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ÖLL EIGINLEIKAR ERU HRÍFANDI í Nissan JUKE. 
Hlaðinn búnaði til að auka akstursánægjuna með 
umlykjandi 360° hljóðupplifun, snjallri tækni og 
glæsilegum sérsniðseiginleikum sem ýta undir 
spennuna við KRAFTMIKINN AKSTUR.
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ENN ÁRÆÐNARI OG SNJALLARI
Nissan Intelligent Mobility breytir því hvernig við ferðumst í gegnum lífið. Það hjálpar 
okkur að aka af auknu öryggi, veitir okkur meiri spennu og býður upp á betri tengingu 
við umheiminn. Upplifðu áræðnari og snjallari akstur strax í dag í Nissan JUKE. Hann 
er búinn Intelligent Mobility-tækni sem fylgist með öllu sem er að gerast í kringum 
þig og grípur inn í ef í óefni stefnir.
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INNFELLINGAR Á HURÐUM

LOFTUNAROP

LITAÐAR INNFELLINGAR Á SÆTUMÁKLÆÐI*
*aðeins í boði í N-Connecta

MIÐSTOKKUR

ÞÍN EIGIN TÓNLIST.
EINS OG ÞÚ VILT.
Notaðu Bluetooth-
hljóðstreymi eða USB- 
tengið til að spila tónlist 
beint úr snjallsímanum 
þínum.

FYRSTA FLOKKS
FÁGUN.
Nissan Intelligent-lykillinn 
auðveldar allt aðgengi. 
Með honum geturðu læst 
dyrunum, tekið þær úr lás 
og gangsett bílinn án 
þess að taka lykilinn 
nokkurn tíma úr vasanum.

SAMSTILLTU SKILNINGARVITIN
Innblástur frá sportmótorhjólum, hannaður fyrir samvirkni: Haganlega 
hannað mælaborð JUKE og þægilegt ökumannsrýmið renna saman í eitt 
með þinni hjálp. Þú kemur þér vel fyrir í sætinu, samstillir snjallsímann 
þinn við NissanConnect og finnur hvernig hjartað tekur kipp.   
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Glænýtt BOSE® PERSONAL®-hljóðkerfið í JUKE er með sex hátölurum, þar á 
meðal tveimur Ultra-Nearfield™-hátölurum sem eru innfelldir í höfuðpúða 
ökumannsins, einstakur ávinningur fyrir þá sem hafa unun af góðu hljóði. 
Hljóðkerfið er sérstaklega hannað fyrir JUKE og skilar óviðjafnanlegum 
hljómburði, auk þess sem því fylgir ítarlegur stjórnbúnaður sem gerir þér 
kleift að sérsníða hljóðið eftir þínum óskum.

NJÓTTU FRÁBÆRRA HLJÓMGÆÐA MEÐ 
BOSE® PERSONAL®-HLJÓÐKERFI

FYRSTA FLOKKS 360° 
HLJÓMGÆÐI. Með sex hátölurum, 
þar á meðal tveimur Ultra-Nearfield™-
hátölurum í höfuðpúða ökumannsins, 
fylgir akstri í Nissan JUKE ótrúlega 
umlykjandi hljóðupplifun.

SNÍDDU EFTIR ÞÍNU HÖFÐI. 
Sérsníddu hljómgæðin með Bose® 
Personal® SpaceTM Control. 
Í stjórneiningunni geturðu valið hversu 
umlykjandi hljóðið á að vera: allt frá 
hefðbundnu hljóðsviði tónleikasalarins 
yfir í líflega 360° hlustun.

SNJÖLL HÖNNUN. BOSE® 
PERSONAL®-kerfið er smátt í sniðum 
og hugvitssamlega hannað, og býður 
þér upp á fyrsta flokks hljómgæði.  
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Rýmið inni í JUKE er ótrúlegt. Bíllinn býður upp á mikið pláss í 
farangursgeymslunni með snjöllum og fjölhæfum lausnum.
Komdu stærri hlutum eða löngum og fyrirferðarmiklum búnaði 
fyrir með aðstoð einingaskiptra 1/3 og 2/3 fellisæta og tveggja 
hæða stillanlegu gólfi.

KYNNTU ÞÉR OPNA FARANGURSRÝMIÐ

1189L
MEÐ SÆTIN NIÐRI

354L
FARANGURSRÝMI
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18" ÁLFELGUR SPEGLAHLÍFAR

SÍLSALISTAR

FRAMSTUÐARALISTI AFTURSTUÐARALISTI

ORKUAPPEL
SÍNUGULUR

SVARTUR

ENIGMA BLACK

SÍLSALISTAR

SPEGLAHLÍFAR

FRAMSTUÐARALISTI

Sérsníddu Juke með hönnunarstúdíói Nissan!
Veldu litasamsetningu sem er þín.

LITIR
BREYTA ÖLLU

SÉRSNIÐSPAKKAR FYRIR YTRA BYRÐI
Veldu fallegan yfirbyggingarlit og skapaðu síðan andstæður 
með áhersluatriðum í áhrifaríkum og ólíkum lit, þar sem þú 

getur valið ORKUAPPELSÍNUGULAN, HEIÐBLÁAN EÐA SVARTAN
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SÉRSNIÐSPAKKAR FYRIR 
INNANRÝMI

Skapaðu einstakt útlit með áberandi 
áklæði fyrir innanrýmið. Með skvettu af 

skemmtilegum lit úr hönnunarstúdíói 
Nissan fær sköpunargáfan að blómstra.

INNFELLINGAR Á 
HURÐUM

MIÐSTOKKUR

LITAÐAR 
INNFELLINGAR Á 

SÆTUM. ÁKLÆÐI*
*aðeins í boði í 

N-Connecta

LOFTUNAROP 

FOR JUKE

ORKUAPPELSÍNU- 
GULUR

SVARTUR

 

SÍLSALISTAR AFTURSTUÐARALISTI

HEIÐBLÁR

SVARTUR

ORKUAPPEL
SÍNUGULUR
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INTELLIGENT - UMHVERFISMYNDAVÉLAKERFI AUÐVELDAR ÞÉR AÐ LEGGJA

FYLGSTU MEÐ UMHVERFI ÞÍNU
Aldrei hefur verið auðveldara að leggja en með Intelligent-umhverfismyndavélakerfinu. 

Það veitir þér yfirsýn allan hringinn yfir allt sem gerist í kringum bílinn og hjálpar 
 þér að leggja hvar sem er af afslöppuðu öryggi.

UPP Á HÁR.
Í framgír sýnir skjárinn bæði fram fyrir 

bílinn og yfirsýn til að tryggja að þú 
sjáir hversu langt þú getur ekið áfram.

PASSAÐU DEKKIN.
Hvort sem verið er að aka áfram 
eða bakka er hægt að ýta á 
myndavélartakkann til að skipta 
úr yfirsýn í hliðarsýn. Þetta 
er sérlega gagnlegt til að sjá 
hversu langt er í kantsteininn.

SÍÐASTA PÚSLIÐ.
Athugaðu stöðuna ofan frá. 

Myndavélin veitir yfirsýn 
yfir umhverfi bílsins til að þú 

getir séð nákvæmlega hvernig 
aðstæður eru áður en þú 

hreyfir bílinn.

AUGAÐ Í HNAKKANUM.
Í bakkgír geturðu notað skjáinn til að 

sjá hvað er beint fyrir aftan bílinn.
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STÖÐUGLEIKASTÝRING (ESP):
Stöðugleikastýring Nissan gerir þér kleift að
hafa fullkomna stjórn á bílnum við erfiðar 
aðstæður eins og skyndileg akreinaskipti.

LDA
AKREINASKYNJARI:

Þetta kerfi heldur þér á 
réttum stað. Þú færð 

viðvörun ef það greinir 
að þú reikar óvart út úr 

akreininni of lengi.

BLINDSVÆÐIS-
SKYNJARI:

Skiptu áhyggjulaus um 
akrein. Þessi eiginleiki 
vaktar blindsvæðið og 

varar þig við um leið og 
hann greinir bíl eða 

mótorhjól á því.

INTELLIGENT 
AÐALLJÓS:

Það kviknar á 
aðalljósunum með 

þurrkunum um leið og 
dimma tekur og 

þurrkurnar fara sjálfkrafa 
í gang þegar það rignir, 
auk þess sem þær laga 

sig að regnmagninu 
eftir þörfum.

AUKIN FÆRNI
Betri yfirsýn, betri skynjun, fullkomin stjórn. Intelligent-tækni Nissan veitir þér aukna 
hugarró við aksturinn. Hún færir þér meiri stjórn og gerir aksturinn mýkri, öruggari 
og enn meira hrífandi. Njóttu þess.
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BENSÍN STÆRÐ 
(L)

AFL
(Hö)

TOG 
(Nm)

DRIF GÍRSKIPTING

1.6-L Xtronic 1.6 117 158 2WD CVT

1.5 dCi 1.5 110 260 2WD 6 MT

KRAFTMIKILL AKSTUR
Auktu snúningshraðann og finndu fyrir spennunni. 
Hvort sem þú velur dísil- eða bensínbíl, beinskiptingu 
eða Xtronic sjálfskiptingu, bíður þín sportlegur akstur. 
Juke setur afköstin í þínar hendur. 
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BREYTTU STEMNINGUNNI Á SVIPSTUNDU

SÉRFRÆÐINGUR Í AFKÖSTUM. Auktu tog, kraft 
eða sparneytni þegar á þarf að halda. Í Normal-
stillingu finnurðu fullkomna blöndu afkasta og 
sparneytni. Skiptu yfir í sportstillingu og þú finnur 
strax hvernig viðbragð stýrisins, skiptingarinnar 
(eingöngu Xtronic-gírkassi) og inngjafarinnar aðlaga 
sig til að skila viðbragðsfljótari akstri. Svo þegar 
kominn er tími til að taka það rólega geturðu ýtt 
á hnappinn fyrir Eco-stillingu til að nýta 
eldsneytið eins vel og kostur er.

TVÖFÖLD VIRKNI Auk þess að stjórna 
akstursstílnum gerir stjórnkerfi Nissan þér 
kleift að stjórna þægindum í innanrýminu. 
Skiptu einfaldlega úr D-stillingu í Climate-
stillingu og skjárinn birtir þá alla valkosti sem 
þú þarft til að gera farþegarýmið eins hlýtt 
eða svalt og þú vilt.

MEÐ TÖLURNAR Á HREINU. Fylgstu með afkastatölum 
gegnum aksturstölvu stjórnkerfis Nissan. Hún geymir 

ýmsar upplýsingar, til dæmis um hámarksþyngdarkraft, 
akstursvegalengdir og daglega sparneytni. Því meiri 

upplýsingar sem þú hefur, því hagnýtari verður aksturinn.

JUKE er með réttu stillinguna fyrir þig, sama í hvernig 
skapi þú ert. Stjórnkerfi Nissan sér til þess að þú getir 
breytt akstursupplifuninni með einum hnappi. Sérsníddu 
aksturseiginleikana, stilltu loftgæðin og fylgstu með 
afköstunum, allt á meðan þú ert á ferðinni.
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FOR JUKE

FLOTTARI - FLOTTASTUR
Flottasti JUKE-bíllinn er alltaf sá sem þú 
sérsníður að þínum eigin stíl. 
Sæktu innblástur í litaspjald Nissan JUKE og 
ótrúlegt úrval aukahluta frá Nissan þegar þú 
skapar útlit bílsins þíns. 

Speglahlífar,
Rafhúðaðar Bláar

1 - Bakvindskeið Gljásvört
2 - Armpúði, tau áklæði
3 - Listar á afturstuðara 

Skærbláir
Gljásvartir
Appelsínugulir

4 - Ál þverbogar
5 - Skrautplata að framan 
6 - Skrautplata að aftan 
7 - Aðkomulýsing
8 - Mottur: svartar gúmmí 

eða svartar tau með logoi

Speglahlífar
Gljásvartar

Gljásvört
áferð á 
felgum

Sílsalistar
Skærbláir

Skærblá áferð 
á felgum

Listar á framstuðara
Appelsínugulir

Umgjörð um aðalljós
Appelsínugul

Umgjörð um 
aðalljós Skærblá

*Suma varahluti 
þarf að sérpanta. 
Upplýsingar hjá 
söluráðgjafa.
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D

B
A C

LITIR SÆTAÁKLÆÐI

Kastaníuhnetubronsaður 
(S) – CAN

16" stálfelgur með 
hjólkoppum
VISIA

16" álfelgur 4 arma 17" Sport álfelgur 
5 arma

17" álfelgur Shire
TEKNA

GRÁTT tauáklæði - VISIA Graphite Tauáklæði - 
ACENTA

ENERGY APPELSÍNU 
GULUR*

GRÁTT leður að hluta - 
N-CONNECTA

POWER BLÁTT*

SvartEðal leðuráklæði - 
TEKNA

ENIGMA SVARTUR*Drifhvítur (P) – QAB

Ljósblár (S) – RCA

Snjóhvítur (S) – 326

Dökkblár (S) – RBN

Silfraður (S) – KY0

Eldrauður (M) – Z10

Grár (M) - KAD

Dumbrauður (M) – NAJ

Enigma svartur (M) - Z11

(M): Matt lakk      (S): Sanserað      (P): Perlulakk

FELGUVAL

ÁLFELGUR - AUKAHLUTIR

SÉRSNIÐ*
N-CONNECTA 

 

N-CONNECTA
/ TEKNA valmöguleikar

*Fæst gegn serpöntun

18" Tokyo 
Energy appelsínugulur

18" Tokyo 
Power blár

18" Tokyo 
Enigma svartur

MÁL
A: Hjólhaf: 2,530 MM

B: Heildarlengd: 4,135 MM

C: Heildarbreidd: 1,765 MM

D: Heildarhæð: 1,565 MM

Farangursrými: 354L

Farangursrými með sæti niðri 1189 L

*Sumir aukahluti þarf að sérpanta. 
Nánari upplýsingar hjá söluráðgjafa.
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HJÁ NISSAN

ERU GÆÐIN
Í FYRIRRÚMI.

360° FERLI
Við byggjum á gæðum frá upphafi og þaulhugsum hvern einasta 

bíl til að gera hann þægilegri og endingarbetri með framsækinni 
hönnun, hugvitssamlegri tækni og vandlega völdu útliti fyrir þig.

ÖRYGGI
Aksturskerfin okkar eru í stöðugri endurskoðun til að tryggja betur 

öryggi þitt og koma í veg fyrir óhöpp svo að þú megir njóta öruggs 
aksturs alla daga. Umhverfismyndavélakerfið er búið fjórum myndavélum 

sem bjóða upp á yfirsýn yfir umhverfi bílsins.

ÓTRÚLEGUR ÁREIÐANLEIKI
Við reynum bílana okkar til hins ýtrasta til að tryggja afköst og áreiðanleika. 

Við ökum milljónir kílómetra í prófunum fyrir framleiðslu, opnum og lokum 
dyrum og vélarrými mörg þúsund sinnum á dag og notum ösku úr japönskum 

eldfjöllum til að prófa rúðurnar.

ENDANLEG SÖNNUN 
Viðskiptavinir okkar eru besti mælikvarðinn á gæðin. Leitaðu eftir umsögnum, 

umfjöllunum og einkunnagjöf á netinu eða lestu það sem fólk hefur að segja 
um Nissan á Reevoo. Það er besti staðurinn til að bera saman bíla og fá áreiðanleg 

svör frá raunverulegum eigendum. Sjá a bresku síðunni http://review.nissan.co.
uk/GB/en/vehicle/crossovers/juke/reviews-and-qa/questions-and-answers/

ratings-and-reviews.html

Gæði eru grunnurinn að öllu sem við gerum, hvort sem 
það er á rannsóknar- eða hönnunarstofunni, í verksmiðjunni 

eða hjá söluaðila eða í samskiptum okkar við þig. Við 
prófum, prófum aftur og svo enn einu sinni. Vegna þess 

að allt sem við gerum er byggt á reynslu. Þetta köllum 
við Nissan-gæði.
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VERÐVERND Á ÞJÓNUSTU
Við lofum fyrsta flokks vinnu fyrir Nissan-bílinn þinn í 

gegnum sérfræðiþekkingu viðgerðafólks frá Nissan og 
notkun varahluta frá Nissan. Við erum sérfræðingar í að 

þjónusta Nissan. Til að tryggja að þú fáir það sem þú 
borgar fyrir býður Nissan upp á verðvernd gagnvart 
samsvarandi vinnu hjá þjónustuaðilum innan 10 km 

radíuss frá söluaðila.

NISSAN-AÐSTOÐ ÚT ENDINGARTÍMANN
Við lofum að halda þér á ferðinni allan sólarhringinn. 
Ef eitthvað óvænt kemur upp á er Nissan-aðstoð í 
boði allan sólarhringinn, sama hversu gamall Nissan-
bíllinn þinn er.

ÓKEYPIS LÁNSBÍLL
Við lofum að halda þér á ferðinni á meðan verið er að 

þjónusta bílinn þinn. Með því að bóka tímanlega gerirðu 
okkur kleift að tryggja þér lánsbíl. Við bjóðum meira að 

segja upp á rafmagnsbíla á völdum þjónustustöðum, auk 
annarra fjölbreyttra samgöngulausna sem henta þér.

ÓKEYPIS SKOÐUN Á BÍLNUM
Við lofum ókeypis skoðun í hvert skipti sem vinna 
þarf við bílinn. Þannig veistu upp á hár hvað þarf að 
gera og hvað það kostar. Allt verð er einnig aðgengilegt 
hjá söluaðilum.

GILDISTÍMI LOFORÐA OKKAR ER ÓTAKMARKAÐUR EF ÞÚ HEFUR SKRÁÐ ÞIG Í YOU+NISSAN OG VILT FÁ 
ÓSVIKIN, FÖLSKVALAUS OG HEIÐARLEG SVÖR SJÁUM VIÐ UM ÞIG. ALLTAF. VIÐ LOFUM ÞVÍ. 

OKKAR LOFORÐ. ÞÍN REYNSLA

OKKAR LOFORÐ. ÞÍN REYNSLA

 

ÞÚ NÆRÐ ÞVÍ BESTA 
ÚT ÚR STARFSFÓLKI NISSAN.

Þú ert neistinn sem kveikir hugmyndirnar 
okkar. Þú eykur okkur hugvit. Þú veitir okkur 
innblástur til að breyta reglum og spila af 
fingrum fram. Hjá Nissan eru nýjungar ekki 
bara hugsaðar til að bæta við eða breyta 
heldur til að stíga út fyrir rammann og 
endurskapa. Hugmyndin er að galdra fram 
óvæntar lausnir sem uppfylla þína villtustu 
og hagnýtustu drauma. Við hjá Nissan 
hönnum bíla, aukabúnað og þjónustu sem 
ekki f innst annars staðar, við gerum 
notagildið spennandi og spennandi 
eiginleika hagnýta, sem skilar sér í gefandi 
akstursupplifun alla daga.

Viðbótartrygging Nissan gerir þér kleift að framlengja þriggja ára / 100.000 kílómetra 
ábyrgðina. Veldu þann samning sem hentar þínum akstri best. Komi til viðgerða eru 
eingöngu notaðir varahlutir frá Nissan á verkstæði sem vottað er af Nissan. Með í 
kaupunum er vegaaðstoð allan sólarhringinn alls staðar í Evrópu* (ef hún á við*) sem 
gerir þér kleift að aka um áhyggjulaus.

VIÐBÓTARTRYGGING NISSAN*

Þjónustusamningur Nissan er besti valkosturinn til að tryggja Nissan JUKE-bílnum 
þínum það viðhald sem hann á skilið! Við hugsum um Nissan-bílinn þinn og tryggjum 
að þú borgir fast verð fyrir alla þjónustu að kaupum loknum. Þegar þú kemur með 
bílinn til söluaðila skiptum við um varahluti og vökva í samræmi við staðlaða 
viðhaldsáætlun Nissan og framkvæmum skoðanir til að tryggja áhyggjulausan akstur. 
Nissan gerir þér kleift að hafa stjórn á útgjöldunum með því að láta vita hvenær 
næsta þjónusta fer fram og leggja fram tillögu um þjónustu sem uppfyllir þínar þarfir 
á tíma sem hentar þér.

ÞJÓNUSTUSAMNINGAR NISSAN*

NISSAN JUKE
BÝÐUR ÞÉR:

ÞRIGGJA ÁRA EÐA 100.000 KM ÁBYRGÐ

ÁRLEGA EÐA 30.000 KM SKOÐUN 
FYRIR DÍSILVÉLAR

ÁRLEGA EÐA 20.000 KM SKOÐUN 
FYRIR BENSÍNVÉLAR

*Takmarkanir á þjónustuþáttum og almennri ábyrgð er að fi nna í þjónustubók og hjá söluráðgjafa.

*Nánari upplýsingar hja söluráðgjafa Nissan.
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Fylgstu með JUKE á:

Áhersla hefur verið lögð á að tryggja að efni þessa bæklings sé rétt á þeim tíma sem hann fer í prentun (febrúar 2018). Í þessum bæklingi 
getur að líta frumútgáfur bíla sem sýndar eru á bílasýningum. Í samræmi við áherslu fyrirtækisins um stöðuga þróun vara áskilur Nissan 
Europe sér rétt til að breyta hvenær sem er tæknilýsingum og ökutækjum sem lýst er og sýnd eru í þessum bæklingi. Söluaðilum Nissan 
verða tilkynntar slíkar breytingar eins fljótt og unnt er. Nýjustu upplýsingar er hægt að nálgast hjá næsta söluaðila Nissan. Vegna 
takmarkana við prentun kunna litir sem birtast í þessum bæklingi að vera aðeins öðruvísi en raunverulegir litir á yfirbyggingu og áklæði 
í innanrými. Allur réttur áskilinn. Fjölföldun þessa bæklings, að hluta eða í heild, er óheimil án skriflegs leyfis frá Nissan Europe.

Þessi bæklingur er prentaður á óbleiktan pappír – MY 18 JUKE LAUNCH-bæklingur 02/2018 – Prentaður í ESB.
Hannaður hjá DESIGNORY, Frakklandi – sími: +33 1 41 23 41 23 og brotinn um og prentaður hjá eg+ worldwide, Frakklandi – sími: +33 1 49 09 25 35.

Skoðaðu heimasíðu okkar nissan.is

Intelligent Mobility guides everything we do. We’re using new technologies to transform 
cars from mere driving machines into partners. Together the journey is more confident, 
connected, and exciting. Whether it’s cars that share the task of driving with you, or 
highways that charge your EV as you go along, it’s all in the very near future. And it’s a 
future already taking shape in the Nissan you drive today.

Stimpill söluaðila:.
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110 Reykjavík
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www.bl.is
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