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A NISSAN JUKE-KAL SOSEM KELL KOMPROMISSZUMOT 
KÖTNIE: Mindent megtalál benne, amivel feldobhatja 
utazását: a magával ragadó 360⁰-os hangélmény, az 
intelligens technológiák és briliáns egyedi kiegészítők 
EGYEDÜLÁLLÓAN IZGALMAS VEZETÉSI ÉLMÉNNYEL 
AJÁNDÉKOZZÁK MEG

Oldal 1    |    Oldal 2

Nyomtatás   |   BezárásKülső megjelenés    |    Belső megjelenés    |    Beltér    |    Testreszabás    |    Nissan Intelligent Mobility    |    Technológia és teljesítmény    |    Stílus és kiegészítők



MERÉSZEBB ÉS OKOSABB
A Nissan Intelligent Mobility újraértelmezi az utazás élményét.
Segít nekünk, hogy magabiztosabban vezethessünk, több élményt nyújt, és jobban 
összekapcsol minket a körülöttünk lévő világgal. Ismerje meg ma a merészebb és 
okosabb utazás élményét a Nissan JUKE-kal.
Az Intelligent Mobility technológiái figyelik, mi történik környezetében, és szükség 
esetén közbelépnek, hogy megóvják Önt a bajtól – az Intelligent Mobility tehát 
felkészült arra, hogy lenyűgözze Önt. 
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AJTÓBETÉT

SZELLŐZŐNYÍLÁS

SZÍNBETÉTEK AZ ÜLÉSKÁRPITBAN
*Csak N-Connecta felszereltség esetén elérhető

KÖZÉPKONZOL

MINDEN ÍZÉBEN
KIFINOMULT. 
Nissan Intelligens Kulccsal 
könnyebb a bejutás. Az 
ajtók nyitásához, 
zárásához és az autó 
elindításához elő sem kell 
vennie kulcsát.

HANGOLJA ÖSSZE ÉRZÉKEIT
A sportmotorok inspirálta szinergikus kialakítás: Önnek köszönhetően a 
JUKE ergonomikus műszerfala és a kényelmes utastér eggyé váltak. Csak 
helyezkedjen el ülésében, szinkronizálja okostelefonját a NissanConnect-
rendszerrel, és érezze, ahogy felszökik a pulzusa.  

AZ ÖN ZENÉJE. AZ ÖN ÚTJA. Játssza 
le zenéit közvetlenül okostelefonjáról, 

használja a Bluetooth-hangátvitelt 
vagy az USB-bemenetet.
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6 hangszóróval, köztük a vezető fejtámlájába épített 2 Ultra-Nearfield™ 
sugárzóval a JUKE vadonatúj BOSE® PERSONAL® hangrendszere fantasztikus 
csemege az audiofilek számára. A kifejezetten a JUKE-hoz tervezett rendszer 
páratlan hangélményt nyújt, a mindenre kiterjedő beállítási lehetőségeknek 
köszönhetően pedig tökéletesen saját ízlésére szabhatja a hangzást.

MERÜLJÖN EL A BOSE® PERSONAL® 
HANGRENDSZER ELKÉPESZTŐ 
HANGÉLMÉNYÉBEN

KÜLÖNLEGES, 360 FOKOS 
HANGTÉR. A 6 hangszóró, köztük a 
vezető fejtámlájába épített 2 Ultra- 
Nearfield™ sugárzó gondoskodik 
arról, hogy az utazás a Nissan JUKE-
ban magával ragadó hangélményt 
is jelentsen.

OLYAN, AMILYENNEK SZERETNÉ 
A Bose® Personal® SpaceTM 
vezérlőjével megalkothatja az Ön 
ízlésének tökéletesen megfelelő 
hangzást. A fejegységen kiválaszthatja, 
milyen térérzetet szeretne kapni: 
a hagyományos színpadi hangképtől, 
egészen az élénk 360°-os 
zenehallgatási élményig.

INTELLIGENS KIALAKÍTÁS 
A kompakt és okosan megtervezett 
BOSE® PERSONAL®-rendszer a 
prémium zenehallgatás élményét 
kínálja Önnek. 
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A JUKE meglepően tágas. Nagyméretű csomagterét okos és sokoldalú 
megoldások jellemzik. A 2 szintbe állítható csomagtérpadlónak és az 
1/3 – 2/3 arányban dönthető üléseknek köszönhetően a nagyobb 
csomagok és hosszabb, nagyméretű tárgyak sem okoznak gondot.

FEDEZZE FEL A HATALMAS TERET

1189L
LEHAJTOTT 
ÜLÉSEKKEL

354L-es
CSOMAGTÉR

DUPLAFENEKŰ
KÉT SZINTES CSOMAGTARTÓ

A képek illusztrációk, az autók elemei 
piaconként eltérhetnek.
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18”-OS KÖNNYŰFÉM 
KERÉKTÁRCSÁK

VISSZAPILLANTÓ 
TÜKÖR BORÍTÁS

OLDALSÓ DÍSZLÉCEK

DÍSZLÉC AZ ELSŐ LÖKHÁRÍTÓN DÍSZLÉC A HÁTSÓ LÖKHÁRÍTÓN

ENERGY 
NARANCSVÖRÖS

POWER KÉK

ENIGMA FEKETE

OLDALSÓ DÍSZLÉCEK

VISSZAPILLANTÓ 
TÜKÖR BORÍTÁS

DÍSZLÉC AZ ELSŐ LÖKHÁRÍTÓN

Szabja testre minden részletre kiterjedően JUKE-ját a Nissan Design Studióban!
Válassza ki az Ön színkombinációját, és fejezze ki saját egyéniségét

A SZÍNEK
MINDENT MEGHATÁROZNAK

KÜLSŐ EGYEDI KIEGÉSZÍTŐCSOMAGOK
Válasszon egy lenyűgöző karosszériaszínt, majd teremtse meg 
a kontrasztot a dinamikusan eltérő árnyalatú díszítőelemekkel:

 ENERGY NARANCSVÖRÖS, POWER KÉK, ENIGMA FEKETE
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BELSŐ KIEGÉSZÍTŐCSOMAGOK
Az utastér vérpezsdítő kárpitjaival 

egyedülálló megjelenést hozhat létre. Még 
egy csipetnyi szín a Nissan Design Studióból, 

és máris felszínre törhet kreativitása.

AJTÓBETÉTEK

KÖZÉPKONZOL

SZÍNES BETÉTEK AZ 
ÜLÉSKÁRPITOKRA

Csak N-Connecta 
felszereltség esetén 

elérhető

SZELLŐZŐNYÍLÁSOK

ENERGY 
NARANCSVÖRÖS

ENIGMA FEKETE

OLDALSÓ DÍSZLÉCEK DÍSZLÉC A HÁTSÓ 
LÖKHÁRÍTÓRA

POWER KÉK

ENIGMA FEKETE

ENERGY 
NARANCSVÖRÖS
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A KÖNNYED PARKOLÁSRÓL A KÖRNYEZETÉT SZEMMEL TARTÓ

INTELLIGENS 360 FOKOS 
PARKOLÓKAMERA GONDOSKODIK

Az Intelligens 360 Fokos Parkolókamerával gyerekjáték a parkolás.
360°-os felülnézetben jeleníti meg az autó környezetét,

és segít, hogy mindig nyugodt magabiztossággal parkolhasson.

KEZDJÜK AZ ELEJÉN!
Előremenetben a képernyőn 

megjelenik az autó előtti tér és az autó 
felülnézeti képe is, így mindig tudhatja 

meddig mehet még előre.

A PADKA SEM GOND TÖBBÉ.
Előre- és hátramenetben a
kamera gomb megnyomásával
felülnézetből oldalnézetre 
válthat. Ez nagyon jól jöhet,
ha szeretné tudni, pontosan 
milyen messze van a padkától.

TELJESSÉ TESZI A KÉPET.
Ellenőrizze felülnézetből 

pozícióját. A kamera 360°-os 
felülnézeti képen jeleníti meg a 

jármű közvetlen környezetét, 
így pontosan megismerheti 

helyzetét a következő lépés előtt. 

HÁTRAMENETBEN IS 
BIZTONSÁGBAN.

Hátramenetben a kijelző megjeleníti
a közvetlenül Ön mögötti környezetet.
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SÁVELHAGYÁSJELZÉS:
A rendszer ott tartja az 
autót, ahol lennie kell. 

Figyelmezteti Önt, ha azt 
érzékeli, hogy – 

szándékán kívül – túl sok 
időre hagyta el sávját.

HOLTTÉR FIGYELŐ 
RENDSZER

Sávváltás
mindig magabiztosan. 

Ez a technológia 
figyeli a holttereket, és 

figyelmeztet, ha 
valamilyen jármű vagy 

akár motorkerékpár 
jelenlétét észleli.

INTELLIGENS 
AUTOMATA 

FÉNYSZÓRÓVEZÉRLÉS:
Sötétedéskor a 

fényszórók maguktól 
bekapcsolnak, és ha elered 

az eső, az ablaktörlők 
is maguktól működésbe 

lépnek, ráadásul 
működésüket az eső 

intenzitásához igazítják. 

FINOMÍTSA KÉPESSÉGEIT
Többet láthat, és többet érzékelhet, így mindig Ön irányít. A Nissan Intelligens technológiák
a színfalak mögül gondoskodnak a gondtalan vezetés élményéről. Velük mindig az Ön 
kezében marad az irányítás, és még zökkenőmentesebbé, biztonságosabbá és üdítőbbé 
teszik utazását. Élvezze ki!

ELEKTRONIKUS MENETSTABILIZÁLÓ
A Nissan elektronikus menetstabilizáló rendszere 
segíti a bonyolult manőverek, például a hirtelen 
sávváltás biztonságos kezelését.

6 LÉGZSÁK (ALAPFELSZERELTSÉG)
Ha az ütközés már elkerülhetetlen, a fejlett 
biztonsági öv és a légzsákok segítenek megvédeni 
az autó utasait
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BENZINES LÖKETTÉRFOGAT TELJESÍTMÉNY
(LE)

NYOMATÉK
(Nm)

MEGHAJTÁS ERŐÁTVITEL

1.6 112 1.6 112 144 2WD 5 fokozatú 
manuális

1.6 112 Xtronic 1.6 112 144 2WD CVT

DÍZEL LÖKETTÉRFOGAT TELJESÍTMÉNY
(LE)

NYOMATÉK
(Nm)

MEGHAJTÁS ERŐÁTVITEL

1.5 dCI 1.5 110 260 2WD 6 FOKOZATÚ 
MANUÁLIS

LENDÜLETES UTAZÁS
Pörgesse fel a motort, és készüljön fel az izgalomra! 
Mindegy, hogy dízel- vagy benzinmotort, kézi vagy Xtronic 
sebességváltót választ, a sportos utazás garantált. 
A JUKE teljesítménnyel ruházza fel Önt.

A motor teljesítményével kapcsolatos adatokért, mint a szén-monoxid kibocsájtás és üzemanyagfogyasztás, kérjük tekintse meg az árlistában található technikai adatlapot, 
illetve informálódjon márkakereskedéseinkben.
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VÁLTSON HANGULATOT MENET KÖZBEN

A TELJESÍTMÉNY SZAKÉRTŐJE. Nyomaték, 
teljesítmény és hatékonyság – pontosan amikor Ön 
szeretné. Normál módban a teljesítmény és a 
gazdaságosság tökéletes egyensúlyát élvezheti. Váltson 
Sport módba, és azonnal érezheti, hogy a kormányzás, 
a sebességváltó (csak Xtronic sebességváltómű esetén) 
és a gázreakció a közvetlenebb vezetési élményhez 
igazodik. Ha pedig vissza szeretne venni a tempóból, 
ECO üzemmódba kapcsolva minden csepp 
üzemanyagot maximálisan kihasználhat.

KETTŐT EGY CSAPÁSRA. A vezetési 
tulajdonságok vezérlése mellett a Nissan 
Dinamikus Üzemmódvezérlő az utastér 
kényelmi funkcióit is képes vezérelni. Csak 
váltson D-Mode üzemmódból Climate (klíma) 
módba, és a kijelzőn megjelenő beállítások 
segítségével máris kellemes időt varázsolhat 
maga köré.

STATISZTIKÁK. A Nissan Dinamikus Üzemmódvezérlő 
fedélzeti számítógépe mindig naprakész 

teljesítménystatisztikákat kínál. A rendszer az autóra 
ható legnagyobb nehézségi gyorsulástól az út hosszán 

keresztül a napi üzemanyag-fogyasztásig sokféle 
adatot tárol. Minél több adat áll rendelkezésre, 

Ön annál okosabban vezethet.

Bármilyen legyen is a hangulata, a JUKE rendelkezik a 
hozzáillő üzemmóddal. A JUKE Nissan Dinamikus 
Üzemmódvezérlő rendszerének köszönhetően a vezetési 
élmény egyetlen gombnyomással módosítható.
Személyre szabhatja a vezetés élményét, beállíthatja a 
klímát és statisztikát vezethet teljesítményéről – mindezt 
úgy, hogy közben Önnek csak a vezetéssel kell törődnie.
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SZEMBETŰNŐ MEGJELENÉS
Az összes JUKE közül a legizgalmasabb az Ön, 
saját egyedi stílusához illő, testre szabott 
példánya. A tökéletes megjelenéshez a Nissan 
JUKE színpalettája és az eredeti Nissan tartozékok 
végtelen tárháza nyújtja az inspirációt

Tükörborítások
Power kék

ENIGMA FEKETE:
1 - Tetőspoiler

Enigma fekete
2 - Kartámasz, prémium 

szövetkárpit
3 - Hátsó lökhárítóbetétek

Power kék
Enigma fekete
Energy narancsvörös

4 - Tetőcsomagtartó, 
alumínium

5 - Első díszítóelem
6 - Hátsó díszítőelem
7 - Küszöbvilágítás-készlet
8 - Szőnyegek gumi, 

standard, fekete velúr, 
fehér logóval

Tükörborítások
Enigma fekete

Felni színes 
betéttel
Enigma fekete

Oldalsó 
küszöbök
Power kék

Felni 
színes betéttel
Power kék Első lökhárítóbetétek

Energy narancsvörös

Fényszórótakaró
Energy narancsvörös

Fényszórótakaró
Power kék 
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D

B
A C

SZÍNEK KÁRPITOK

Gesztenyebarna (M) - CAN Sötétszürke szövetkárpit -
VISIA PLUS

Grafitszürke, magas 
minőségű szövetkárpit
ACENTA

Fekete, magas 
minőségű félbőr
N-CONNECTA

Fekete prémium bőr - 
TEKNA*

Gyöngyház fehér (P) – QAB

Élénk kék (M) – RCA

Fehér (S) – 326

Indigó kék (M)– RBN

Ezüstszürke (M) – KY0

Piros (S) – Z10

Sötét metálszürke (M) – KAD

Vörös (M) – NAJ

Metálfekete (M) - Z11

(S): Normál fényezés (M): Metálfényezés (P): Gyöngyház 

EGYEDI KIEGÉSZÍTŐK 
N-CONNECTA

személyreszabás esetén

MÉRETEK
A: Tengelytáv: 2530 mm

B: Teljes hosszúság: 4135 mm

C: Teljes szélesség: 1765 mm

D: Teljes magasság: 1565 mm

Csomagtér kapacitása: 354L

Csomagtér kapacitása 
lehajtott ülésekkel: 1189L

18" könnyűfém felni
Energy narancsvörös

18" könnyűfém felni
Power kék

18" könnyűfém felni
Enigma fekete

16" könnyűfém felni
VISIA PLUS

17" Shiro 
könnyűfém felni
TEKNA

16" Casual 
könnyűfém felni
ACENTA/N-CONNECTA

STANDARD KEREKEK

VÁLASZTHATÓ KEREKEK

TEKNA 
külső 
személyreszabási 
csomaggal

16" Casual 
könnyűfém felni
Fényes Fekete

N-CONNECTA
külső 
személyreszabási 
csomaggal

Magas minőségű félbőr
ENERGY NARANCSVÖRÖS

Magas minőségű félbőr
POWER KÉKE

Magas minőségű félbőr
ENIGMA FEKETE

* Az általános iparági gyakorlatnak megfelelően a bőrülések egyes részei műbőrből készülhetnek. Ezen anyag használatával az ülés 
tartósságának a növelése a cél, mivel az alkalmazott műbőr ellenállóbb a karcolódással szemben, könnyebben tisztítható, és nem 
ráncosodik az idő múlásával.
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A NISSANNÁL 
A MINŐSÉGRE 
ÖSSZPONTOSÍTUNK

360°-OS FOLYAMAT
A kezdetektől fogva minőséget hozunk létre, minden egyes autót 

aprólékosan tervezünk meg, hogy minél kényelmesebbek és 
tartósabbak legyenek az innovatív formatervezés, az intelligens 

technológia és az Ön által ihletett gondos részletek által.

BIZTONSÁG
Intelligens vezetési rendszereinkkel együtt azon dolgozunk, hogy 

folyamatosan vigyázzunk Önre és segítsünk elkerülni minden balesetet, 
hogy napról napra merészebb, magabiztosabb vezetési élményt 

nyújthassunk. A 360 Fokos Parkolókamera-rendszer 4 kamera képéből 
állít össze virtuális felülnézeti képet az autó környezetéről. 

RENDKÍVÜLI MEGBÍZHATÓSÁG
A legtöbbet hozzuk ki az autóinkból, hogy garantáljuk mindennapi 

teljesítményüket és megbízhatóságukat. Több millió kilométert teszünk meg 
a gyártás előtti teszteken, naponta több ezerszer nyitjuk ki és zárjuk be az 

ajtókat és a motorháztetőket, valamint Japánból származó valódi vulkanikus 
hamuval vizsgáljuk az ablakok ellenállóságát.

Ez az első szempont mindenben, amivel foglalkozunk,
a laborban, a tervezőstúdióban, a gyárban, 

a márkakereskedéseinkben és az Önnel kialakított 
kapcsolatunkban is. Próbálkozunk, újra próbálkozunk, 

és ismét próbálkozunk. Mert minden, amivel foglalkozunk, 
a tapasztalatok során fejlődik tökélyre. Mi ezt nevezzük 

Nissan minőségnek.
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LEGMAGASABB MINŐSÉG A LEGJOBB ÁRON*
Ígérjük, hogy a Nissan magasan képzett munkatársai 

szakértelmének és az eredeti Nissan alkatrészek 
minőségének köszönhetően a legigényesebb 

módon gondoskodunk autójáról. A legjobb ár/érték 
arány biztosítása érdekében vállaljuk, hogy az 

Ön Nissan márkaszervizének 10 km-es körzetében 
árgaranciát nyújtunk.

NISSAN ASSISTANCE KÖZÚTI 
SEGÉLYSZOLGÁLAT TELJES ÉLETTARTAMRA*
Ígérjük, hogy az év minden napján, a nap 24 órájában 
a rendelkezésére állunk, hogy Ön gondtalanul 
folytathassa útját. Bármilyen váratlan esemény is 
történjék, garantáljuk Önnek a 24 órás Nissan 
Assistance szolgáltatást – az autó korától függetlenül. 
A Nissan Assistance közúti segélyszolgálatot Önnem 
csak a gyári garancia időtartama alatt, de ezt 
követően minden egyes, Nissan márkaszervizben 
elvégzett, időszakos karbantartás után a következő 
szerviz előírt időpontjáig igénybe veheti.

DÍJMENTES CSEREAUTÓ*
Ígérjük, hogy amíg Nissan márkaszervizünk az autóját 

javítja, munkatársaink a személyes igényeinek megfelelő 
mobilitási megoldást kínálnak az Ön számára. Foglalja le 
előre szervizidőpontját, és a javítási munkák befejeztéig 

díjmentesen csereautót biztosítunk Önnek. Egyes 
kereskedésekben ésszervizpontokon akár elektromos 
járművet is választhat. Amennyiben Ön nem igényli a 
csereautót, a Nissan márkaszerviz egyéb közlekedési 

megoldással is a rendelkezésére áll.

DÍJMENTES ÁLLAPOTFELMÉRÉS*
Ígérjük, hogy a Nissan márkaszerviz bármilyen 
szervizelési munkát megelőzően díjmentesen felméri 
autója műszaki állapotát, így Ön pontosan tudja, 
milyen munkálatok elvégzésére van szükség, és azok 
mennyibe fognak kerülni. Nem érik meglepetések. A 
munkadíjat és az alkatrészek árát tartalmazó számla 
összege nem haladhatja meg az Ön által előzetesen 
elfogadott árajánlat összegét, valamint az Ön előzetes 
hozzájárulása nélkül végzett munkálatok sem kerülnek 
kiszámlázásra.

ÍGÉRETEINKET NEM KÖTJÜK IDŐKORLÁTHOZ. HA CSATLAKOZIK A YOU+NISSAN PROGRAMHOZ, 
ÉS KEDVELI A NYÍLT, ŐSZINTE KOMMUNIKÁCIÓT, AKKOR MI GONDOSKODUNK ÖNRŐL. MINDIG. 

EZ A MI ÍGÉRETÜNK

A MI ÍGÉRETÜNK. AZ ÖN ÉLMÉNYE.

BÁRHOL, BÁRMIKOR, BÁRMILYEN ÜGYBEN. HÍVJA A 068033888-AS TELEFONSZÁMOT ÉS SZÁMÍTHAT RÁNK.

A NISSANNÁL ÖN A 
LEGJOBBAT HOZZA KI BELŐLÜNK

Beindítja képzeletünket. Eredeti gondolkodásra 
késztet minket. Arra ösztönöz, hogy átlépjük 
a határokat és innovatív módon gondolkodjunk. 
A Nissan számára az innováció nem pusztán 
kiegészítést vagy bővítést jelent: mi átlépjük a 
határokat, és újra értelmezzük a hagyományos 
megoldásokat. Olyan váratlan fejlesztésekkel 
állunk elő, amelyek a legvadabb vagy éppen 
a legpraktikusabb elvárásokat is kielégítik. Mi 
a Nissannál olyan autókat, tartozékokat és 
szolgáltatásokat kínálunk, amelyek különleges 
tulajdonságaikkal izgalmassá varázsolják a 
praktikusat és praktikussá teszik az izgalmasat, 
hogy Ön nap mint nap maradéktalanul átélje 
a vezetés hamisítatlan élményét

A Nissan kiterjesztett garancia lehetőséget nyújt a 3 éves vagy 100 000 km-es gyártói 
garancia hosszabb időszakra vagy magasabb futásteljesítményre való kiterjesztésére.
Így kiválaszthatja az autója felhasználási módjához legjobban illeszkedő szerződést.
A javítások során csak eredeti Nissan alkatrészeket használunk, a beszerelést pedig 
képzett szerelők végzik.

NISSAN KITERJESZTETT GARANCIA

A Nissan JUKE számára Nissan Karbantartási Csomaggal biztosíthatja legkönnyebben 
a megérdemelt karbantartást! Gondosan karbantartjuk Nissanját, az elkövetkező 
években pedig fix áron biztosítjuk a garancia-időszakon túli karbantartást. Ha elhozza 
autóját márkakereskedésünkbe, a Nissan Karbantartási Csomag ütemterve szerint 
kicseréljük a kopóalkatrészeket, a különböző olajakat és folyadékokat, valamint 
elvégezzük a különféle ellenőrzéseket, így Ön nyugodt lehet afelől, hogy autója 
megbízhatóan működik. Teljes ellenőrzést gyakorolhat a költségek és az ütemezés felett: 
a Nissan értesíti az esedékes szervizlátogatásokról és az Ön számára legmegfelelőbb 
szolgáltatásokat és időpontokat ajánlja fel.

NISSAN KARBANTARTÁSI CSOMAGOK

*A Nissan ígéreteinek teljes körű részleteit megtalálja az Áltanános Szolgáltatási Feltételek dokumentumban a www.youplusnissan.hu oldalon vagy a márkakereskedéseinkben.

A NISSAN JUKE A 
KÖVETKEZŐKET KÍNÁLJA ÖNNEK:

3 ÉV VAGY 100 000 KM GARANCIA

Nyomtatás   |   BezárásKülső megjelenés    |    Belső megjelenés    |    Beltér    |    Testreszabás    |    Nissan Intelligent Mobility    |    Technológia és teljesítmény    |    Stílus és kiegészítők



Kövesse a Nissan JUKE-ot:

Mindent megtettünk azért, hogy e kiadvány a legaktuálisabbadatokat tartalmazza a nyomdába adásakor (2018. november). 
A prospektusbanszakmai rendezvényeken kiállított prototípusokat mutatunk be. A vállalat folyamatos termékfejlesztési elve alapján 
a Nissan Europe fenntartja a jogot arra, hogy a jelen kiadványban ismertetett specifikációkat és bemutatott járműveket bármikor 
megváltoztassa. Az esetleges változtatásokról a Nissan márkakereskedőket a lehető leghamarabb tájékoztatjuk. Ha a legfrissebb 
információkra van szüksége, forduljon a legközelebbi Nissan márkakereskedőhöz. Az alkalmazott nyomdai eljárás korlátai miatt 
előfordulhat, hogy a jelen brosúrában bemutatott színek néhány árnyalattal eltérnek a fényezés és a belső kárpitok valódi színétől. 
Minden jog fenntartva. A brosúra teljes vagy részleges sokszorosítása a Nissan Europe írásos hozzájárulása nélkül tilos.

Ez a kiadvány klórmentes papírból készült – MY 18 JUKE LAUNCH brochure 11/2018 – Nyomtatási hely: EU.
Tervezte a DESIGNORY, Franciaország. Előállította az eg+ worldwide, Franciaország – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

keresse fel weboldalunkat: www.nissan.hu/JUKE

Az Intelligens mobilitás határozza meg mindennapjainkat. Arra használjuk 
fel a technológiákat, hogy autóink ne csak közlekedési eszközeink legyenek, 
hanem partnereink is. Ezek segítségével magabiztosabb, összekapcsoltabb 
és izgalmasabb lehet az utazás. Akár már a nagyon közeli jövőben 
megvalósulhatnak az olyan megoldások, hogy az autók átveszik tőlünk a 
vezetés feladatát, vagy az olyan technológiák, melyek segítségével menet 
közben az autópálya tölti fel elektromos járművünket. És ez a jövő már 
testet öltött abban a Nissanban, amit ma vezethet

Márkakereskedés bélyegzője:
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https://www.nissan.hu/jarmuvek/uj/juke.html
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