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NY NISSAN JUKE, COUPÉ-CROSSOVEREN Fanger øjet fra alle vinkler. Det dynamiske, 
sportsinspirerede design og coupé styling, giver et kraftfuldt udtryk hvor end den 
mødes. Avanceret teknologi - inklusiv ProPILOT køreassistance - holder dig i kontrol, 
forbundet og underholdt til nye spændende urbane eventyr. COUPÉEN DER ER ET 
KUP I SIG SELV
De viste billeder og beskrivelser er vejledende. I nogle tilfælde viser billederne biler med ikke-lokale specifikationer og repræsenterer ikke en 
bestemt model, udstyrsversion eller et specifikt tilbud. De viste features er eventuelt ikke tilgængelige, ikke tilgængelige som standardudstyr 
eller kun tilgængelige som ekstraudstyr.
De tilgængelige features afhænger af versionen som standardudstyr eller kun som ekstraudstyr (mod merpris).
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TEKNOLOGI, DER PASSER PÅ DIG
Ny Nissan Juke giver dig en bedre tur gennem livet med avanceret Nissan Intelligent Mobility-
teknologi, der giver dig mere selvtillid og mere forbindelse til verden omkring dig. Når den er 
aktiveret, bevæger ProPILOT * -teknologien sig med dig, tilpasser sig lydløst til den måde, du kører 
på, holder øje med og træder ind for at styre, bremse eller accelerere når du har brug for det.

*ProPILOT fås kun til et begrænset udvalg af biler. ProPILOT er et avanceret førerassistentsystem, men det kan ikke forhindre kollisioner. ProPILOT 
er kun beregnet til kørsel på motorvej (med autoværn) og kun med ”hænderne på rattet og øjnene på vejen”. Det er førerens ansvar at være 
agtpågivende, køre sikkert, overholde hastighedsgrænserne og holde en sikker hastighed i forhold til vejforholdene samt til en hver tid at bevare 
kontrollen over bilen. Kun i forbindelse med DCT-gearkasse.
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ÆGTE BLIKFANG
Alle detaljerne i den nye Nissan JUKEs eksteriør er til for at blive betragtet. Bilens design 
blev udviklet med henblik på at skabe opmærksomhed, og den er inspireret af den 
dynamiske dristighed, som den originale JUKE, der blev lanceret i 2009, besidder, samt 
af Nissans sportsvognsarv. Med 19" aluminiumsfælge har den en fantastisk udstråling. 
Vis din personlighed frem. Signalér at du er ankommet.

LED-forlygter LED-baglygter Markant design Svævende tag
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ADVANCED DRIVE ASSIST DISPLAY

D-formet rat Ambiente-
belysning*

Smart 
display

Soft-touch materialer 
og sølv finish*

Touchskærm*

FIND DIN 
PASSION
Den nye Nissan JUKEs interiør er 
designet med dig i centrum – med 
detaljer af høj kvalitet, 
ergonomiske betjeningselementer 
og dæmpet belysning, er JUKE 
designet til at få dig i den rette 
stemning til køreturen. Det intuitive 
cockpitdesign i flere lag sørger for, 
at du er sikker, bevarer kontrollen 
og er klar til at nyde køreturen.

Den nye Nissan JUKEs Advanced 
Drive-Assist Display sørger for at 
præsentere den information, du har 
brug for, lige i synsfeltet.*Ikke tilgængelig på alle varianter
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PROPILOT*.
FREMTIDEN ER NU

For din sikkerheds skyld 
justerer bilen hastigheden for 

at opretholde en sikker afstand 
til det forankørende køretøj

I tæt trafik, hvorefter bilen 
sørger for, at du holder din 

plads i bilkøen

Hvis du kører for tæt på 
vognbanemarkeringerne, 
hjælper bilen dig tilbage i 
midten af din vognbane.

Med Nissan ProPILOT er du aldrig alene. Fås på modeller med 
DCT-gearkasse, hvor den arbejder i baggrunden og holder øje 
med vejen, når den er aktiveret. Du kører bare som du altid kører, 
men nu ved du, at den nye Nissan JUKE er klar til at hjælpe med 
bremsning, styring eller acceleration for at holde dig sikker, 
på sporet og i kontrol.

*ProPILOT fås kun til et begrænset udvalg af biler. ProPILOT er et avanceret førerassistentsystem, men det kan ikke forhindre kollisioner. 
ProPILOTProPILOT er kun beregnet til kørsel på motorvej (med autoværn) og kun med ”hænderne på rattet og øjnene på vejen”. Det er førerens 
ansvar at være agtpågivende, køre sikkert, overholde hastighedsgrænserne og en sikker hastighed i forhold til vejforholdene samt til en hver tid at 
bevare kontrollen over bilen. Kun i forbindelse med DCT-gearkasse.

HOLDER ØJE MED 
TRAFIKSTRØMMEN

KAN ENDDA STANDSE 
BILEN HELT

OPRETHOLDER DIN 
FORUDINDSTILLEDE 
HASTIGHED OG AFSTAND

STYRER FOR DIG* BREMSER FOR DIG* ACCELERERER FOR DIG*
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INTELLIGENT AROUND VIEW MONITOR* 

REAR CROSS TRAFFIC ALERT*.
Undgå kollisioner med 
køretøjer, der nærmer sig 
bagfra, mens du bakker.

FRONTKAMERA.
Få et kombineret 

overblik over fronten og 
et overordnet overblik 
for perfekt parkering.

UDSYN HELE VEJEN 
RUNDT.

Få et virtuelt 360°-overblik 
i fugleperspektiv, 

når du manøvrerer.

KAMERA MED VISNING 
AF HØJRE SIDE.

Drej knappen for at 
se kantstenen.

BAKKAMERA.
Se det, der er lige 

bag bilen.

PARKER SOM EN PROFESSIONEL.
Hvis du hader parkering, vil du elske den nye Nissan JUKE. Around View Monitor giver dig et 360° 
overblik over din bil, hvor du kan vælge af fokusere på visning af front, bagende eller fortov for at 

hjælpe dig med at parkere trygt og sikkert.

*De viste funktioner kan være begrænset til visse modeller.

Alarmen er beregnet til at advare føreren, den 
kan ikke stoppe kontakten med andre køretøjer 
eller bakke for føreren. Systemet registrerer 
muligvis ikke alle objekter. Køretøjsbetingelser 
gælder. Kør altid forsigtigt, og sørg for at være 
opmærksom på vejen og forholdene omkring dig. 
Kontakt din Nissan-forhandler for at få flere 
oplysninger.
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* Du bør ikke udelukkende stole på bekvemmelighedsfunktioner. Visse funktioner fungerer muligvis ikke under alle forhold og omstændigheder. Hastighed og 
andre begrænsninger er gældende. For vilkår og betingelser vedrørende Nissans teknologier bedes du kontakte din Nissan-forhandler eller www.nissan.dk

E-CALL
Dette system ringer automatisk til 
nødtjenester i tilfælde af trafikulykker, 
hvor som helst i Europa.

EN MERE INTELLIGENT 
VEJ FORUDE.
Den nye Nissan JUKE er spækket med intelligente kørselsteknologier, 
som er designet til at hjælpe dig under kørslen, så du oplever 
større tryghed, mere spænding og større forbindelse 
med omverdenen.

INTELLIGENT NØDOPBREMSNING MED 
REGISTRERING AF FODGÆNGERE

TRAFFIC SIGN RECOGNITION INTELLIGENT LANE INTERVENTION HIGH BEAM ASSIST

Bremser for at reducere risikoen 
for kollisioner med køretøjer, 

fodgængere eller cyklister ved 
lav hastighed.

Sørger for at registrere vejskiltene, 
når du kører, og holder dig opdateret 

om den seneste registrerede 
hastighedsgrænse.

På motor- og landeveje kan 
vognbane-assistenten forsigtigt 
bremse for at hjælpe dig med at 

komme tilbage på sporet, hvis det 
registreres at, du utilsigtet er 

kommet ud af kurs

Fjernlysassistenten bidrager til et 
godt udsyn i mørke uden at blænde 

de øvrige trafikanter. Den tænder 
automatisk fjernlyset, når du har 

brug for det, og blænder ned igen, 
når det registrerer et køretøj forude.

BLIND SPOT INTERVENTION**
Advarer dig, hvis der er et køretøj i 
den blinde vinkel, på begge sider af 
bilen og bringer dig tilbage til køen.

6 AIRBAGS SOM STANDARD.
Når en kollision er uundgåelig, 

hjælper Nissans Zone Body-
konstruktion ved at absorbere 

kollisionen, mens det avancerede 
system af sikkerhedsseler og airbags 

beskytter personerne i bilen.     

**De tilgængelige features afhænger af versionen som standardudstyr eller kun som ekstraudstyr (mod merpris).
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ET SMIL PÅ LÆBEN
Fra den lette turboladede motor til hurtig reaktionsskift, 
fra det ultrahøjstyrke stålchassis til den sportslige styring 
og affjedring, håndterer den nye Nissan Juke som en drøm. 
Tilføj teknologier og køretilstande for at maksimere 
præcision og kontrol, og tjek derefter det smil på dit ansigt!

INTELLIGENT RIDE CONTROL. INTELLIGENT TRACE CONTROL.

*Kun på DCT gearkasse
**Ikke tilgængelig på visse modeller

Sikrer en mere smidig kørsel ved 
at styre motoren og bremserne, 

så nikkebevægelser undgås under 
acceleration og ved kørsel over bump

Holder retningen ved at aktivere bremserne 
individuelt ved hvert enkelt hjul 

STANDARD MODE/ ECO 
MODE/ SPORTMODE**.
Vælg ECO for optimeret 
brændstofeffektivitet, 
Standard for den bedste 
balance mellem 
brændstofeffektivitet og 
performance eller Sport for 
maksimal køreglæde.

PADDLE SHIFT*. 
For en sjovere og mere 
engagerende køreoplevelse.

MANUEL GEARKASSE ELLER DCT-GEARKASSE. 
6-trins manuel gearkasse eller automatisk 7-trins DCT 
(dobbeltkoblingsgearkasse) for smidige, hurtige gearskift og 
manuel indstilling for total kontrol
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Access remote-tjenester 
omfatter rejseplanlægning 
fra ekstern enhed til: 
NissanConnect Services 
appen*. Og hvis du 
nogensinde får brug for 
hjælp, er Nissan Assistance 
(vejhjælp) kun et klik væk.

Tilslut din Android- eller iOS-
enhed for problemfri
tilslutning inklusive 
stemmestyring. ** Få 
adgang til din
favoritmusik, beskeder og 
andre apps for at blive
informeret og underholdt
mens du kører.

Turn-by-turn navigation 
inklusive send til bil og 
interessepunkter bringer 
dig, hvor du skal hen. Tjek 
den afstand, du har kørt, 
antallet af ture, du har 
foretaget direkte fra din 
smartphone.

I problemer? Breakdown 
Assistance giver dig 
mulighed for at nå support i 
tilfælde af sammenbrud. 
Smart Alerts hjælper dig 
med at holde øje med 
brugen af   din bil.Den nye 8" touchskærm* i Nissan JUKE er din portal til NissanConnect: 

gennem intuitiv navigation, avanceret teknologi og mere. Vores 
smartphone-app tilbyder et voksende udvalg af tjenester, herunder 
afsendelse af rejseplaner til din nye Nissan JUKE.

SIKKERHED OG BILENS 
SUNDHEDSTILSTAND

Scan koden for 
at downloade 
NissanConnect 
Services-appen, 
og tilslut den til 
din nye Nissan 
JUKE nu.

NissanConnect 
Services

NEM OPKOBLING TIL
DIN VERDEN

NAVIGATION & KØRSEL OPKOBLING BEKVEMMELIGHED OG 
KOMFORT

*Ikke alle funktioner er tilgængelige i alle kvaliteter, og NissanConnect-tjenester er tilgængelige fra Acenta modellen og opefter.

Funktionsrespons og brug kan blive påvirket, når bilen modtager et dårligt signal. For optimal brug skal du sørge for, 
at din bil er under god netværksdækning.

** Tilslutning af en mobiltelefon til brug af NissanConnect skal kun ske, når 
bilen er parkeret sikkert. Brug af systemet skal altid være i overensstemmelse 
med reglerne i Highway Code. Fører bør kun bruge systemet, når det er 
sikkert. Brugere skal være opmærksomme på at håndfri teknologi kan 
distrahere opmærksomheden fra vejen, hvilket kan påvirke at have fuld 
kontrol over køretøjet.

Udskriv   |   Luk

Side 1    |     Side 2    |     Side 3    |     Side 4    |     Side 5    |     Side 6

Udvendig design    |    Indvendig design    |    Nissan Intelligent Mobility    |    Bose® Personal SpaceTM    |    Rummelighed    |    Stil og tilbehør



(1) Apple CarPlay® og Android Auto fås gratis, afhængigt af model og / eller karakter. Kontakt din Nissan-forhandler eller for at få flere oplysninger
[telefonnummer / e-mail-adresse].

(2) Gratis tjenester (Nissan på Google Assistant, Nissan på Amazon Alexa*, Kørselshistorik & analyse, Nissan Hjælp & assistance, vejhjælp) er tilgængelige uden beregning i en periode på 
7 år afhængigt af model og/eller udstyrsvariant. Du kan få yderligere informationer ved at kontakte din Nissan forhandler eller [telefonnummer/e-mailadresse].

(3) Kort og live trafik, fjernbetjeningstjenester, smarte alarmer er tilgængelige gratis i en periode på 3 år og derefter tilgængelige mod et gebyr afhængigt af model og udstyrsvariant. 
Kontakt din Nissan-forhandler eller [telefonnummer / e-mail-adresse] for at få flere oplysninger.

(4) Wi-Fi i bilen er altid en betalingstjeneste og vil være tilgængeligt i starten af 2020 via abonnement. Du kan få yderligere informationer ved at kontakte din Nissan forhandler eller 
[telefonnummer/e-mailadresse].

*Amazon, Alexa og alle relaterede varemærker tilhører Amazon.com, Inc. eller tilknyttede selskaber.

Funktionsrespons og brug kan blive påvirket, når bilen modtager et dårligt signal. For optimal brug skal du sørge for, at din bil er under god netværksdækning.

Tilslut din smartphone og få adgang til 
alle de ting, du elsker, såsom din musik 

og SMS-beskeder, mens du kører.
Gratis tjeneste (1)

For optimal brug anbefaler vi at bruge 
det ægte producentkabel.

Anvend din bil som et Wi-Fi-hotspot 
til at etablere forbindelse til internettet 

i bilen. Lad os komme af sted!
Betalingstjeneste (4)

Brug appen NissanConnect 
Services for at styre din bils 
døre og forlygter eksternt.

Gratis tjeneste i 3 år (3)

Tilføj din nye Nissan Juke som 
enhed og få informationer om 

din bil via stemmebetjening.
Gratis tjeneste (2)

Tilslutning af en mobiltelefon til brug af NissanConnect bør kun ske, når bilen er parkeret sikkert. Brug af systemet skal altid være i overensstemmelse med reglerne i Highway Code. 
Fører bør kun bruge systemet, når det er sikkert. Brugere skal være opmærksomme på at håndfri teknologi kan distrahere opmærksomheden fra vejen, hvilket kan påvirke at have fuld 
kontrol over køretøjet.

For at bruge NissanConnect-tjenesterne har du brug for en NissanConnect-brugerkonto og skal registrere samt logge ind på NissanConnect med dit brugernavn og din adgangskode. 
For at bruge den gratis Nissan Connect-app har du brug for en smartphone med et kompatibelt iOS- eller Android-operativsystem og et SIM-kort med dataindstilling med en 
eksisterende eller separat 
Brugen af   NissanConnect internet er muliggjort via en integreret trådløs internetforbindelse. Datapakker fås via udvalgte eksterne mobilkommunikationsudbydere i 
overensstemmelse med deres vilkår og betingelser (afhængigt af tilgængeligheden i dit land).
For yderligere information, besøg www.nissan.dk og din Nissan-forhandler.

INTELLIGENT. INTUITIV.
INFORMERET.
Når du sidder i din bil, kan du tilslutte din telefon takket være Apple CarPlay® og Android Auto, så du 
kan begynde at bruge din foretrukne apps. Når du ikke er i bilen, kan du altid se din Nissan Jukes 
tilstand og aflåse den eller låse den op, uanset hvor du er.

KOMPATIBILITET MED 
GOOGLE ASSISTENT*

REMOTE CONTROL SERVICES

IN-CAR WIFI APPLE CARPLAY® & ANDROID AUTO

DIN MUSIK. PÅ DIN MÅDE
Anvend Bluetooth, audiostreaming 
eller USB-tilslutning til at afspille 
musik direkte fra din smartphone.
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SOUND IMMERSION 

SÆT LYD PÅ DINE
EVENTYR
Føl hvert et beat. Nissan Juke tilbyder premium 
tilsluttet lyd inklusive Bose® Personal® Plus* 
audio**. De komfortable, ergonomiske 
monoformede sportssæder har indbyggede 
nakkestøttehøjttalere til fører og passager. De 
bringer dig endnu tættere på, så du kan tilpasse  
musikken til dit humør. Tag musikken til det næste niveau 

med en bredere og mere omgivende 
oplevelse.

FRONTALT LYDBILLEDE 
For utrolig klar lyd og dybde. Det er 
lige som et live-band, der spiller en 

intimkoncert bare for dig.

VÆLG DIT FORETRUKNE NIVEAU AF 
FORDYBELSE MED BOSE®

PERSONALSPACETM-STYRING*: 

*De tilgængelige features afhænger af versionen som standardudstyr eller kun som 
ekstraudstyr (mod merpris).
**Bose® Personal® Plus-soundsystemet omfatter otte højttalere: to i førerens nakkestøtte, 
to i forsædepassagerens nakkestøtte, en i førerdøren, en i fordøren i passagersiden, en i 
A-stolpen i førersiden og en i A-stolpen i passagersiden.
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Fremragende 
benplads Ambientebelysning* Stort handskerum Opbevaring af 

større drikkevarer

* Ikke tilgængelig på alle varianter

MERE PLADS TIL FORNØJELSE
Den nye Nissan JUKE er designet til virkelighedens verden. Det betyder masser af 
plads til telefoner, drikkevarer og store og små ting rundt om i kabinen plus 
USB-stik for og bag, så dine enheder altid er ladet op.
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1305L

422L 
BAGAGERUMS-

KAPACITET
*Ikke tilgængeligt til alle udstyrsvarianter

BAGSÆDER 
KLAPPET NED

LIGE SÅ TILPASNINGSDYGTIG SOM DIG SELV
Den nye Nissan JUKE er beviset på, at du kan mixe sjov med praktiske egenskaber. Den er designet til at 
gøre det nemmere at få dine ting ind i og ud af bilen, samt at transportere brede eller lange genstande, 
såsom møbler eller bagage, på en nem måde takket været bagagerumsbunden.*
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GØR DEN PERSONLIG
Der er kun en ting, der er mere spændende end den nye Nissan JUKE, og det er DIN nye 
Nissan JUKE. Design din egen bil med dit valg af farver, fælge og interiør. Den nye Nissan JUKE 
N-design tilbyder maksimal individualisering inde som ude, plus 19" fælge og et stilfuldt 
tofarvet tag.

BESKYTTELSE TIL
KOFANGER, BAG

19" 
ALUMINIUMSFÆLGE

FRONTSPOILERKANTBESKYTTELSE TIL
KOFANGER, FOR SIDESKØRTER SPEJLKAPPER

 Ikke alle de anførte favekombinationer er tilgængelige på det danske marked

UDVENDIG 
INDIVIDUALISERING
8 kombinationer af 
karrosserifarver i 
2 farvenuancer betyder, 
at du kan give udtryk 
for din personlighed 
som aldrig før med 
spændende, matchende 
interiørfarver.
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1 2 3

4

10

5

7 8 9

6
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MEDIUM TAGBOKS

17" ALUMINIUMSFÆLG
MED CENTERKAPSEL

MERE JUKE. MERE DIG.
Præcis som din JUKE er udvalget af tilbehør 
designet til at tilføre avanceret teknologi 
og elegance til dine hverdagsture. Så du og din 
familie kan udfolde jer mere, køre længere og 
nyde alle køreture sammen.

1 - KABINELYSPAKKE, FOR, BAG, 
BAGAGERUM

2- STÆNKLAPPER (FOR & BAG)
3- TAGMONTERET CYKELHOLDER
4- CYKELHOLDER - TIL ANHÆNGERTRÆK
5- LASTHOLDER I ALUMINIUM MED HURTIG FASTGØRELSE
6- MÅTTER (LUKSUS, GUMMI)
7- BAGAGERUMSBEKLÆDNING, VENDBAR
8- SMARTPHONEHOLDER (MAGNETISK)
9- AFTAGELIGT TRÆK
10- BELYST INDSTIGNINGSLISTE (KUN FRONT)
11- 17" BLACK WINTER WHEEL

19" ALUMINIUMSFÆLGE -  AKARI BLACK - DIAMOND CUT 19"17"
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D

A

B
C

Enigma Black / sædeindtræk i
delvist læder og Alcantara®

Sæder med indtræk i stof og delvist 
kunstlæder

ACENTA & VISIA STANDARD
Indpræget sort stof/sort stof

N-DESIGN BLACK PACK

N-CONNECTA STANDARD
Indpræget sort stof/gråt stof

TEKNA STANDARD

INDTRÆK

A: Akselafstand: 2.636 MM
B: Længde: 4.210 MM
C: Bredde inkl. udfoldede 
spejle: 1.983 MM
D: Højde: 1.595 MM
Bagagerumskapacitet: 422 l

MÅL

19" aluminiumsfælg 
Tekna

19" alufælge "Akari"

16" hjulkapsel 17" aluminiumsfælg17" 2-tonede fælge 
"Sakura"

FÆLGE

FARVER

TOFARVET LAK

Sunset Red (M) - NBV Pearl White (P) - QAB

Vivid Blue (M) - RCA Ink Blue (M) - RBN Chestnut Bronze (M) - CAN

Burgundy (M) - NBQ Silver (M) - KYO Dark Metal Grey (M) - KAD

Black (M) - Z11 Red (S) - Z10 White (S) - 326

METALLAK

STANDARDFARVER

PREMIUMLAK

• Silver (M) - XDR
• Dark Metal Grey (M) - 

XDJ
• Vivid Blue (M) - XDY

• Chestnut Bronze (M) - 
XDW

• Pearl White (P) - XDF
• Sunset Red (M) - XEY

SORT TAG
Fås sammen 
med følgende 
karrosserifarver:

• Dark Metal Grey (M) - XFB • Black (M) - XFC

SOLNED-
GANGSRØDT 
TAG
Fås sammen 
med følgende 
karrosserifarver:
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HOS NISSAN 

FOKUSERER VI 
PÅ KVALITET.

EN 360°-PROCES
Vi producerer i høj kvalitet fra start og udvikler omhyggeligt hver 

enkelt bil til at være mere komfortabel og holdbar ved hjælp af 
innovativt design, intelligent teknologi og gennemtænkte detaljer 

med inspiration fra dig.

SIKKERHED
Vi arbejder med vores intelligente køresystemer for at passe på dig 

hele tiden og hjælpe dig til at undgå uheld, så du dag efter dag får en 
begejstrende og sikker køreoplevelse. Vores Around View Monitor 

bruger fire kameraer til at give dig et virtuelt billede af din bil og 
omgivelserne omkring den i fugleperspektiv.

EKSTREM HOLDBARHED
Vi tester vores biler til grænserne for at sikre deres præstationer og 

driftssikkerhed i hverdagen. Vi kører millioner af kilometer i fasen før 
produktion, åbner og lukker dørene og motorhjelmen tusindvis af gange 

hver dag og bruger ægte vulkansk støv fra Japan til at teste rudernes 
modstandsdygtighed.

Det kommer i første række i alt, hvad vi foretager os – 
på laboratoriet og i tegnestuen, på fabrikken og hos 

vores forhandlere samt i vores relation til dig. Vi gør et 
forsøg, gør et nyt forsøg og gør så endnu et forsøg. Fordi 

alt det, vi foretager os, er noget vi gør på basis af vores 
erfaringer. Vi kalder det for Nissan Quality.
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Nissans udvidede garanti giver dig mulighed for at udvide garantien på 3 år / 
100.000  km i en længere periode eller i kilometer. Vælg den kontrakt, der passer 
bedst til dit kørselsforbrug. I tilfælde af reparation vil kun originale Nissan-dele blive 
brugt og monteret af Nissan-uddannede teknikere.

NISSAN UDVIDET TRYGHED

Giv din Nissan Juke den vedligeholdelse, den fortjener, med en Nissan Serviceaftale 
og spar penge i den sidste ende. Nissan Serviceaftale omfatter alt planlagt 
servicearbejde, som anbefales af Nissan og angives i Nissans officielle servicemanual. 
Hvis du indgår en Serviceaftale, kender du bilens vedligeholdelsesomkostninger lige 
fra starten, ligesom du er beskyttet mod prisinflation. Vælg den varighed, der dækker 
dine behov og drag fordel af brugen af originale Nissan reservedele, som monteres 
af vores uddannede mekanikere til en nedsat pris. En godt vedligeholdt bil har en 
højere gensalgsværdi. Hvis du sælger din Nissan, før aftalen udløber, kan den nye 
ejer nyde godt af Serviceaftalen i den resterende periode. Så tøv ikke længere med 
at købe en Nissan Serviceaftale, så du får mere ro i sjælen.

NISSAN SERVICEAFTALER

MED NISSAN JUKE 
FÅR DU FØLGENDE:

3 ÅRS ELLER 100.000 KM GARANTI
(Det der forekommer først)

SERVICEINTERVAL PÅ 1 ÅR ELLER PÅ 
30.000 KM (Det der forekommer først)

PRISMATCH PÅ VÆRKSTEDSARBEJDE
Vi lover, at vi giver din Nissan en udsøgt behandling. 

Det kan vi takket være vores Nissan uddannede 
teams, der arbejder med originale Nissan reservedele. 
Vi ved, hvad din Nissan behøver – og vi garanterer, at 

du får mest for pengene hos os. Vi matcher altid 
prisen, hvis du finder et tilsvarende værkstedstilbud - 

inklusiv originale Nissan reservedele og arbejdstimer - 
inden for 25 km fra dit lokale værksted.

GRATIS LÅNEBIL
Vi lover at holde dig kørende, mens din bil er til 

service eller reparation. Book på forhånd, så sørger vi 
for en gratis lånebil Hos visse forhandlere har vi 

endda elbiler til rådighed, og vi kan også tilbyde andre 
transportløsninger, der passer til dine behov.

NISSAN ASSISTANCE VEJHJÆLP
Vi lover at holde dig kørende 24/7. Sker der noget 
uventet, garanterer vi 24-timers vejhjælp - uanset 
alderen på din Nissan.

GRATIS SUNDHEDSTJEK
Vi lover at give bilen et gratis sundhedstjek, inden der 
udføres arbejde på den, så du helt nøjagtigt ved, hvad 
der skal udføres, og hvor meget det vil komme til at 
koste. Du får også et tilbud på forhånd, så du ved, 
hvad der skal laves, og hvor meget det vil koste.

VORES LØFTE HAR INGEN UDLØBSDATO. HVIS DU HAR TILMELDT DIG YOU+NISSAN-PROGRAMMET 
OG DU ØNSKER AT BLIVE BEHANDLET MED OPRIGTIGHED, ÅBENHED OG ÆRLIGHED, SÅ SØRGER VI 

FOR DIG. DET ER VORES LØFTE.

VORES LØFTE. DIN OPLEVELSE

UANSET HVOR, UANSET HVAD. RING + 45 70 14 01 47 – SÅ ER VI DER FOR DIG.

DU FÅR DET BEDSTE FREM I OS
HER HOS NISSAN.

Du sætter gang i vores fantasi. Du udfordrer 
vores opfindsomhed. Du inspirerer os til at 
u d f o rd re  s ta n d a rd e r n e o g s k a b e 
innovationer. Og hos Nissan handler 
innovation ikke blot om mere og større, det 
handler om at bryde grænser og sætte nye 
standarder. Det handler om at udvikle 
uventede løsninger, der opfylder dine 
vildeste og mest pragmatiske drømme. Hos 
Nissan udvikler vi biler, tilbehør og services, 
der er banebrydende – vi gør det praktiske 
spændende og det spændende praktisk, så 
vi kan tilbyde dig en endnu mere begejstrende 
køreoplevelse hver eneste dag.
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Med Nissan Intelligent Mobility er du altid et skridt foran. I biler, der føles som en 

forlængelse af dig selv, hjælper dig med at se og registrere mere, reagerer sammen 

med dig og nogle gange endda for dig. Nissan Intelligent Mobility handler om en bedre 

fremtid – i en verden, som er mere sikker, bæredygtig og sjov.

Besøg vores hjemmeside på: www.nissan.dk

Forhandlerens stempel:

Følg den nye Nissan JUKE på:

Vi har gjort vores bedste for at sikre, at indholdet i denne brochure er korrekt på tidspunktet for trykningen December 2020. Denne 
brochure er fremstillet ud fra prototyper, der er blevet vist på biludstillinger. Ikke alle funktioner og udstyrselementer vist i denne 
brochure er tilgængelig på alle varianter. I overensstemmelse med firmaets politik vedr. en kontinuerlig produktudvikling 
forbeholder Nissan Europe sig ret til uden varsel at foretage ændringer i forhold til specifikationerne og de viste biler i denne 
brochure. Nissan forhandlerne vil hurtigst muligt blive informeret om sådanne ændringer. Kontakt din lokale Nissan forhandler, hvis 
du ønsker de sidste nye informationer. På grund af begrænsningerne i forbindelse med trykningen kan farverne i denne brochure 
afvige en smule fra de faktiske farver på lak og interiør. Alle rettigheder forbeholdes. Det er ikke tilladt at gengive denne brochure 
i sin helhed eller i uddrag uden skriftlig tilladelse fra Nissan Europe..

Denne brochure er trykt på klorfrit papir – MY20 JUKE BROCHURE LHD 12/2020 – Trykt i EU.
Udarbejdet af DESIGNORY, Frankrig og fremstillet af eg+ worldwide, Frankrig – Tlf.: +33 1 49 09 25 35
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https://www.nissan.dk/biler/personbiler/juke.html
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