
J U K E



NEW NISSAN JUKE, THE COUPE CROSSOVER is an eye catcher from all angles.
Its dynamic, sport-inspired design and coupe styling make a powerful statement 
wherever it goes.

نيسان چوك الجديدة كليًا
تخطف األنظار من كل زاوية. تصميمها الكوبيه الديناميكي و الرياضي يجعلها

تضع بصمة أينما ذهبت. 



CATCH EVERY EYE
Every detail of new Nissan Juke’s exterior is built to catch eyes.
Inspired by dynamic boldness of original JUKE and Nissan sporting heritage,  
it's coupé crossover style was created to turn heads. With the 19 alloy wheels 
it brings a strong stance. 

تخطف جميع األنظار
كل تفصيلة في التصميم الخارجي مصممة لكي تخطف األنظار، مستوحاه من جراءة 

تصميم نيسان چوك األصلي. صممت لكي يلتفت لها كل من يراها. نيسان چوك 
الجديدة تتميز بعجالتها الرياضية مقاس ١٩ .

LED Headlights        LED tail lights       Bold styling         Floating roof



D-Shape  
Steering Wheel

Ambient  
light*

Smart 
grouping of 
commands

Soft-touch 
materials and 

silver finishings*

8" inch touch 
screens*

*Not available in all grades

DISCOVER 
YOUR PASSION
New Nissan JUKE’s interior is
designed for you – with
high-quality finishes, ergonomic
controls and ambient lighting
designed to put you in driving 
mode. The intuitive, layered 
cockpit design keeps you safe, in 
control and ready for an 
enjoyable drive.

إكتشف شغفك
تصميم نيسان چوك الداخلي

مفصل من أجلك بجودة فائقة.
بوحدة تحكم سهلة وإضاءة

مريحة لكي تجعل األجواء مناسبة
للقيادة الفارهة. مساحة القيادة

متعددة الطبقات بالكامل مصممة
لكي تجعلك في أمان، متحكم وجاهز

لإلستمتاع برحلتك.
LARGE, CLEAR TFT 
INSTRUMENT PANEL

شاشة عرض كبيرة
تظهر المعلومات



STANDARD MODE/ 
ECO MODE/SPORT MODE.  

Select ECO for enhanced fuel 
efficiency, Standard for the 
best balance between fuel 
efficiency and performance, 
or Sport for hair-trigger 
response and enhanced 
driving performance.

PURE DRIVING PLEASURE
The responsiveness of its lightweight turbocharged
engine to quick reaction shifting, from the rigid, ultra-high 
strength steel chassis to the sporty steering and 
suspension. With technologies and driver modes to 
maximize precision and control.

ENGINE FUEL OUTPUT (HP) AXLE TRANSMISSION

DIG-T 117 PETROL 115 FRONT 7-SPEEDS AUTOMATIC DCT

PADDLE SHIFT. Responsive 
paddle gear change for a 
more fun, more engaging  
driving experience.

ACTIVE RIDE CONTROL
(US only)

 
INTELLIGENT RIDE CONTROL. 

Delivers a smoother drive by controlling the 
engine and brakes to avoid pitching when 

accelerating and driving over bumps. 

INTELLIGENT TRACE
CONTROLINTELLIGENT TRACE CONTROL.

Keeps you on the right line by applying the 
brakes to each wheel independently. 

متعة القيادة الخالصة
بداية من إستجابة المحرك التربو خفيف الوزن حتى التحويل 

السريع  و الهيكل الفوالذي فائق القوة  و التوجيه. نيسان چوك 
الجديدة أشبه بالحلم. بالتقنيات اإلضافية و أوضاع القيادة 

تتمكن من تحقيق أقصى قدر من اإلحكام والتحكم.

الوضع القياسي / وضع التوفير / الوضع 
الرياضي.

إختر وضع التوفير لتحقيق أعلى كفاءة أو 
الوضع القياسي لتوازن بين إستهالك 

الوقود واألداء . إختر الوضع الرياضي 
لتعزيز األداء ومتعة القيادة.

مقبض تبديل تروس السيارة
تغيير تروس سريع االستجابة لتجربة 

قيادة أكثر متعة وتشويق. 



INTELLIGENT. 
INTUITIVE. INFORMED.
Connect your phone to start using your preferred apps thanks to Apple CarPlay® and Android Auto.

(1) Apple CarPlay® and Android Auto are available free of charge, depending on model and/or grade. For more information, please contact your Nissan dealer or  
call us on 16244.

YOUR MUSIC. YOUR WAY.
Use Bluetooth streaming audio or 
the USB input to play music directly 
from your smartphone.

.Android Auto و ®Apple CarPlay قم بتوصيل هاتفك لبدء إستخدام التطبيقات المفضلة لديك عن طريق 

Free service (1)

For optimal use, we recommend to use the genuine 
manufacturer cable.

Plug your smartphone and access certain 
features of your phone

such as music and text messages through 
your Juke’s infotainment system.

APPLE CARPLAY® & ANDROID AUTO 
قم بتوصيل هاتفك الذكي والوصول إلى ميزات معينة 

بهاتفك مثل الموسيقى والرسائل النصية من خالل نظام 
المعلومات والترفيه الخاص بك.

خدمة مجانية
لإلستخدام األمثل ، نوصي باستخدام الكابل األصلي.

يتوفر Apple CarPlay® و Android Auto مجاًنا ، وفًقا للطراز  و / أو الدرجة. لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بوكيل نيسان أو االتصال على ١٦٢٤٤



SOUNDTRACK 
YOUR 
ADVENTURE
New Nissan Juke offers premium 
Bose® Personal® Plus* audio. 

SOUND IMMERSION 
Take your music to the next level 
with a wider, more surrounding 
experience.

FORWARD FRONTAL STAGE 
For incredible clarity and depth. 

CHOOSE YOUR PREFERRED  
LEVEL OF IMMERSION WITH BOSE® 
PERSONAL SPACETM CONTROL: 

*Not available on all grades

النظام المسرحي )األمامي(
من أجل الوضوح والعمق المذهلين.

انغمار الصوت
ارتِق بموسيقاك إلى المستوى التالي مع تجربة 

محيطية أوسع وأكثر شموالً.

اختر المستوى المفضل لديك من االندماج مع نظام 
:®BOSE التحكم الشخصي في المسافة من

لحن مغامرتك القيادية 
تتميز نيسان چوك الجديدة بمكبرات 

 Bose® Personal® Plus صوت
(غير متوفرة في كل الفئات)



Generous  
legroom Ambient light* Generous  

glove box
Storage for big 
water bottles

SPACIOUS AND COMFORTABLE INTERIOR
New Nissan Juke is designed for practicality. That means plenty of
storage for phones, and drinks.
A roomy interior that makes traveling and long trips enjoyable. * Not available on all grades

تصميم داخلي واسع ومريح
صممت نيسان چوك للحياة العملية. وهذا يعني مساحة تخزين كبيرة للهواتف 

والمشروبات داخل المقصورة.
مساحة داخلية واسعة تجعل السفر والرحالت الطويلة ممتعة.



1305L 
WITH FOLDED 

SEATS

422L 
BOOT CAPACITY

OPTIMUM PRACTICALITY
Nissan Juke’s new larger boot capacity serves your travel needs and everyday 
requirements.

التطبيق العملي األمثل
تأتي نيسان چوك الجديدة بصندوق أمتعة أكبر حجمًا لتلبية احتياجات السفر والمتطلبات اليومية.

مقاعد قابلة
 للطي

سعة صندوق 
االمتعة



OWN IT! 
Own your Nissan Juke!
Customize and personalize your choice of colors, wheels and interiors. 
New JUKE offers maximum personalizations. 

REAR BUMPER 
 FINISHER

19" ALLOY 
WHEELS

FRONT LIP  
FINISHER

FRONT BUMPER  
FINISHER SIDE SILLS MIRROR CAPS

BLACK PERSO PACK
full black interior with Alcantara® 
inserts for maximum style

ORANGE PERSO PACK
dynamic orange accents 
for a sporty touch

WHITE PERSO PACK
white accents for  
more individuality

إمتلكها! 
امتلك نيسان چوك!

قم بتخصيص وإضفاء الطابع الشخصي على اختيارك لأللوان والديكورات الداخلية
وأيضًا العجالت.

تقدم چوك الجديدة أقصى قدر من التخصيصات.
درجات من األبيض للمزيد من التميز.

درجات ديناميكية من البرتقالي للمسة 
رياضية.

 ®Alcantara تصميم داخلي اسود بالكامل بتطعيمات
ألعلى مستوى من األناقة.



D

A

B
C

ACENTA STANDARD
Black embossed fabric / Black fabric 

ORANGE PACK
Black leather with orange leather inserts

WHITE PACK
White synthetic leather with black 
embossed fabric

TEKNA STANDARD
Partial black synthetic leather and fabric / 
Black fabric

COLOURS TRIMS

A: Wheelbase: 2,636 MM
B: Overall length: 4,210 MM
C: Overall width: 1,800 MM
D: Overall height: 1,595 MM
Boot capacity: 422L

DIMENSIONS

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

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

Burgundy (M) - NBQ Blade Silver (M) - KYO Gun Grey (M) - KAD

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

19" Alloy Wheel 17" Alloy Wheel

METALLIC PAINT

SOLID PAINT

PREMIUM PAINT

BLACK PERSO PACK
full black interior with Alcantara® 
inserts for maximum style



AT NISSAN, 

WE FOCUS  
ON QUALITY. 

Model السيارة 
Grade Accenta  Tekna Tekna Perso الفئة
Engine Capacity (CC) 1000 CC Turbo سعة المحرك (سي سي)
Max. Output HP/RPM 115/5,250 قوة حصانية/لفة في الدقيقة
Max. Torque N.M/RPM 180/1,750-3,750 اقصى عزم/لفة في الدقيقة
Transmission 7 speed Dual Clutch Automatic (DCT) ناقل حركة
Dimensions  األبعاد
Length 4,210 الطول الكلي
Width (without mirrors) 1,800 العرض الكلي (بدون مرايات)
Height 1,595 االرتفاع الكلي
Wheelbase 2,636 قاعدة العجالت
Boot capacity (Litre) 422 سعة صندوق االمتعه )لتر(
Safety Features خصائص األمان 
Airbags 6 6 6 عدد الوسائد الهوائية
Anti lock braking system (ABS) ✓ ✓ ✓ مكابح مضادة لالنغالق
Electronic brake distribution (EBD) ✓ ✓ ✓ توزيع إلكتروني لقوة المكابح
Electronic brake assisatnace (EBA) ✓ ✓ ✓ نظام مؤازرة المكابح االلكتروني
Vehicle dynamic control (VDC) ✓ ✓ ✓ برنامج اإلتزان اإللكتروني
Electronic Parking brake (EPB) - ✓ ✓ مكابح يد الكترونية
Tyre pressure monitoring system(TPMS) ✓ ✓ ✓ نظام مراقبة ضغط اإلطارات
Front parking sensors - ✓ ✓ جهاز تحذير المسافة االمامية
Rear parking sensors ✓ ✓ ✓ جهاز تحذير المسافة الخلفية
Auto High beam ✓ ✓ ✓ نظام تفعيل اإلضائة العالية اوتوماتيكيًا
Autolight ✓ ✓ ✓ حساسات إضائة 
Rain sensors - ✓ ✓ حساسات مطر
Autodimming mirror - ✓ ✓ مرآة داخلية ذاتية التعتيم
Rear view camera ✓ ✓ ✓ كاميرا للرؤية الخلفية
Auto hold - ✓ ✓ نظام المكابح المؤقت
Interior Features التجيهزات الداخلية 
8 inch Touch screen ✓ ✓ ✓ شاشة عرض ٨ بوصه تعمل باللمس
Apple carplay & Android Auto ✓ ✓ ✓  Apple و Android Auto انظمة ربط الهواتف الذكيه من خالل

carplay
Bose® Premium speakers - ✓ ✓ Bose®  نظام سماعات عالية الجوده
Number of speakers 4 8 8 عدد السماعات
Leather steering wheel - ✓ ✓ عجلة قيادة جلد
Voice recognition ✓ ✓ ✓ نظام األوامر الصوتية
Paddle shifters ✓ ✓ ✓ وحدة تحكم سرعات ناقل الحركة في عجلة القيادة
Keyless entry - ✓ ✓ نظام مفتاح ذكي
Push start engine - ✓ ✓ نظام إدارة المحرك بدون مفتاح
Driving modes - ✓ ✓ أوضاع قياده متعدده
Meter screen ✓ ✓ ✓ شاشة معلوماتية بلوحة العدادات
Meter screen size 4.2" 7" 7" حجم شاشة لوحة العدادات
Seat Material Cloth

قماش
Partial leather

جلد و قماش
خامة المقاعد االمامية

Heated seats - ✓ ✓ نظام تدفئه للمقاعد االمامية
Armrest - ✓ ✓ مسند يد
Ambient lighting - ✓ ✓ أضواء داخلية جمالية
Dual tone interior - ✓ ✓ فرش داخلي ثنائي اللون
Auto AC - ✓ ✓ نظام تكيف اوتوماتيكي
Rear USB charger - ✓ ✓ مخرج USB خلفي للشحن
Cruise control ✓ ✓ ✓ نظام مثبت سرعة
Exterior Features التجيهزات الخارجية  
Privacy glass ✓ ✓ ✓ زجاج خلفى داكن اللون
Auto folding mirrors - ✓ ✓ مرايات كهربائية و أوتوماتيكية الطى 
Front LED Foglamps ✓ ✓ ✓ LED مصابيح ضباب أمامية
Rear LED lamps ✓ ✓ ✓ مصابيح LED خلفية
LED Daytime running lights ✓ ✓ ✓ مصابيح LED نهارية
Alloy wheels ✓ ✓ ✓ عجالت رياضية
Wheel size 17" 19" 19" مقاس العجالت
Spare tire ✓ ✓ ✓ إطارات إحتياطية
Full LED Headlamps ✓ ✓ ✓ مصابيح إضائة LED كاملة
Shark fin Antenna - ✓ ✓  هوائي بشكل رياضي
Rear spoiler ✓ ✓ ✓ جناح خلفي رياضي



مركز اتصال العمالء
عزيزي العميل،

من أجل تحقيق رضى العمالء، أسسنا مركزاً لالتصال وتلقي الشكاوى. الرجاء 
اتباع ما يلي:

الخطوة ١: اتصل بموزع نيسان المحلي لديك، والذي سيتولى معالجة شكاواك.
الخطوة ٢: إذا كان موزع نيسان المحلي لديك غير قادر على معالجة شكاواك، يرجى 

اإلتصال بمركز اتصاالت عمالء نيسان. الخط الساخن: ١٦٢٤٤

Customer Communication Centre
Dear Customer,
To ensure customer satisfaction, we have set up a Customer 
Communication center to address your requests and complaints. 
Please follow these steps.
Step 1: Contact your local Nissan distributor, who will handle your 
complaints.
Step 2: If your local Nissan distributor is unable to address your 
complaints, please contact the Nissan Customer Communication 
Centre.  Hot-line: 16244

NissanMotorEgypt
NissanMotorEg
Nissan.com.Eg

Nissan Intelligent Mobility moves you one step ahead. In cars that feel like an extension 
of you, helping you see more and sense more, reacting with you, and sometimes even 
for you. Nissan Intelligent Mobility is about a better future - moving us to a world that’s 
safer, more sustainable, and exciting.


