru

5 - Nosič kol na tažné zařízení

6 - Hliníkový střešní nosič s 
rychloupínáním

7 - Oboustranná vložka do 
zavazadlového prostoru

8 - Zástěrky (přední & zadní) 

9 - Střešní nosič jízdních kol 

10 - Rohože (gumové, velurové, luxusní)

11 - Odnímatelné tažné zařízení

12 - Podsvícená prahová lišta dveří 
(pouze vpředu)

Střední střešní box

17" stříbrná zimní kola 
se středovým krytem 

1 2 3

654

987

121110

Více JUKE. Více VY.
Stejně jako váš JUKE je i jeho příslušenství navrženo tak, aby do každého dne přinášelo pokročilé technologie, 
dynamiku a eleganci. Díky tomu toho vy, váš Juke a vaše rodina zvládnete udělat víc, dojet dál a užít si každý 
společný výlet.

Funkce jsou k dispozici v závislosti na verzi, jako standard nebo pouze jako volitelná výbava 
(za příplatek). Další informace získáte u místního prodejce Nissan.
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Prodloužená záruka
Prodloužená záruka Nissan vám dává možnost 
prodloužit standardní záruku 3 roky / 100 000km 
na delší dobu nebo počet ujetých kilometrů. 
Vyberte si smlouvu, která nejlépe vyhovuje 
vašemu způsobu jízdy. V případě opravy budou 
použity pouze originální díly Nissan, které budou 
namontovány vyškolenými techniky Nissan.

PRO VÍCE INFORMACÍ KONTAKTUJTE 
SVÉHO PRODEJCE NEBO SERVIS 
NISSAN
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Ponořte se do zážitku Nissan Juke: www.nissan.cz/vozidla/nova-vozidla/novy-juke.html.
Sledujte Nissan JUKE na Facebooku, Instagramu a Youtube. 
Bylo vynaloženo veškeré úsilí, aby byl obsah této publikace v době tisku (červenec 2022) správný. V souladu s politikou společnosti 
neustále zlepšovat své produkty si společnost Nissan Europe vyhrazuje právo kdykoli změnit specifikace a vozidla popsaná a vyobrazená 
v této publikaci. Prodejci Nissan budou o všech takových změnách co nejrychleji informováni. Nejaktuálnější informace vám poskytne 
místní prodejce Nissan. Vzhledem k omezením použitých tiskových procesů se barvy zobrazené v této brožuře mohou mírně lišit od 
skutečných barev použitých materiálů laku a vnitřního obložení. Všechna práva vyhrazena. Reprodukce této brožury nebo její části bez 
písemného svolení společnosti Nissan Europe je zakázána. Tato brožura je vyrobena z papíru bez obsahu chlóru – brožura MY23 Juke 
07/2022 – Vytištěno v EU. Vytvořil DESIGNORY, Francie a vyrábí eg+ po celém světě, Francie – Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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