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Nissan Juke 
hibrid technológiával. 
Merész, elektromos és 
izgalmas
Bemutatjuk a felvillanyozó Nissan Juke-ot, 
a hibrid coupé crossovert, amely visszaadja a 
városi vezetés élményét. Az első pillantásra is 
feltűnő, merész dizájnja valóban figyelemfelkeltő. 
Ha pedig beül, a prémium kategóriás részletek és 
a fejlett technológiák biztosan lenyűgözik majd. 
Taposson a gázpedálra, és érezze az elektromos 
motor, valamint az erőteljes benzinmotor tökéletes 
összhangját, melyek reszponzív és izgalmas 
utazást nyújtanak.

Az ábrák és leírások csak tájékoztatásra szolgálnak. Egyes esetekben 
a fényképeken nem a helyi piacon kínált járművek láthatók, és a képek 
nem egy konkrét modellt, felszereltségi szintet vagy ajánlatot ábrázolnak.
A bemutatott felszereltségek előfordulhat, hogy nem, vagy nem 
alapfelszereltségként csak extraként (felárért) állnak rendelkezésre.
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19"-os 
könnyűfém 
keréktárcsa

Jellegzetes 
fényszórók

Új 
hűtőrács

Hátsó 
formaterv

Minden szögből merész
Négy ajtó és egy ellenállhatatlan formatervezés. A Juke Hybrid crossover 
az elülső V-formájú hűtőrácstól kezdve a hátsó 3D bumeráng alakú 
lámpákig egyértelműen merész. A GT-R és a Z által inspirált éles vonalak 
és a jellegzetes "lebegő" tető a Juke dizájnjának ikonikus elemei.

A bemutatott felszereltségek előfordulhat, hogy nem, vagy nem alapfelszereltségként csak extraként 
(felárért) állnak rendelkezésre.
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Prémium 
kidolgozottság HangulatvilágításFűthető 

kormánykerék*

Monoform 
kialakítású 

ülések

Átgondolt formatervezés
Ezt a sportos crossovert a járművezető köré tervezték, karnyújtásnyira elérhető fejlett 
technológiákkal, személyre szabható ülésekkel és prémium kidolgozottsággal, amelyet 
minden utas izgalmasnak talál majd. 

A bemutatott felszereltségek előfordulhat, hogy nem, vagy nem alapfelszereltségként csak extraként (felárért) állnak 
rendelkezésre.
*2022 decemberétől érhető el
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e-Pedal Step
Az e-Pedal Step egy egyedülálló rendszer a Nissan kínálatában, 
amely lehetőséget ad arra, hogy 10 km/óra feletti sebességnél 
csak a gázpedállal hatékonyan gyorsíthasson és lassíthasson. 
A fékpedált pedig csak erős fékezéskor és teljes megálláskor 
kell használnia.

Intelligens multimodális hibrid sebességváltó
A Nissan Juke egy továbbfejlesztett, alacsony súrlódású, 
multimodális sebességváltóval rendelkezik, amely optimálisan 
használja ki az erőforrást, legyen az az elektromotor, 
a benzinmotor vagy mindkettő.

*A Nissan Juke N-Connecta 1.0 114 LE DCT és a Nissan Juke N-Connecta Hibrid 143 LE között készült összehasonlítás alapján.
**Nissan Juke N-Connecta 1.0 114 LE DCT, benzines. Üzemanyag-fogyasztás (l/100 km): alacsony: 7,4-7,8; közepes: 5,6-5,9; magas: 5,1-5,5; maximális: 6,6-7,1; 
kombinált: 6,0-6,4; CO2-kibocsátás (kombinált) (g/km): 138-143. Nissan Juke N-Connecta Hibrid 143 LE: benzines. Üzemanyag-fogyasztás (l/100 km): 
alacsony: 4,9-5,1; közepes: 4,4-4,6; magas: 4,5; maximális: 5,9-6,1; kombinált: 5,0-5,2; CO2-kibocsátás (kombinált) (g/km): 114-117. A járművet az Uniós 
előírásoknak megfelelően, a reálisabb adatokkal szolgáló WLTP teszteljárás szerint homologizálták. NEDC-értékek ezért nem állnak rendelkezésre erre 
a járműre vonatkozóan.

Benzinmotor
Az új hibrid hajtáslánc mellett a Nissan Juke egy 1,0 literes, könnyű, belsőégésű motorral rendelkezik, amely segít 
a fogyasztás csökkentésében, mégis optimális teljesítményt nyújt. Az elektronikusan feltöltött turbófeltöltő és 
a csökkentett súrlódású kialakítás egyenletes és reszponzív teljesítményt biztosít, míg az ECO üzemmód nagyobb 
hatékonyságot ad. Kézi vagy automata sebességváltóval is elérhető.

Hibrid hajtáslánc
Igen, egy hibrid izgalmas is lehet. Ez a hibrid hajtáslánc 
az optimális teljesítmény és hatékonyság érdekében 
automatikusan kiválasztja a leghatékonyabb erőforrást 
az elektromos motor, a benzinmotor vagy a kettő 
kombinációja közül. A Juke Hybrid városi vezetés során 
nagyrészt elektromos üzemmódban fut, azonnali 
reakciókészséggel és gördülékenyen reagálva a gázadásra, 
ennek ellenére utastere még a forgalmas utcákon is 
csendes marad.

143 LE
Élvezetes 
és izgalmas 
vezetés

Akár

40%*
alacsonyabb fogyasztás 
városi közlekedésnél**
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Szkennelje be a 
kódot és töltse le 
a NissanConnect 
Services alkalmazást, 
majd csatlakoztassa 
azt új Nissanjához.

Tekerje fel a hangerőt 
a BOSE® Personal® Plus 
hangrendszerén
Hallgassa kedvenc zenéit a teljesen testreszabható, 
360°-os audio élményt nyújtó, elülső fejtámlákba 
beépített BOSE® Ultra Nearfield hangszórókon 
keresztül. Az átgondoltan elhelyezett hangszórók 
fokozzák a hangzást a tökéletes audioélmény 
érdekében.

Maradjon kapcsolatban
A NissanConnect Services szolgáltatásaival a világ már csak 
egy karnyújtásnyira van Öntől. Töltse le a NissanConnect 
alkalmazást és kösse össze otthonát járművével, a virtuális 
személyi asszisztensek (Alexa, Google eszközök) egyikével. 
Az applikáción keresztül kinyithatja járműve ajtaját, 
megvillogtathatja a fényszórókat és még más funkciókat 
is igénybe vehet. A továbbfejlesztett okostelefonos 
csatlakoztathatóság lehetővé teszi, hogy könnyedén 
tartsa a kapcsolatot az Önt körülvevő világgal.

360° 
Hangrendszer

10 
Nagyteljesítményű 
BOSE® hangszóró 

A bemutatott felszereltségek előfordulhat, hogy nem, vagy nem alapfelszereltségként csak extraként 
(felárért) állnak rendelkezésre.
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INTELLIGENS SEBESSÉGTARTÓ AUTOMATIKA 
Tartja a távolságot az előttünk haladó járműtől, a két jármű 
közötti távolság folyamatos figyelésével. Szabályozza a 
gyorsítást és a lassítást, hogy a beállított sebességen belül 
automatikusan megfelelő követési távolságot tartson fent.

INTELLIGENS SÁVELHAGYÁS-JELZÉS ÉS -MEGELŐZÉS
A sáv közepén tartja az autót, és közbelép, ha elkezdene 
átsodródni a záróvonalon.

INTELLIGENS HOLTTÉR-FIGYELÉS ÉS BEAVATKOZÁS
A rendszer figyelmezteti, ha egy jármű jelenik meg autója 
bármely oldalának holtterében, és az ütközések elkerülése 
érdekében szükség esetén visszatéríti saját sávjába.

INTELLIGENS VÉSZFÉKEZÉSI ASSZISZTENS
Gyalogos- és kerékpáros felismeréssel. Önállóan fékez, hogy 
elkerülje az alacsony sebességű ütközéseket gyalogosokkal 
vagy kerékpárosokkal. Segít elkerülni vagy csökkenteni az 
ütközéseket, minimalizálni a károkat.

Magabiztosság minden kanyarban
A Nissan Juke fejlett ProPILOT Asszisztens (1) biztonsági technológiákkal 
van felszerelve, amelyek maximális biztonságban tartják Önt és utasait.

Kilátás minden oldalra
Ne féljen többé egy parkolóhelytől sem! Az AVM (360 fokos 
parkolókamera) megkönnyíti a parkolást, 4 kamerája 
teljeskörű láthatóságot biztosít, és segít eligazodni akár a szűk 
parkolóhelyeken is.(1) A ProPILOT Asszisztens nem minden járműben érhető el. A ProPILOT Asszisztens egy fejlett vezetéstámogató technológia, de nem képes megelőzni 

a baleseteket. A ProPILOT Asszisztens csak osztott pályás autópályán képes támogatni a vezetést úgy, hogy a vezető keze a kormányon van, és az útra figyel. 
A Navi Link funkció támogatja a közúti jelzések felismerését, de nem minden esetben és körülmények között azonosít és olvas le minden jelzőtáblát. A vezető 
felelőssége, hogy folyamatosan éber maradjon, biztonságosan vezessen, és kézben tartsa a jármű irányítását.
Felszereltségtől függően alapfelszereltségként vagy csak opcióként (felár ellenében) elérhető funkciók.
Ne támaszkodjon kizárólagosan a vezetői kényelmi funkciókra! Egyes funkciók esetleg nem működnek minden körülmények között. A sebesség- és egyéb korlátozások 
érvényesek. A Nissan technológiák Használati feltételeiért vegye fel a kapcsolatot Nissan márkakereskedőjével vagy látogasson a www.nissan.hu oldalra!

Felszereltségtől függően alapfelszereltségként vagy csak opcióként (felár ellenében) elérhető funkciók. 
Ne támaszkodjon kizárólagosan a vezetői kényelmi funkciókra! Egyes funkciók esetleg nem működnek 
minden körülmények között. A sebesség- és egyéb korlátozások érvényesek.
A Nissan technológiák Használati feltételeiért vegye fel a kapcsolatot Nissan márkakereskedőjével 
vagy látogasson a www.nissan.hu oldalra!
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Illeszkedik az Ön életéhez
Akár utasokkal, akár sok csomaggal utazik, a Juke tágas 
és sokoldalú, hogy minden igénynek megfeleljen. A könnyen 
lehajtható, osztott hátsó ülés növeli a Nissan Juke 
csomagtartójának méretét, így nagyobb rakományt, például 
kerékpárt vagy nagyobb bőröndöket is szállíthat.

HAGYOMÁNYOS HYBRID

422L 354L
csomagtartó 
méret

csomagtartó 
méret

HAGYOMÁNYOS HYBRID

1305L 1237L
lehajtott 
ülésekkel

lehajtott 
ülésekkel
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3 tető 
kéttónusú 
fényezés

10 külső szín 
kombináció

3 exkluzív 
belső tér

Személyreszabott 
színkombinációk
A Juke-ot olyan egyedivé teheti, amilyen Ön is. Mostantól 
15 kombinációval (karosszéria + belső tér), valamint 
az N-Design felszereltséggel elérhető kéttónusú belső 
színválasztékkal az Ön Juke-ja mindig kitűnik majd a 
tömegből.

A bemutatott felszereltségek előfordulhat, hogy nem, vagy nem 
alapfelszereltségként csak extraként (felárért) állnak rendelkezésre.
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11 KÉTTONUSÚ SZÍN

B
A

C

D

N-DESIGN
• N-connecta felszereltség
+ 19" Akari könnyűfém keréktárcsák (benzines változat)
+ 19" Aero kéttonusú könnyűfém keréktárcsák (Hibrid hajtáslánc)
+ Hangulatvilágítás
+ 360 fokos parkolókamera, első és hátsó szenzorokkal, mozgó 

tárgy észlelés funkcióval
+ Kéttonusú prémium karosszériafényezés
+ Külső dekor elemek a tetővel megegyező színben - első, hátsó 

és oldalsó színes betétek és külső tükörborítás

BELSŐ KÁRPITOZÁS

19" KÖNNYŰFÉM 
KERÉKTÁRCSA

19" AERO KÉTTÓNUSÚ 
KÖNNYŰFÉM 

KERÉKTÁRCSA (2)

19" AKARI 
KÖNNYŰFÉM 

KERÉKTÁRCSA

17" KÖNNYŰFÉM 
KERÉKTÁRCSA

17" FLEXWHEEL 
DÍSZTÁRCSA

16" DÍSZTÁRCSA (1)

VISIA ÉS ACENTA
Fekete 

dombornyomott / 
Fekete kárpit

N-CONNECTA
Fekete 

dombornyomott kárpit 
/ Szürke kárpit

TEKNA
Részben fekete 

szintetikus bőr és 
szövet

N-DESIGN 
NARANCS CSOMAG
Fekete, részben bőr, 

narancsszín betétekkel

N-DESIGN 
FEKETE CSOMAG
Fekete Alcantara®, 
részben bőr, fekete 

betétekkel

N-DESIGN 
FEHÉR CSOMAG

Fekete, szintetikus bőr, 
fehér betétekkel (1) Csak benzinmotornál elérhető (2) Csak hibrid hajtásláncnál elérhető

A: Tengelytáv: 2,636 mm

B: Teljes hossz: 4,210 mm

C: Teljes szélesség: 1,800 mm

D: Teljes magasság: 1,595 mm

Csomagtartó térfogata : 422 L (benzin) / 
354 L (hibrid)

MÉRETEK

FELSZERELTSÉGI SZINTEK

10 KAROSSZÉRIASZÍN

SZÍNPALETTA

Szürke -M- KAD Fekete -M- Z11

Új Gyöngyház szürke -P- KBY

Ezüst -M- KY0

Burgundi -M- NBQ

Piros -S- Z10 Fehér -S- 326

Naplemente vörös -M- NBVÚj Élénk Kék -M- RCFGyöngyház fehér -P- QAB

KEREKEK

TEKNA
• N-Connecta felszereltség
+ 19" könnyűfém keréktárcsák
+ Hangulatvilágítás 
+ 360 fokos parkolókamera, első és hátsó szenzorokkal, mozgó 

tárgy észlelés funkcióval
+ Intelligens éberségfigyelő rendszer
+ Intelligens holttér-figyelés és beavatkozás
+ Hátsó keresztforgalom figyelmeztetés
+ ProPILOT Asszisztens automata váltó esetén (Forgalmi torlódás 

asszisztens, Intelligens sávtartó asszisztens, Intelligens 
sebességtartó automatika) 

+ ProPilot Intelligens Vezetési Asszistens manuális váltó esetén 
(Intelligens sávtartó asszisztens, Intelligens sebességtartó 
automatika)

VISIA(1)

• 4,2"-os színes műszerfal kijelző 
(kormány mögött)

• Manuális légkondícionáló berendezés
• LED-fényszórók (manuális beállítással)
• Monoform kialakítású sportos első ülés 

beépített fejtámlával
• Közúti jelzések feilsmerése
• Automata távolsági fényszóró asszisztens
• Vészhívó rendszer e-Call (ütközés/

baleset/meghibásodás esetén)
• Tempomat & Sebességtartó automatika 

sebességhatárolóval
• Intelligens vészfékező rendszer gyalogos 

és kerékpáros felismeréssel
• Intelligens sávelhagyás jelzés és 

beavatkozás

ACENTA(1)

• Visia felszereltség
+ 8"-os központi érintőképernyő rádióval, 

DAB-al, Bluetoothal, hangfelismeréssel 
(okostelefonon keresztül), Android Auto 
& Apple CarPlay

+ Kapcsolófüles sebességváltó az automata 
sebességváltós modellek esetében

+ Tolatókamera

N-CONNECTA
• Acenta felszereltség
+ 17" könnyűfém keréktárcsák (Hibrid)
+ Eső érzékelős ablaktörlő
+ Nissan intelligens kulcs 

(továbbfejlesztett technológia)
+ Start/Stop rendszer
+ Intelligens kulcs 

(továbbfejleszett technológia)
+ e-Pedal Step (csak Hibrid esetén) 
+ 7"-os színes műszerfal kijelző 

(kormány mögött)
+ Automata légkondícionáló berendezés
+ 6 hangszóró (első ajtókban x2, magas 

hangszórók elöl x2, hátsó ajtókban x2)

FEKETE METÁL TETŐ
A következő karosszériaszínekkel érhető el:
Új Élénk Kék -M- XFV Új Gyöngyház szürke -P- XFU
Gyöngyház fehér -P- XDF Burgundi -M- XDX
Ezüst -M- XDR Naplemente vörös -M- XEY
Szürke -M- XDJ

NAPLEMENTE VÖRÖS TETŐ
A következő karosszériaszínekkel érhető el:
Szürke -M- XFB
Fekete -M- XFC

EZÜST TETŐ
A következő karosszériaszínekkel érhető el:
Fekete -M- XDZ
Burgundi -M- XEE

P: Göngyházfényű - M: Metálfényű - S: Alap fényezés

Külső megjelenés    |    Belső megjelenés    |    Technológia és teljesítmény    |    Beltér    |    Stílus és kiegészítők

Oldal 1    |     Oldal 2    |     Oldal 3 

Nyomtatás   |   Bezárás



1 - Első lökhárító díszitőelem

2 - Visszapillantótükör borítás, karbon

3 - Csomagtérajtó küszöbborítás

4 - Csomagtartó díszitőelem, karbon

5 - Vonóhorogra szerelhető 
kerékpártartó

6 - Alumínium tetőcsomagtartó 
gyorsrögzítővel

7 - Megfordítható csomagtérbetét

8 - Sárfogók (első és hátsó)

9 - Tetőre szerelhető kerékpártartó

10 - Szőnyegek (velúr, luxus, gumi)

11 - Leszerelhető vonóhorog

12 - Megvilágított küszöbborítások elöl

Közepes méretű 
tetőbox

17" -os ezüst 
téli keréktárcsa 

1 2 3

654

987

121110

Még inkább JUKE, még inkább Ön
Ahogy magát a Juke-ot, a hozzá tervezett tartozékokat is úgy tervezték, hogy a fejlett technológiai 
megoldásokat, a dinamizmust és az eleganciát a mindennapok részéve tegyék. Így Ön, Juke-ja és családja együtt 
többre lesznek képesek és messzebbre juthatnak, hogy közös öröm legyen minden egyes utazás.

A bemutatott felszereltségek előfordulhat, hogy nem, vagy nem alapfelszereltségként csak extraként (felárért) állnak 
rendelkezésre. További információért kérjük, forduljon a helyi Nissan márkakereskedőjéhez.
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Kiterjesztett garancia
A Nissan Kiterjesztett garancia lehetőséget 
biztosít Önnek arra, hogy hosszabb időtartamra 
vagy több kilométerre bővítse ki a garanciáját. 
Válassza ki az Ön vezetési szokásainak leginkább 
megfelelő szerződést! Javítás esetén kizárólag 
eredeti Nissan alkatrészeket használnak fel, és 
azokat képzett szakemberek szerelik be.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT FORDULJON 
NISSAN MÁRKAKERESKEDŐJÉHEZ 
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Merüljön el a Nissan Juke adta élményben: https://www.nissan.hu/jarmuvek/uj/uj-nissan-juke.html
Kövesse a Nissan Juke-kal kapcsolatos információkat a Facebookon, Instagramon és a Youtube-on.
Minden megtettünk annak érdekében, hogy a jelen kiadvány tartalma a közlés időpontjában (2022 November) helytálló legyen. A vállalat 
termékeinek folyamatos fejlesztésére irányuló politikájának megfelelően a Nissan Europe fenntartja a jogot, hogy bármikor 
megváltoztassa a kiadványban leírt és bemutatott specifikációkat és járműveket. A Nissan márkakereskedőket a lehető legrövidebb 
időn belül értesítjük az ilyen módosításokról. Kérjük, a legfrissebb információkért érdeklődjön a helyi Nissan-kereskedőjénél. Az alkalmazott 
nyomdai eljárások korlátai miatt a prospektusban feltüntetett színek némileg eltérhetnek a felhasznált festékek és belső kárpitanyagok 
tényleges színétől. Minden jog fenntartva. A Nissan Europe írásos engedélye nélkül tilos a brosúra teljes vagy részleges sokszorosítás 
Készítette: DESIGNORY, Franciaország
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