JUKE

Nissan JUKE με τεχνολογία
hybrid. Τολμηρό, εξηλεκτρισμένο
και συναρπαστικό
Σας παρουσιάζουμε το εξηλεκτρισμένο Nissan Juke, το
Hybrid Coupe Crossover που επαναφέρει τη διασκέδαση
στην οδήγηση της πόλης. Με την πρώτη ματιά, ο
τολμηρός σχεδιασμός του, κεντρίζει το ενδιαφέρον.
Μόλις μπείτε μέσα, θα μαγευτείτε από τις
premium λεπτομέρειες και τις προηγμένες τεχνολογίες.
Πατήστε το πεντάλ του γκαζιού, νιώστε την “βελούδινη”
λειτουργία του ηλεκτροκινητήρα και τη δύναμη
του ισχυρού βενζινοκινητήρα, για μια γρήγορη και
συναρπαστική οδήγηση.

Οι εικόνες και οι περιγραφές είναι ενδεικτικές. Σε κάποιες περιπτώσεις, οι
φωτογραφίες απεικονίζουν χαρακτηριστικά που δεν διατίθενται στην εγχώρια
αγορά και δεν αντιπροσωπεύουν κάποιο συγκεκριμένο μοντέλο, έκδοση ή
προσφορά. Τα χαρακτηριστικά που φαίνονται ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα
γενικά ή διαθέσιμα στην βασική έκδοση ή μόνο ως προαιρετικά. Τα εικονιζόμενα
χαρακτηριστικά διατίθενται ανάλογα με την έκδοση, είτε ως βασικά ή ως
προαιρετικά (με επιπλέον χρέωση).

Αυθεντικό από κάθε άποψη
Τέσσερις πόρτες, μια ακαταμάχητη διάθεση. Από τη μάσκα V-motion μπροστά μέχρι
τα φώτα 3D Boomerang στο πίσω μέρος, το Crossover Juke Hybrid έχει σχεδιαστεί
για να είναι τολμηρό. Οι έντονες γραμμές του και η χαρακτηριστική αιωρούμενη
οροφή του, εμπνευσμένα από τα GT-R και Z, χαρακτηρίζουν την εμβληματική
σχεδίαση του Juke.
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Χαρακτηριστικά
εμπρός φώτα
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όψη
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Ζάντες
αλουμινίου 19”

Τα εικονιζόμενα χαρακτηριστικά διατίθενται ανάλογα με την έκδοση, είτε ως βασικά ή ως προαιρετικά (με επιπλέον χρέωση).

Εμφατικός σχεδιασμός
Αυτό το σπορ Crossover σχεδιάστηκε γύρω από τον οδηγό, με προηγμένη
τεχνολογία που την χειρίζεστε με τα δάκτυλά σας, καθίσματα που σας αγκαλιάζουν
και premium λεπτομέρειες που κάθε επιβάτης θα βρει συναρπαστικές.

Θερμαινόμενο
τιμόνι*

Καθίσματα
Monoform

Premium
λεπτομέρειες

Ατμοσφαιρικός
φωτισμός

Τα εικονιζόμενα χαρακτηριστικά διατίθενται ανάλογα με την έκδοση, είτε ως βασικά ή ως προαιρετικά (με επιπλέον χρέωση).
*Διαθέσιμο από τον Δεκέμβριο 2022.

Κινητήρας Hybrid
Είναι γεγονός, ένα υβριδικό μπορεί να είναι συναρπαστικό. Ο
υβριδικός κινητήρας επιλέγει αυτόματα την πιο αποδοτική πηγή
ισχύος μεταξύ του ηλεκτροκινητήρα, του βενζινοκινητήρα ή ενός
συνδυασμού των δύο, για βέλτιστη απόδοση και οικονομία. Το
Juke Hybrid λειτουργεί κυρίως ηλεκτρικά μέσα στη πόλη, με άμεση
ανάδραση και ομαλότητα στο γκάζι και με τον χώρο της καμπίνας
να παραμένει ήσυχος ακόμα και σε πολυσύχναστους δρόμους.
Έξυπνο mutli-mode κιβώτιο ταχύτητων

Το Nissan Juke έρχεται με ένα προηγμένο multi-mode κιβώτιο
χαμηλής τριβής που παρέχει βέλτιστη χρήση της ισχύος, είτε από τον
ηλεκτροκινητήρα, είτε από τον βενζινοκινητήρα ή και από τα δύο.

e-Pedal step

Το e-Pedal step είναι μοναδικό για τη Nissan και σας δίνει την επιλογή να
επιταχύνετε και να επιβραδύνετε αποτελεσματικά, μόνο με το πεντάλ
γκαζιού, σε ταχύτητες άνω των 10 χλμ./ώρα, με το πεντάλ του φρένου
να βρίσκεται πάντα στη γνωστή θέση για πιο απότομο φρενάρισμα και
ακινητοποίηση.

Βενζινοκινητήρας
Εκτός από το νέο υβριδικό κινητήριο σύνολο, το Nissan Juke έρχεται επίσης με έναν ελαφρύ κινητήρα
εσωτερικής καύσης 1,0lt που βοηθά στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και παρέχει άφθονη ισχύ. Η
ηλεκτρονική πλήρωση του στροβιλοσυμπιεστή και η σχεδίαση μειωμένης τριβής προσφέρουν ομαλή ισχύ και
απόκριση, ενώ η λειτουργία ECO προσφέρει μεγαλύτερη οικονομία. Διατίθεται με χειροκίνητο ή αυτόματο
κιβώτιο ταχυτήτων.

145PS

Απολαυστική
οδήγηση, γεμάτη
ενθουσιασμό

Έως 20%*

οικονομία καυσίμου
σε συνδυασμένο
κύκλο οδήγησης

*Η σύγκριση έγινε ανάμεσα στο Nissan Juke N-Connecta 1.0 114PS DCT και το Nissan Juke N-Connecta Hybrid 145PS
Nissan Juke N-Connecta 1.0 114PS DCT 114PS, βενζίνη: κατανάλωση καυσίμου (l/100 km): χαμηλή: 7,5, μεσαία: 5,6, υψηλή: 5,2, εξαιρετικά υψηλή:6,6, συνδυασμένη: 6,1,
Συνδυασμένες εκπομπές CO2 (g/km): 138. Nissan Juke N-Connecta Hybrid 145PS: κατανάλωση καυσίμου συνδυασμένη (l/100 km): 5.1; Συνδυασμένες εκπομπές CO2
(g/km): 115. Το όχημα έχει έγκριση τύπου σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ χρησιμοποιώντας την πιο ρεαλιστική διαδικασία δοκιμής WLTP. Επομένως, οι τιμές
NEDC δεν είναι διαθέσιμες για αυτό το όχημα.

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
Μείνετε συνδεδεμένοι
Με το NissanConnect Services, ο δικός σας κόσμος βρίσκεται στα
δάκτυλά σας. Κατεβάστε την εφαρμογή NissanConnect Services
για το Home to Car VPA, συμβατή με συσκευές Alexa και Google,
για να μπορείτε να ξεκλειδώσετε τις πόρτες, να αναβοσβήσετε
τα φώτα και πολλά άλλα. Η προηγμένη συνδεσιμότητα σας κρατά
απρόσκοπτα συνδεδεμένους με τον κόσμο γύρω σας.
Σκανάρετε τον κωδικό για να
κατεβάσετε την εφαρμογή
NissanConnect Services και να τη
συνδέσετε με το νέο σας Nissan.

Ακούστε μουσική με το Bose®
Personal® Plus
Απολαύστε την αγαπημένη σας μουσική με αυτήν την πλήρως
προσαρμόσιμη εμπειρία ακρόασης 360° μέσω των ηχείων
Bose® Ultra Nearfield, που είναι ενσωματωμένα στα μπροστινά
προσκέφαλα*. Τα στρατηγικά τοποθετημένα ηχεία συμβάλλουν
στη βελτίωση του ήχου για μια απόλυτη εμπειρία ακρόασης.
360°
Ηχοσύστημα

10 ηχεία High
performance
Bose®

Τα εικονιζόμενα χαρακτηριστικά διατίθενται ανάλογα με την έκδοση, είτε ως βασικά ή ως προαιρετικά (με επιπλέον χρέωση).

2x2 ηχεία Ultra
Nearfield

Εμπιστοσύνη σε κάθε στροφή
Το Nissan Juke είναι εξοπλισμένο με προηγμένες τεχνολογίες ασφαλείας
ProPILOT (1) (2) που κρατούν εσάς και τους επιβάτες σας ασφαλείς για
μέγιστη ηρεμία.

Θέα από όλες τις πλευρές

INTELLIGENT CRUISE CONTROL
Κρατάει αποστάσεις. Υπολογίζει την απόσταση από το
προπορευόμενο όχημα, ελέγχει την επιτάχυνση και την
επιβράδυνση, έτσι ώστε να διατηρεί την κατάλληλη
απόσταση μέσα στην προκαθορισμένη ταχύτητα.

INTELLIGENT LANE INTERVENTION
Προειδοποιεί τον οδηγό όταν το όχημα έχει εγκαταλείψει το
κέντρο της λωρίδας οδήγησης και τον βοηθά να επιστρέψει
πατώντας τα φρένα στον αριστερό ή τον δεξιό τροχό
ξεχωριστά (για σύντομο χρονικό διάστημα).
INTELLIGENT LANE
INTERVENTION

INTELLIGENT BLIND SPOT INTERVENTION
Σας ειδοποιεί εάν υπάρχει όχημα στην περιοχή του
τυφλού σημείου και στις δύο πλευρές του αυτοκινήτου
και σας επαναφέρει στη γραμμή.
BLIND SPOT
WARNING

INTELLIGENT EMERGENCY BRAKING
Με αναγνώριση πεζών και δικυκλιστών. Παρακολουθεί τη
γύρω περιοχή μπροστά από το αυτοκίνητο για οχήματα,
πεζούς και δικυκλιστές, βοηθώντας στην αποφυγή ή στον
περιορισμό των ζημιών, που προκαλούνται από συγκρούσεις.
INTELLIGENT DISTANCE
CONTROL

Μη φοβάστε καμία θέση στάθμευσης. Το Intelligent Around View
Monitor (2) διευκολύνει το παρκάρισμα με 4 κάμερες που παρέχουν
πανοραμική θέα 360° και σας βοηθούν να πλοηγηθείτε σε αυτούς
τους στενούς χώρους στάθμευσης.

(1) Το ProPILOT είναι διαθέσιμο σε περιορισμένο αριθμό οχημάτων και μόνο σε εκδόσεις με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων. Το ProPILOT είναι μια Προηγμένη
τεχνολογία Υποστήριξης του Οδηγού (Advanced Driver Assist - ADA) αλλά δεν μπορεί να αποτρέψει τις συγκρούσεις. Το ProPILOT προορίζεται αποκλειστικά για
αυτοκινητόδρομους (δρόμος που χωρίζεται από διαχωριστικές μπάρες) και απαιτεί από τον οδηγό να διατηρεί τον έλεγχο του οχήματός του (μάτια στο δρόμο/
χέρια στο τιμόνι). To Navlink υποστηρίζει αναγνώριση σημάτων οδικής κυκλοφορίας αλλά ενδέχεται να μην αναγνωρίζει/ διαβάζει όλα τα σήματα υπό όλες
τις συνθήκες. Ο οδηγός οφείλει να προσέχει τα σήματα και να συμμορφώνεται με τον Κ.Ο.Κ. Είναι ευθύνη του οδηγού να παραμένει σε επιφυλακή, να οδηγεί με
ασφάλεια και να είναι σε θέση να πάρει τον έλεγχο του οχήματός του, ανά πάσα στιγμή.
(2) Τα εικονιζόμενα χαρακτηριστικά διατίθενται ανάλογα με την έκδοση, είτε ως βασικά ή ως προαιρετικά (με επιπλέον χρέωση).
Δεν πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στις λειτουργίες διευκόλυνσης οδήγησης. Κάποιες λειτουργίες πιθανόν να μην λειτουργήσουν κάτω από κάποιες συνθήκες.
Τηρείτε πάντα τα όρια ταχύτητας και τους υπόλοιπους κανόνες οδικής κυκλοφορίας.

Φτιαγμένο για εσάς
Είτε γεμάτο με επιβάτες ή με εξοπλισμό, το Juke σας είναι
πάντοτε ευρύχωρο και ευέλικτο για να απολαύσετε τη
διαδρομή. Ένα εύκολα αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα αυξάνει
το μέγεθος του χώρου αποσκευών, ώστε να μπορείτε
να μεταφέρετε μεγαλύτερο φορτίο, όπως ποδήλατα ή
αποσκευές.
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Κάντε το Juke σας τόσο μοναδικό
όσο είστε κι εσείς.
Τώρα, με 16 συνδυασμούς (αμάξωμα + εσωτερικό) και επιλογές
διχρωμίας για το εσωτερικό στην έκδοση N-Design, το Juke σας θα
ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή.

10 χρώματα
αμαξώματος

2 διχρωμίες
αμαξώματος

3 αποκλειστικές
επιλογές
εσωτερικού χώρου

Τα εικονιζόμενα χαρακτηριστικά διατίθενται ανάλογα με την έκδοση, είτε ως βασικά ή ως
προαιρετικά (με επιπλέον χρέωση).

ΧΡΩΜΑΤΑ

ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ

PREMIUM ΧΡΩΜΑΤΑ

Fuji Sunset (M) - NBV

Pearl White (P) - QAB

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ (Μ)/ SOLID (S) ΧΡΩΜΑΤΑ

Burgundy (M) - NBQ

Black Metallic (M) - Z11

Blade Silver (M) - KY0

Solid Red (S) - Z10

Μαύρο ανάγλυφο ύφασμα/ Μαύρο ύφασμα

Μαύρο ανάγλυφο ύφασμα/ Μαύρο ύφασμα

Μερικώς δερμάτινα (συνθετικά) καθίσματα
με στοιχεία PVC

Energy Orange/ Καθίσματα μερικώς
δερμάτινα & συνθετικό δέρμα

Enigma Black/ Καθίσματα μερικώς
δερμάτινα & Alcantara®

Light grey/ Καθίσματα από ύφασμα &
μερικώς συνθετικό δέρμα

Gun Gray (M) - KAD

Solid White (S) - 326

ΖΑΝΤΕΣ

Ceramic Gray (M) - KBY

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Metallic Blue (M) - RCF

ΔΙ ΧΡΩΜΙΕΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ
Ζάντες 16’’ με
κάλυμμα (Energy)

Ζάντες 17΄΄ με δίχρωμα τάσια
τύπου FLEX (Acenta)

Ζάντες αλουμινίου 17”
diamond cut (N-Connecta)
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Ζάντες αλουμινίου 19”
diamond cut (Techna)

Ζάντες αλουμινίου 19” Akari
diamond cut (N-Design)

Δίχρωμες ζάντες αλουμινίου
19’’ AERO (N-Design Hybrid)
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JUKE
ENERGY
Εξωτερικό
Φώτα LED (εμπρόσ και πίσω)
Ζάντεσ ατσάλινεσ 16" (215/ 65 R16)
Εξωτερικοί καθρέπτεσ μαύροι, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, με φλασ
Χερούλια θυρών μαύρα
Κεραία οροφήσ 30mm
Εσωτερικό
Έγχρωμη οθόνη 4,2’’ TFT (πίνακασ οργάνων)
Σπορ καθίσματα MONOFORM εμπρόσ
Τιμόνι με χειριστήρια (Audio & Tel & Cruise Control & Speed Limiter)
Φωτισμόσ εισόδου & φωτισμόσ στη κονσόλα
Εσωτερικόσ καθρέπτησ σκίασησ (χειροκίνητοσ)
Τιμόνι με ρύθμιση απόστασησ
Τιμόνι & λεβιέσ ταχυτήτων ουρεθάνησ
Σκιάδια οδηγού & συνοδηγού με καθρέπτη
Κάθισμα οδηγού με ρύθμιση ύψουσ
3 πίσω προσκέφαλα
Πίσω κάθισμα ανακλινόμενο 60/40
Θήκεσ για μπουκάλια (εμπρόσ & πίσω θύρεσ)
Ποτηροθήκεσ x2 (εμπρόσ)
Εμπρόσ & πίσω φώτα καμπίνασ
Φωσ χώρου αποσκευών
Εσωτερικά χερούλια θυρών μαύρα
Ρεζέρβα
Άνεση - Ηλεκτρικέσ ευκολίεσ
Air Condition
Cruise Control & Speed Limiter
Εμπρόσ & πίσω ηλεκτρικά παράθυρα (οδηγού 1 touch)
Ραδιόφωνο με 4 ηχεία + DAB
Bluetooth & USB (Type A) & AUX & θύρα 12V
Δείκτησ εξωτερικήσ θερμοκρασίασ
Ασφάλεια
5* Euro ΝCAP
Emergency Call
Intelligent Emergency Braking με αναγνώριση πεζών & δικυκλιστών
Intelligent Lane Intervention and Warning - Σύστημα
Προειδοποίησησ Αλλαγήσ Λωρίδασ με λειτουργία παρέμβασησ
High Beam Assist - Υποβοήθηση Υψηλήσ Δέσμησ Προβολέων
Traffic Sign Recognition συνδεδεμένο με το Cruise Control - Αναγνώριση
Σημάτων Κυκλοφορίασ
Αερόσακοι οδηγού & συνοδηγού & πλευρικοί εμπρόσ
& τύπου κουρτίνασ
Ζώνεσ ασφαλείασ με ρύθμιση ύψουσ
Σύστημα Πρόσδεσησ Παιδικού Καθίσματοσ ISOFIX
TPMS (Σύστημα Προειδοποίησησ Πίεσησ Ελαστικών - και για τουσ 4 τροχούσ)
ABS & EBD & Brake Assist
VDC (Vehicle Dynamic Control) με Traction Control, Active Trace Control,
Active Ride Control
Hill Start Assist (Υπο-βοήθηση Εκκίνησησ σε Ανωφέρεια)

Immobilizer
Αεριζόμενα δισκόφρενα εμπρόσ
Start & Stop
Σύστημα φωτισμού ‘’Follow Me Home’’

Εσωτερικόσ καθρέπτησ αυτόματησ σκίασησ
Υποστήριξη Connected Services στην οθόνη αφήσ 8’’
Ασφάλεια
Πίσω δισκόφρενα

ACENTA (+ENERGY)

Πακέτο εξοπλισμού N-CONNECTA

Εξωτερικό
Ατσάλινεσ ζάντεσ 17" (215/60 R17) με δίχρωμα τάσια τύπου FLEX
Χερούλια θυρών στο χρώμα του αμαξώματοσ
Υαλοκαθαριστήρεσ με αισθητήρα βροχήσ
Εξωτερικοί καθρέπτεσ θερμαινόμενοι και αυτόματα αναδιπλούμενοι

Πακέτο PACK
Εξωτερικό αμάξωμα με διχρωμία
Εξωτερικοί καθρέπτεσ στο χρώμα τησ οροφήσ
Navigation (σύστημα πλοήγησησ - AIVC)

Εσωτερικό
Οθόνη αφήσ 8"
Θερμαινόμενα εμπρόσ καθίσματα
Εσωτερικά χερούλια θυρών ασημί
Άνεση - Ηλεκτρικέσ ευκολίεσ
Apple Car Play & Google Android Auto
Αυτόματοσ κλιματισμόσ
Κάμερα οπισθοπορίασ
Λειτουργία ρύθμισησ Αναγνώρισησ Φωνήσ στο τιμόνι
Χειριστήρια αλλαγήσ ταχυτήτων Paddle (μόνο στα 7DCT)

N-CONNECTA (+ACENTA)
Εξωτερικό
Προβολείσ ομίχλησ LED
Φιμέ κρύσταλλα πίσω θυρών και πόρτασ χώρου αποσκευών
Κεραία οροφήσ τύπου "καρχαρία"
Αισθητήρεσ παρκαρίσματοσ εμπρόσ & πίσω
Ζάντεσ αλουμινίου 17’’ (215/60 R17) diamond cut
Εσωτερικό
Έγχρωμη οθόνη 7" TFT (πίνακασ οργάνων)
Κεντρικό εμπρόσ υποβραχιόνιο
Δερμάτινο τιμόνι
Δερμάτινοσ λεβιέσ ταχυτήτων
Υφασμάτινα καθίσματα
Διπλό πάτωμα χώρου αποσκευών (όχι στισ εκδόσεισ Hybrid)
Πίσω θύρα USB (Type A)
Θήκη καρτών στο σκιάδιο οδηγού
Μαξιλάρια γονάτων PVC (Knee Pad)
Εσωτερικό θυρών PVC
Χειρολαβέσ επιβατών (x3)
Υποβραχιόνιο PVC
Χωρίσ θερμαινόμενα εμπρόσ καθίσματα
Άνεση - Ηλεκτρικέσ ευκολίεσ
Έξυπνο κλειδί & σύστημα “Walk-Away Autolock”
Επιλογέσ οδήγησησ (Drive Mode - Eco, Standard, Sport)
Ηλεκτρικό χειρόφρενο με λειτουργία Auto Hold
6 ηχεία
e-Pedal step (μόνο στισ εκδόσεισ Hybrid)

TECHNA (+N-CONNECTA)
Εξωτερικό
Ζάντεσ αλουμινίου 19" (225/45 R19) diamond cut
Εξωτερικό αμάξωμα με διχρωμία
Εξωτερικοί καθρέπτεσ στο χρώμα τησ οροφήσ
Εσωτερικό
Μερικώσ δερμάτινα (συνθετικά) καθίσματα με στοιχεία PVC
Ατμοσφαιρικόσ φωτισμόσ γύρω από τον λεβιέ ταχυτήτων
Ατμοσφαιρικόσ φωτισμόσ θυρών
Χωρίσ θερμαινόμενα εμπρόσ καθίσματα
Άνεση - Ηλεκτρικέσ ευκολίεσ
Κάμερα Περιμετρικήσ Θέασησ (AVM) με εμπρόσ & πίσω αισθητήρεσ
Λειτουργία ρύθμισησ AD1 (Κιβώτιο 7DCT: ProPILOT1) ή ICC
(Χειροκίνητο κιβώτιο: Intelligent Cruise Control) στο τιμόνι
Navigation (σύστημα πλοήγησησ)
Ηχοσύστημα Bose & ενισχυτήσ & 2 twitter εμπρόσ & 2 ηχεία
στισ εμπρόσ πόρτεσ & 2 ηχεία προσκέφαλου οδηγού Bose®
Personal® & 2 ηχεία προσκέφαλου συνοδηγού Bose® Personal®
Ασφάλεια
Intelligent Cruise Control
Intelligent Driver Alertness - Υποστήριξη Προσοχήσ Οδηγού
Blind Spot Warning & Intervension - Προειδοποίηση Τυφλού
Σημείου με λειτουργία παρέμβασησ
Rear Cross Traffic Alert - Προειδοποίηση Κάθετησ Κίνησησ
Αντικειμένου ή Οχήματοσ κατά την οπισθοπορία
Moving Object Detection - Ανίχνευση Κινούμενων Αντικειμένων
PRO DRIVE – Xειροκίνητο κιβώτιο
Intelligent Cruise Control - Προσαρμοζόμενο Cruise control (ωσ προσ
την ταχύτητα και την απόσταση του προπορευόμενου οχήματοσ)
Lane Keep Assist - Υποβοήθηση Διατήρησησ Λωρίδασ
Κυκλοφορίασ
PRO PILOT 1* – αυτόματο κιβώτιο (7DCT)
Intelligent Cruise Control - Προσαρμοζόμενο Cruise control (ωσ προσ
την ταχύτητα και την απόσταση του προπορευόμενου οχήματοσ)
Lane Keep Assist - Υποβοήθηση Διατήρησησ Λωρίδασ Κυκλοφορίασ

Traffic Jam Pilot - Aκινητοποίηση και επανεκκίνηση του
αυτοκινήτου στην ίδια λωρίδα κυκλοφορίασ σε περιπτώσεισ
κυκλοφοριακήσ συμφόρησησ

N-DESIGN (+N-CONNECTA)
Εξωτερικό
Εξωτερικό αμάξωμα με διχρωμία
Εξωτερικοί καθρέπτεσ στο χρώμα τησ οροφήσ
Ζάντεσ αλουμινίου 19" (225/45 R19) Akari diamond cut
Ένθετα εμπρόσ και πίσω προφυλακτήρων και πλαϊνά ένθετα θυρών
Εσωτερικό
Επιλογή μεταξύ 3 χρωματικών τόνων: Λευκού, Μαύρου, Πορτοκαλί
Μερικώσ δερμάτινα (συνθετικά) καθίσματα
Ατμοσφαιρικόσ φωτισμόσ γύρω από τον λεβιέ ταχυτήτων
Ατμοσφαιρικόσ φωτισμόσ θυρών
Χωρίσ θερμαινόμενα εμπρόσ καθίσματα

Πακέτο εξοπλισμού N-DESIGN
Πακέτο TECH+
Σύστημα πλοήγησησ (Navigation)
Ηχοσύστημα BOSE & ενισχυτήσ & 2 twitter εμπρόσ & 2 ηχεία
στισ εμπρόσ πόρτεσ & 2 ηχεία προσκέφαλου οδηγού Bose®
Personal® & 2 ηχεία προσκέφαλου συνοδηγού Bose® Personal®
+ 2 ηχεία πίσω
Κάμερα περιμετρικήσ θέασησ (Around View Monitor)
Αισθητήρεσ παρκαρίσματοσ εμπρόσ-πίσω (4+4)
Moving Object Detection - Ανίχνευση Κινούμενων Αντικειμένων
Blind Spot Intervention - Προειδοποίηση Τυφλού Σημείου με
λειτουργία παρέμβασησ
Intelligent Driver Alertness - Υποστήριξη Προσοχήσ Οδηγού
Rear Cross Traffic Alert - Προειδοποίηση Κάθετησ Κίνησησ
Αντικειμένου ή Οχήματοσ κατά την οπισθοπορεία
PRO DRIVE – Xειροκίνητο κιβώτιο
Intelligent Cruise Control - Προσαρμοζόμενο Cruise control (ωσ
προσ την ταχύτητα και την απόσταση του προπορευόμενου οχήματοσ)
Lane Keep Assist - Υποβοήθηση Διατήρησησ Λωρίδασ Κυκλοφορίασ
PRO PILOT 1* – αυτόματο κιβώτιο (7DCT)
Intelligent Cruise Control - Προσαρμοζόμενο Cruise control (ωσ
προσ την ταχύτητα και την απόσταση του προπορευόμενου οχήματοσ)
Lane Keep Assist - Υποβοήθηση Διατήρησησ Λωρίδασ
Κυκλοφορίασ
Traffic Jam Pilot - Aκινητοποίηση και επανεκκίνηση του
αυτοκινήτου στην ίδια λωρίδα κυκλοφορίασ σε περιπτώσεισ
κυκλοφοριακήσ συμφόρησησ
*Το ProPILOT είναι µια Προηγµένη Τεχνολογία Υποστήριξης του Οδηγού
(Advanced Driver Assist - ADA) αλλά δεν µπορεί να αποτρέψει τις συγκρούσεις. Το
ProPILOT προορίζεται αποκλειστικά για αυτοκινητόδροµους (δρόµος που
χωρίζεται από διαχωριστικές µπάρες) και απαιτεί από τον οδηγό να διατηρεί τον
έλεγχο του οχήµατός του (µάτια στο δρόµο/ χέρια στο τιµόνι). Είναι ευθύνη του
οδηγού να παραµένει σε επιφυλακή, να οδηγεί µε ασφάλεια και να είναι σε θέση
να πάρει τον έλεγχο του οχήµατός του, ανά πάσα στιγµή.

ΜΟΝΤΕΛΟ				 1.0 Petrol (HR10DDT)			

JUKE *ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ				

Αριθμός επιβατών						

1.0 Petrol (HR10DDT)			

Αριθμός επιβατών						

1.6lt Hybrid (HR16)

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (σύμφωνα με οδηγία 2018/1832AP)		

1.6lt Hybrid (HR16)

5

1.0lt DIG-T 114ps M/T		 1.0lt DIG-T 114ps DCT		

1.6lt HEV 145ps A/T

5
ΑΜΑΞΩΜΑ			

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (σύμφωνα με οδηγία 2018/1832AP)		

1.0lt DIG-T 114ps M/T		

Αριθμός κυλίνδρων, διάταξη			

1.0lt DIG-T 114ps DCT		

3, σε σειρά			

Βαλβίδες ανά κύλινδρο					
Κυβισμός		
Διάμετρος x Διαδρομή

cc		

1.6lt HEV 145ps A/T
4, σε σειρά

4

999			

1598

Τύπος ανάρτησης πίσω			

Συμβατικού τύπου			

Τύπος εμπρός φρένων					

Αεριζόμενοι δίσκοι			

mm		

72.2 x 81.3			
84 (114)/5000			

69/5600

Τύπος πίσω φρένων (ανάλογα την έκδοση)			

Μέγιστη ροπή 		

Nm/min-1		

200/3000			

148/3600

Διάμετρος πίσω δίσκων

Μέγιστη ιπποδύναμη ηλεκτροκινητήρα

Kw/min-1		

x			

36/1677-6000

Κύκλος στροφής (Curb-to-Curb)

Μέγιστη ροπή ηλεκτροκινητήρα

Nm/min-1		

x			

205/200-1677

Κύκλος στροφής (Wall to Wall)

Kw (PS)		

x			

105 (145)

Μέγιστη ιπποδύναμη (συνδυαστικά)
Σχέση συμπίεσης		

:1		

Σύστημα εισαγωγής αέρα			

10:5 ± 1,0		
Turbocharged			

Τύπος καυσίμου						
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ

lt				

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ			
Κιβώτιο ταχυτήτων		

6-τάχυτο manual		

mm				
mm				
m				
m				

x

Απόσταση από το έδαφος χωρίς φορτίο (πίσω άξονας)

mm		

x

ΒΑΡΗ & ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			
Μικτό βάρος		

kg

Μέγιστο βάρος έλξης με φρένα

kg		

2WD
A/T

χωρίς φρένα
Μέγιστο κάθετο βάρος στον κοτσαδόρο

kg

280

Ταμπούρα ή δίσκοι			

mm				

46

7-τάχυτο DCT		

Διάμετρος εμπρός δίσκων

Απόσταση από το έδαφος χωρίς φορτίο (εμπρός άξονας)

Βενζίνη

2WD			

Τύπου Macpherson Strut			
Τύπου Twist beam, coil spring

Τύπος εμπρός διαφορικού					

Kw (PS) min-1		

Μέγιστη ιπποδύναμη

83.6 x 78.0

Τύπος ανάρτησης εμπρός					

260
10.57			
11
172

292			

1700		

Δίσκοι

271

1725		

1810

1250			

750

631		

643		

kg				

500

75

Σχέση μετάδοσης 1η		

3.727		4.462		

x

Συνολικό μήκος		

mm				

4210			

2η		

2.105		2.824		

x

Συνολικό πλάτος		

mm				

1800			

3η		

1.323		1.594		

x

Συνολικό ύψος (χωρίς φορτίο)

mm		

4η		

0.975		1.114		

x

Μεταξόνιο		

mm				

5η		

0.763		0.851		

x

Χωρητικότητα χώρου αποσκευών

6η		

0.638		0.771		

x

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ - WLTP			

7η		

N/A		0.638		

x

Κατανάλωση καυσίμου Low Phase

lt/100km

6.9-7.0		

7.5-7.6		

4.9

Όπισθεν			

3.687		 3.895		

x

Κατανάλωση καυσίμου Medium Phase

lt/100km

5.5-5.6		

5.6-5.7		

4.4

Τελική σχέση μετάδοσης		

4.438		

x

4.176		

Κινητήριοι τροχοί						

Εμπρόσθιοι

lt		

1577-1593			

1593

2636			

422			

354

Κατανάλωση καυσίμου High Phase

lt/100km

5.1-5.2		

5.2-5.3		

4.5

Κατανάλωση καυσίμου Extra High Phase

lt/100km

6.6-6.8		

6.6-6.8		

5.9-6.0

Διαστάσεις ελαστικών		

215/65 R16		

215/60 R17		

215/60 R17

Κατανάλωση καυσίμου Combined Phase

lt/100km

5.9-6.1		

6.1-6.2		

5.0-5.1

			

215/60 R17		

225/45 R19		

225/45 R19

Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα CO2

g/km

135-138		

138-141		

114-116

			

225/45 R19		

Σύστημα Start/Stop					

Κατηγορία εκπομπών ρύπων					
Std

Μέγιστη ταχύτητα
Επιτάχυνση 0-100		

km/h		
sec

Euro 6d-full			

180			

10.7		

11.8		

166
10.1

1

Καλύτερο με κάθε τρόπο

2

3

4

5

7

8

Τα αξεσουάρ Nissan έχουν σχεδιαστεί για να φέρνουν προηγμένη τεχνολογία, δυναμισμό και κομψότητα
στο νέο σας Juke. Απολαύστε τη σειρά αξεσουάρ Juke.

1. Σύστημα μεταφοράς ποδηλάτων κοτσαδόρου

4. Λασπωτήρες (εμπρός & πίσω)

7. Αποσπώμενος κοτσαδόρος

2. Μπάρες οροφής με σύστημα Quick Fix

5. Σύστημα μεταφοράς ποδηλάτων οροφής

8. Φωτιζόμενα μαρσπιέ εισόδου (μόνο εμπρός)

3. Διπλό πάτωμα χώρου αποσκευών

6. Πατάκια (rubber, velour, luxury)

Τα εικονιζόμενα χαρακτηριστικά διατίθενται ανάλογα με την έκδοση, είτε ως βασικά ή ως προαιρετικά (με επιπλέον χρέωση). Για περισσότερες πληροφορίες
επισκεφτείτε τον πλησιέστερο έμπορο Nissan.

6

NISSAN ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Η Επέκταση Εγγύησης Nissan σας προσφέρει την ευκαιρία να επεκτείνετε την εγγύηση
3 Ετών/100.000 χλμ για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή χιλιομετρική κάλυψη. Επιλέξτε
τον τύπο εγγύησης που ταιριάζει καλύτερα στη χρήση που θα κάνετε. Κάλυψη με γνήσια
ανταλλακτικά NISSAN από έμπειρους τεχνικούς της NISSAN.

ΣΤΗ NISSAN, ΕΣΕΙΣ ΕΙΣΤΕ
Η ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΜΑΣ
Εσείς πυροδοτείτε τη φαντασία μας. Εσείς
τροφοδοτείτε την εφευρετικότητα μας.
Εσείς μας προκαλείτε να αλλάζουμε τους
κανόνες και να καινοτομούμε. Και στη Nissan,
καινοτομία δεν σημαίνει μόνο προσθήκες
και επεκτάσεις. Σημαίνει ότι ξεπερνάμε τα
όρια και αμφισβητούμε το κατεστημένο.
Σημαίνει ότι δημιουργούμε πρωτοποριακές
λύσεις για να ικανοποιήσουμε τις πιο
απαιτητικές και ρεαλιστικές επιθυμίες
σας. Στη Nissan, σχεδιάζουμε αυτοκίνητα,
αξεσουάρ και υπηρεσίες που ξεφεύγουν
από τα καθιερωμένα – κάνοντας το πρακτικό
συναρπαστικό και το αντίθετο για να σας
προσφέρουμε καθημερινά μία απολαυστική
οδηγική εμπειρία.

ΤΟ NISSAN JUKE ΣΑΣ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:
3-ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
12-ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

-179,

, 104 47

.

210 3479700
2310 551930

Έγινε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθότητα του περιεχομένου αυτού του εντύπου
κατά το χρόνο εκτύπωσης. Το έντυπο ενδέχεται να παρουσιάζει πρωτότυπα οχήματα που εκτίθενται σε σαλόνια
αυτοκινήτου. Σύμφωνα με την πολιτική της εταιρείας για συνεχή βελτίωση των προϊόντων της, η Nissan International διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει σε αλλαγές ως προς τις προδιαγραφές, τον εξοπλισμό και τα αυτοκίνητα
που περιγράφονται και παρουσιάζονται σε αυτή την έκδοση χωρίς προειδοποίηση. Οι επίσημοι έμποροι Nissan
ενημερώνονται για τις αλλαγές αυτές. Λόγω των περιορισμών των μεθόδων εκτύπωσης που χρησιμοποιούνται, τα
χρώματα που εμφανίζονται σε αυτό το έντυπο ενδέχεται να διαφέρουν από τις πραγματικές αποχρώσεις της βαφής
και των υλικών της ταπετσαρίας που χρησιμοποιούνται. Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναπαραγωγή αυτού του
εντύπου χωρίς την έγγραφή συγκατάθεση της Nissan International. Τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
διατηρούνται από τις εταιρείες του ομίλου Nissan.
JUKE 2022FG

