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„NISSAN JUKE" KUPĖ-KROSOVERIS traukia akį žiūrint bet kokiu kampu. Jo
dinamiškas, sportinis dizainas ir kupė stilius visuomet atrodo efektingai. Automobilyje
įdiegtos pažangios technologijos, tarp jų ir pagalbinė vairuotojo sistema „ProPILOT“,
kuri padeda jums valdyti automobilį, užtikrina patikimą ryšį ir siūlo įvairias pramogas
įkvepiančių kelionių po miestą metu. TAI NAUJAS TRAUKOS OBJEKTAS MIESTE.
Vaizdai ir aprašymai pateikiami supažindinimo tikslais. Kai kuriose nuotraukose gali būti pavaizduoti automobiliai su vietos rinkoje nesiūloma
įranga. Tai nėra konkretaus modelio, komplektacijos ar pasiūlymo pavyzdys. Kai kurios funkcijos gali būti netiekiamos, arba jos gali nebūti
standartinės įrangos dalis (užsakomos papildomai).
Funkcijų prieinamumas priklauso nuo versijos – jos gali būti įtrauktos į standartinę komplektaciją arba siūlomos kaip papildoma įranga (už
papildomą mokestį).
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JUS IŠTIKIMAI LYDINTI TECHNOLOGIJA
„Nissan Juke“ su pažangia „Nissan Intelligent Mobility“ technologija padės lengviau įveikti kasdienius
gyvenimo vingius, suteikdamas daugiau pasitikėjimo savo jėgomis ir užtikrindamas glaudesnį ryšį
su pasauliu. Aktyvavus sistemą „ProPilot"* technologija visada bus šalia jūsų: ji sklandžiai prisitaikys
prie jūsų vairavimo stiliaus, stebės situaciją kelyje ir reikiamu momentu įsikiš į procesą, kad padėtų
jums valdyti, stabdyti arba padidinti automobilio greitį.
*„ProPILOT“ sistema komplektuojama nedaugelyje modelių. „ProPILOT“ – moderni pagalbinė vairuotojo sistema, kuri, deja, neapsaugo nuo
susidūrimų. „ProPILOT“ sistema skirta naudoti tik greitkeliuose (kai keliai atskirti atitvarais) važiuojant saugiu režimu „akys nukreiptos į kelią,
rankos ant vairo“. Vairuotojas turi išlikti budrus, laikytis saugos taisyklių ir greičio apribojimų, pasirinkti eismo sąlygas atitinkantį saugų greitį ir būti
bet kuriuo metu pasirengęs perimti automobilio kontrolę. Komplektuojama tik modeliuose su DCT transmisija.
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LED priekiniai žibintai

LED galiniai žibintai

Drąsus dizainas

Plaukianti stogo linija

TIKRAS GRAŽUOLIS
Kiekviena „Nissan Juke“ išorės detalė sukurta teikti estetinį pasigėrėjimą.
Pribloškiančio kupė tipo krosoverio įkvėpimo šaltinis – 2010 m. pasirodęs pirmasis
dinamiškas ir drąsus „JUKE“ modelis, taip pat turtinga „Nissan“ patirtis kuriant
sportinius automobilius. Efektingą automobilio įvaizdį sustiprina 19 colių lengvojo
lydinio ratlankiai. Šis gražuolis daro įspūdį. Su juo neliksite nepastebėti.
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IŠLAISVINKITE
SAVO AISTRĄ
Aukštos kokybės apdaila,
ergonomiškais valdikliais ir
elegantišku apšvietimu
išsiskiriantis „Nissan Juke“ salonas
sukurtas galvojant apie jus, kad
visuomet vairuotumėte su polėkiu.
Patogiai įrengtas išskirtinio dizaino
salonas užtikrina saugumą,
absoliučios kontrolės pojūtį ir
leidžia mėgautis kiekviena kelione.

„D" formos
vairas

Dideli jutikliniai
ekranai*

Salono
apšvietimas*

Sumaniai išdėstyti
valdikliai

Minkštos medžiagos ir
sidabro spalvos apdaila*
* Komplektuojama ne visose versijose.

* Komplektuojama ne visose versijose.
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DIDELIS IR PATOGUS TFT*
PRIETAISŲ SKYDELIS
„Nissan Juke“ įrengtas
pažangus „Drive-Assist“
ekranas, kuriame galite
matyti visą svarbią
informaciją – ji pateikiama
ten, kur jos reikia.
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PERIMA VAIRO
VALDYMĄ*
Kai per daug priartėjate prie
skiriamosios eismo juostos
linijos, pasirūpina, kad
automobilis būtų nukreiptas į
juostos vidurį.

PERIMA STABDŽIŲ
VALDYMĄ*
Pristabdo automobilį
intensyviomis eismo sąlygomis,
o vėliau vėl padidina jo greitį,
kad būtų išsaugota vieta
transporto priemonių sraute.

PERIMA AKCELERATORIAUS
VALDYMĄ*
Palaiko ir pakoreguoja jūsų
automobilio greitį, kad būtų
užtikrintas saugus atstumas iki
priekyje važiuojančios
transporto priemonės.

STEBI SITUACIJĄ KELYJE
GALI VISIŠKAI SUSTABDYTI
AUTOMOBILĮ

PALAIKO NUSTATYTĄ
GREITĮ IR ATSTUMĄ IKI KITŲ
TRANSPORTO PRIEMONIŲ

„ProPILOT“* ATEITIS JAU ČIA
Su „Nissan ProPILOT“ niekuomet nesijausite palikti vieni.
Aktyvavus šią modeliuose su DCT automatine transmisija
komplektuojamą technologiją, ji visuomet veiks foniniu režimu ir
nuolat stebės situaciją kelyje. Tiesiog vairuokite taip, kaip esate
įpratę, žinodami jog jūsų „Nissan JUKE“ yra visuomet pasirengęs
padėti stabdyti, perimti valdymą arba padidinti greitį, kad būtų
užtikrintas jūsų saugumas, išlaikyta automobilio judėjimo
trajektorija ir kontrolė reikiamu momentu.
*„ProPILOT“ sistema komplektuojama nedaugelyje modelių. „ProPILOT“ – moderni pagalbinė vairuotojo sistema, kuri, deja, neapsaugo nuo
susidūrimų. „ProPILOT“ sistema skirta naudoti tik greitkeliuose (kai keliai atskirti atitvarais) važiuojant saugiu režimu „akys nukreiptos į kelią, rankos
ant vairo“. Vairuotojas turi išlikti budrus, laikytis saugos taisyklių ir greičio apribojimų, pasirinkti eismo sąlygas atitinkantį saugų greitį ir būti bet
kuriuo metu pasirengęs perimti automobilio kontrolę. Komplektuojama tik modeliuose su DCT transmisija.
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IŠMANUSIS APLINKINIO VAIZDO MONITORIUS*

PROFESIONALUS
AUTOMOBILIO STATYMAS

ĮSPĖJIMO APIE EISMĄ
VAŽIUOJANT ATBULINE
EIGA SISTEMA*
Ši sistema padeda išvengti
susidūrimų su iš galo
artėjančiomis transporto
priemonėmis važiuojant
atbuline eiga.

Jei nekenčiate automobilio statymo, jums neabejotinai patiks „Nissan Juke“. Aplinkinio vaizdo
monitoriaus fiksuojamas automobilio vaizdas 360° kampu ir atskirai pasirenkami priekio, galo bei
šalikelės vaizdai padės lengvai ir užtikrintai pastatyti automobilį.

* Įspėjimo apie eismą važiuojant atbuline eiga
sistema skirta perspėti vairuotoją. Ji negali
apsaugoti nuo susidūrimo su kitomis transporto
priemonėmis ar pakeisti būtinas kontrolės
funkcijas važiuojant atbuline eiga. Sistema gali
fiksuoti ne visus objektus. Jos veikimas priklauso
nuo vairavimo būdo ir automobilio būklės.
Vairuodami visuomet būkite susikaupę: nuolat
stebėkite kelią ir jus supančią aplinką. Daugiau
informacijos teiraukitės „Nissan“ atstovybėje.

GALINĖ
KAMERA
Stebėkite, kas vyksta
jūsų užnugaryje.

DEŠINIOJI ŠONINĖ
KAMERA
Spustelėkite jungiklį ir
įjunkite šalikelės vaizdą.

* Komplektuojama ne visose versijose.
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APLINKINIS
VAIZDAS
Manevruojant labai praverčia
fiksuojamas virtualus
automobilio vaizdas iš
viršaus 360° kampu.

PRIEKINĖ
KAMERA
Norėdami idealiai pastatyti
automobilį, stebėkite
kombinuotą vaizdą iš
priekio ir iš viršaus.

Spausdinti | Uždaryti

IŠMANUS JUDĖJIMAS Į PRIEKĮ
„Nissan Juke" komplektuojamas su išmaniosiomis vairavimo technologijomis*,
kurios padės drąsiau įveikti kasdienius gyvenimo
vingius, suteiks daugiau malonių įspūdžių ir užtikrins
patikimą ryšį su pasauliu.

„E-CALL“
Įvykus avarijai bet kuriame Europos
kelyje, ši sistema automatiškai
iškviečia avarines tarnybas.

IŠMANIOJI AVARINIO STABDYMO
SISTEMA SU PĖSČIŲJŲ
ATPAŽINIMO FUNKCIJA
Įjungia stabdžius, kad būtų
sumažinta susidūrimų su kitomis
transporto priemonėmis, pėsčiaisiais
ar dviratininkais važiuojant mažu
greičiu rizika.

AKLOSIOS ZONOS
STEBĖJIMO SISTEMA**

KELIO ŽENKLŲ
ATPAŽINIMO SISTEMA

IŠMANIOJI ĮSPĖJIMO APIE NUKRYPIMĄ
IŠ EISMO JUOSTOS SISTEMA

AUTOMATINĖ TOLIMŲJŲ
ŠVIESŲ SISTEMA

6 STANDARTINĖS ORO
SAUGOS PAGALVĖS

Įspėja vairuotoją apie aklosiose
zonose iš abiejų pusių esančias
transporto priemones ir grąžina
automobilį atgal į savo eismo juostą.

Jums važiuojant fiksuoja kelio
ženklus ir informuoja apie
naujausius greičio apribojimus.

Važiuojant greitkeliais ar dviejų
eismo juostų keliais, išmani įspėjimo
apie nukrypimą iš eismo juostos
sistema švelniai pristabdo automobilį
ir padeda jums grįžti į savo eismo
juostą, nustačiusi, kad netyčia
nukrypote nuo važiavimo
trajektorijos.

Automatinė tolimųjų šviesų sistema
užtikrina optimalų matomumą
tamsiu paros metu ir apsaugo kelyje
sutinkamų transporto priemonių
vairuotojus nuo akinimo. Sistema
automatiškai reikiamu momentu
įjungia tolimąsias priekinių žibintų
šviesas ir, užfiksavusi priekyje
važiuojančią transporto priemonę,
perjungia jas į artimąsias.

Neišvengiamo susidūrimo metu
deformacinės „Nissan“ kėbulo
konstrukcijos zonos sugeria smūgio
energiją, o pažangios saugos diržų ir
oro saugos pagalvių sistemos padeda
apsaugoti keleivius.

* Jūs neturėtumėte pasikliauti vien vairavimą palengvinančiomis sistemomis. Kai kurios funkcijos tam tikromis aplinkybėmis gali neveikti. Taikomi greičio ir kiti apribojimai.
Norėdami daugiau sužinoti apie naudojimosi „Nissan“ technologijomis sąlygas, kreipkitės į „Nissan“ atstovybę arba apsilankykite svetainėje adresu www.nissan.lt.
**Funkcijų prieinamumas priklauso nuo versijos – jos gali būti įtrauktos į standartinę komplektaciją arba siūlomos kaip papildoma įranga (už papildomą mokestį).
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ŠYPSENA JŪSŲ VEIDE
„Nissan Juke“ galima valdyti beveik nededant jokių pastangų.
Tai lemia ypač lengvas ir dinamiškas variklis su
turbokompresoriumi, spartus pavarų perjungimas, sportinis
vairas ir pakaba bei itin tvirto ir standaus plieno važiuoklė. Taip
pat minėtinos naujausios technologijos* ir skirtingi važiavimo
režimai, užtikrinantys maksimalų valdomumą ir tikslumą - visa
tai neabejotinai jus privers šypsotis!

„STANDARD“, „ECO“
IR „SPORT“ REŽIMAI***
Jūsų pasirinkimui siūlomas
„ECO“ režimas, pagerinantis
degalų ekonomiją,
„STANDARD“ režimas,
optimaliai suderinantis
degalų sąnaudas bei našumą
ir "SPORT" režimas, vairavimui
suteikiantis jaudulio ir azarto.

IŠMANIOJI VAŽIAVIMO
KONTROLĖS SISTEMA

Padeda išlikti optimalioje padėtyje
atskirai pristabdydama kiekvieną ratą.

Kontroliuoja variklį bei stabdžius ir mažina
kėbulo svyravimą, kai didinamas greitis ar
važiuojama nelygiu keliu.Tai užtikrina
tolygesnį važiavimą.
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MECHANINĖ ARBA DCT TRANSMISIJA
Šešių pavarų mechaninė arba septynių pavarų automatinė
DCT (dvigubos sankabos) transmisija sklandžiai ir greitai
perjungia pavaras ir turi mechaninio valdymo režimą, suteikiantį
visapusiškos kontrolės pojūtį.

Variklio efektyvumo rodiklius (pvz., CO2 emisijos ir degalų sąnaudos) rasite modelio techninių duomenų lape, prisegtame prie šios brošiūros
arba prekybos atstovybėje.

IŠMANIOJI TRAJEKTORIJOS
KONTROLĖS SISTEMA

Išorės dizainas | Vidaus dizainas | Nissan Intelligent Mobility |

Pavarų perjungimo
svirtelės**
Jautriai reaguojančios pavarų
perjungimo svirtelės suteiks
daug gerų emocijų ir leis
pajusti visišką automobilio
kontrolę.

* Jūs neturėtumėte pasikliauti vien vairavimą palengvinančiomis sistemomis. Kai kurios funkcijos tam tikromis aplinkybėmis gali neveikti. Taikomi greičio ir kiti
apribojimai. Norėdami daugiau sužinoti apie naudojimosi „Nissan“ technologijomis sąlygas, kreipkitės į „Nissan“ atstovybę arba apsilankykite svetainėje adresu
www.nissan.lt.
** Tik su automatine DCT transmisija.
*** Komplektuojama ne visose versijose.
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SKLANDUS RYŠYS SU PASAULIU
„Nissan Juke“ 8 colių jutiklinis ekranas* atveria duris į „NissanConnect“ pasaulį: jūs galite
lengvai naudotis navigacijos įranga, pažangiomis technologijomis ir kitomis
funkcijomis. Mūsų išmaniesiems telefonams skirta programėlė siūlo nuolat plečiamą
paslaugų asortimentą, tarp jų galimybę persiųsti suplanuotus kelionių maršrutus į savo
„Nissan Juke“.

SAUGUMAS IR
AUTOMOBILIO PRIEŽIŪRA

NAVIGACIJA IR
AUTOMOBILIO VALDYMAS

Iškilo problemų?
Naudodamiesi „Breakdown
Assistance“ funkcija, galėsite
susisiekti su pagalbos
tarnyba automobilio gedimo
atveju. Išmaniųjų įspėjimų
funkcija padės efektyviai
kontroliuoti automobilio
eksploatacinius parametrus.

Navigacija su posūkių
nuorodomis, įskaitant
informacijos persiuntimo į
automobilį funkciją ir
lankytinų vietų nuorodas
žemėlapyje, niekuomet neleis
pasiklysti. Sužinokite
nuvažiuotą atstumą ir
kelionių skaičių naudodamiesi
savo išmaniuoju telefonu.

Nuskenuokite kodą,
atsisiųskite
programėlę
„NissanConnect
Services“ ir susiekite
ją su savo
„Nissan JUKE“
jau dabar.

Funkcijų reakcijos greitis ir galimybė jomis naudotis priklauso nuo automobilyje gaunamo signalo stiprumo. Optimali veikimo kokybė
užtikrinama tuomet, kai automobilis yra gero ryšio zonoje.
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KOMFORTAS

Prijunkite savo įrenginį su
„Android“ ar „iOS“ operacine
sistema ir naudokitės
sklandžiu ryšiu bei valdymo
balsu funkcija**. Galite
klausytis savo mėgstamos
muzikos, bendrauti žinutėmis
ir naudotis kitomis
programėlėmis, kad
jaustumėte pasaulio pulsą ir
nenuobodžiautumėte už vairo.

Programėlė „NissanConnect
Services"* suteikia prieigą
prie įvairių nuotolinių
paslaugų, įskaitant kelionių
maršrutų planavimo
funkciją. Prireikus pagalbos
kelyje, spustelėkite mygtuką
ir „Nissan Assistance“
tarnyba ją suteiks per
akimirksnį.

NissanConnect
Services

** Mobilųjį telefoną prie „NissanConnect“ junkite tik saugiai pastatę
automobilį. Sistema visuomet turėtų būti naudojamasi laikantis kelių eismo
taisyklių. Naudotis sistema galima tik tuomet, kai tai yra saugu. Vairuotojai
turėtų žinoti, kad naudojimasis laisvųjų rankų įranga gali atitraukti jų dėmesį
nuo kelio, todėl automobilis gali tapti nekontroliuojamas.

* Ne visos funkcijos siūlomos su visomis komplektacijomis. „NissanConnect Services“ siūloma „Acenta“ ir aukštesnio lygio versijoms.
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IŠMANŪS, INTUITYVŪS
IR INFORMATYVŪS SPRENDIMAI
Naudojant „Apple CarPlay®“ ir „Android Auto“ funkcijas, galite prijungti savo telefoną ir vairuodami
naudotis pasirinktomis programėlėmis. Būdami toliau nuo savo „Nissan Juke“ automobilio, taip pat galite
patikrinti jo būklę ir užrakinti/atrakinti jo duris.

„GOOGLE ASSISTANT“ IR „AMAZON
ALEXA“* SUDERINAMUMAS
Savo „Nissan Juke“ pridėkite kaip naują
įrenginį ir gaukite informaciją apie savo
automobilį pateikus užklausą balsu.

NUOTOLINIO VALDYMO FUNKCIJOS
Naudodamiesi „NissanConnect Services“
programėle galite nuotoliniu būdu valdyti savo
automobilio dureles ir priekinius žibintus.
Paslauga teikiama nemokamai 3 metus (2)

Nemokama paslauga (2).

ŽEMĖLAPIAI IR EISMO PRANEŠIMAI
REALIU LAIKU (3)
„TomTom“ teikiama eismo informacija
realiu laiku padės išvengti kelio ruožų,
kuriuose yra susidariusios spūstys ar
įvykusios avarijos, todėl jūs galėsite
geriau suplanuoti kiekvieną kelionę.

„APPLE CARPLAY®" IR „ANDROID AUTO"
Prijunkite savo išmanųjį telefoną ir vairuojant
mėgaukitės savo mėgstama muzika arba
skaitykite tekstinius pranešimus.
Nemokama paslauga (1)
Optimaliai veikimo kokybei užtikrinti
rekomenduojame naudoti originalų gamintojo laidą.

JŪSŲ MUZIKA - JŪSŲ STILIUS
Norėdami atkurti muzikos įrašus
tiesiai iš išmaniojo telefono, galite
naudotis srautine garso transliacija
per „Bluetooth“ arba USB jungtimi.

Paslauga teikiama nemokamai 3 metus (2)

(1) „Apple CarPlay® “ ir „Android Auto“ galima naudotis nemokamai – tai priklauso nuo modelio ir (arba) komplektacijos. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į „Nissan“ atstovybę.
(2) Nemokamos paslaugos (tokios kaip „Nissan“ su „Google Assistant“, „Nissan“ su „Amazon Alexa“*, vairavimo istorija bei analizė, „Nissan“ pagalba, pagalbos kelyje paslauga) bus
teikiamos nemokamai 7 metų laikotarpį, priklausomai nuo pasirinkto automobilio modelio ir/arba versijos. Daugiau informacijos jums suteiks „Nissan“ atstovybėje.
(3) Žemėlapių ir eismo informacijos realiu laiku, nuotolinio automobilio valdymo bei išmaniųjų įspėjimų funkcijos nemokamai bus teikiamos 3 metus. Priklausomai nuo automobilio
modelio ir/arba versijos, vėliau šios funkcijos bus mokamos (išmanieji pranešimai - 0,99 €/mėn., nuotolinis automobilio valdymas - 1,99 €/mėn., žemėlapiai ir eismo informacija
- 2,99 €/mėn.). Daugiau informacijos jums suteiks „Nissan“ atstovybėje.
* „Amazon“, „Alexa“ ir visi kiti susiję prekės ženklai yra įmonės „Amazon.com, Inc.“ arba jos atstovų registruoti prekės ženklai.
Norint naudotis „NissanConnect“ paslaugomis, reikia turėti „NissanConnect“ naudotojo paskyrą, užsiregistruoti „NissanConnect“ sistemoje ir prie jos prisijungti įvedant savo naudotojo
vardą bei slaptažodį. Nemokamai naudotis „Nissan Connect“ programėle galima turint išmanųjį telefoną, palaikantį „iOS“ arba „Android“ operacinę sistemą, ir SIM kortelę, užtikrinančią
duomenų perdavimą pagal esamą arba atskirą tarp jūsų ir mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo sudarytą sutartį dėl mobiliojo telefono naudojimo. Visų paslaugų teikimas priklauso nuo
mobiliojo ryšio operatoriaus tinklo aprėpties.
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Funkcijų reakcijos greitis ir galimybė jomis naudotis priklauso nuo automobilyje gaunamo signalo lygio. Optimali veikimo kokybė užtikrinama tuomet, kai automobilis yra gero ryšio zonoje.
Jungtis prie „NissanConnect“ mobiliuoju telefonu galima tik saugiai pastačius automobilį. Sistema visuomet turėtų būti naudojamasi laikantis kelių eismo taisyklių. Naudotis sistema
galima tik tuomet, kai tai yra saugu. Vairuotojai turėtų žinoti, kad naudojimasis laisvųjų rankų įranga gali atitraukti jų dėmesį nuo kelio, todėl automobilis gali tapti nekontroliuojamas.
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NUOTYKIAI
SU MUZIKA
„BOSE® PERSONALSPACETM“
VALDIKLIU* PASIRINKITE PAGEIDAUJAMĄ
GARSO SKLAIDĄ SALONE:

Pajuskite kiekvieną vingį ir tiesią kelio
atkarpą. Kiekvieną širdies dūžį. „Nissan
Juke“ siūlomi aukščiausio lygio garso
sprendimai, įskaitant „Bose® Personal®
Plus“* garso sistemą. Jums
neabejotinai patiks vairuotojo ir
keleivio galvos atramose integruoti
garsiakalbiai.
Jie nukels jus į tikrą muzikos garsų
pasaulį, užtikrindami individualią
klausymosi patirtį.

SCENA PRIEKYJE
Neįtikėtinai švarus ir gilus garsas.
Tarsi gyvai klausytumėtės tik jums
skirto grupės koncerto.

ĮTRAUKIANTIS GARSAS
*Funkcijų prieinamumas priklauso nuo versijos – jos gali būti įtrauktos į standartinę
komplektaciją arba siūlomos kaip papildoma įranga (už papildomą mokestį).
„Bose® Personal ® Plus“ garso sistemos komplektą sudaro 8 garsiakalbiai: 2 vairuotojo sėdynės
galvos atramoje, 2 priekinio keleivio sėdynės galvos atramoje, 1 vairuotojo durelėse, 1 priekinio
keleivio durelėse, 1 vairuotojo pusėje esančiame priekiniame statramstyje ir 1 priekinio keleivio
pusėje esančiame priekiniame statramstyje.
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DAUGIAU ERDVĖS MĖGAUTIS
KELIONĖMIS
„Nissan Juke“ sukurtas tikram gyvenimui. Visame jo salone įrengta
daug įvairių dėtuvių telefonams, gėrimams ir dideliems bei mažiems
daiktams laikyti, taip pat USB jungtys priekyje ir gale, kad visuomet
galėtumėte palaikyti ryšį.

Daug vietos
kojoms

Salono
apšvietimas*

Talpi priekinė
daiktadėžė

Vieta dideliems
vandens buteliams
laikyti

* Komplektuojama ne visose versijose.
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1305 L
SU NULENKTOMIS
SĖDYNĖMIS

TOKS PAT LANKSTUS, KAIP IR JŪS
„Nissan Juke“ – akivaizdus įrodymas, kad malonumas ir praktiškumas gali sudaryti darnų duetą.
Jis gerokai palengvina daiktų sukrovimą ir iškrovimą, taip pat leidžia patogiai transportuoti plačius,
ilgus ir stambius krovinius (pavyzdžiui, įvairius baldus ir lagaminus) – šiam tikslui puikiai
pasitarnauja speciali bagažo lentyna.*

422 L
BAGAŽINĖS TALPA

* Komplektuojama ne visose versijose.
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PRITAIKYKITE AUTOMOBILĮ PAGAL
SAVO SKONĮ
Už „Nissan Juke“ patrauklesnis tik JŪSŲ „Nissan Juke“. Suteikite jam individualumo
pasirinkdami norimas spalvas, ratlankius ir vidaus apdailos variantus. „Nissan Juke“ su
„N-Design“ lygio įranga siūlo maksimalias vidaus ir išorės personalizavimo galimybes,
taip pat 19 colių ratlankius ir stilingą dviejų spalvų kėbulą.

PERSONALIZAVIMO PAKETAS
„PREMIUM INTERIOR ORANGE“
Oranžiniai akcentai sportiniam
stiliui pabrėžti.

19 COLIŲ LENGVOJO
LYDINIO RATLANKIAI

GALINIO BUFERIO
APDAILA

PRIEKINIO BUFERIO
APDAILA

PRIEKINĖS DALIES
APDAILOS DETALĖ

ŠONINĖS APDAILOS
JUOSTOS

VEIDRODĖLIŲ
GAUBTAI

IŠORĖS
PERSONALIZAVIMAS
Nevaržykite savęs ir
atskleiskite savo tikrąjį
„aš“ – rinkitės iš
8 dvispalvio kėbulo
variantų, derindami su
patraukliomis vidaus
apdailos spalvomis.

PERSONALIZACIJOS PAKETAS
„BLACK"
Juodas salonas su „Alcantara®"
intarpais užtikrina išskirtinį stilių.

Lietuvoje galimi ne visi aukščiau parodyti spalvų deriniai.
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DAUGIAU „JUKE” SPRENDIMŲ - DAUGIAU
GALIMYBIŲ JUMS

Kaip ir visas jūsų „Juke“, taip ir jam siūlomi
aksesuarai sukurti siekiant to paties tikslo –
kad pažangios technologijos ir elegancija būtų
neatsiejami jūsų kasdienių kelionių palydovai.
Tad jūs su savo šeima galite dar daugiau
nuveikti ir dar toliau nuvažiuoti, kartu patirdami
nepakartojamų įspūdžių kiekvienos išvykos metu.

1

2

3

VIDUTINIO DYŽIO STOGO BAGAŽINĖ

4

7

1 - VIDAUS APŠVIETIMO KOMPLEKTAS
234567891011-

(PIEKINĖS DALIES, GALINĖS DALIES IR BAGAŽINĖS)
PURVASAUGIAI (PRIEKINIAI IR GALINIAI)
PRIE STOGO TVIRTINAMAS DVIRAČIŲ LAIKIKLIS
PRIE VILKIMO KABLIO TVIRTINAMAS DVIRAČIŲ LAIKIKLIS
ALIUMININIAI STOGO BAGAŽINĖS SKERSINIAI SU GREITO
FIKSAVIMO MECHANIZMU
KILIMĖLIAI (PRABANGŪS, GUMINIAI)
DVIPUSIS BAGAŽINĖS ĮKLOTAS
IŠMANIOJO TELEFONO LAIKIKLIS (MAGNETINIS)
NUIMAMAS VILKIMO KABLYS
SLENKSČIŲ APSAUGA SU APŠVIETIMU (TIK PRIEKINĖS DALIES)
17 COLIŲ RATLANKIAI „BLACK WINTER“
19 COLIŲ LENGVOJO LYDINIO „DIAMOND CUT“ RATLANKIAI „AKARI BLACK“

5

6

9

8

17 COLIŲ LENGVOJO LYDINIO
RATLANKIS SU CENTRINIU
GAUBTU

10
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APDAILA

SPALVOS
„PREMIUM“ DAŽAI

„Sunset Red“ (M) – NBV

„Pearl White“ (P) – QAB

METALO BLIZGESIO DAŽAI
STANDARTINĖ „ACENTA“ IR „VISIA“
KOMPLEKTACIJA
Juodas reljefinis audinys / Juodas audinys.

„Vivid Blue“ (M) – RCA

„Ink Blue“ (M) – RBN

Chestnut Bronze (M) - CAN

„Burgundy“ (M) – NBQ

„Silver“ (M) – KYO

„Dark Metal Grey“ (M) – KAD

STANDARTINĖ „N-CONNECTA“
KOMPLEKTACIJA
Juodas reljefinis audinys / Juodas audinys.

PAKETAS „N-DESIGN ORANGE"
„Energy Orange“ natūralios ir dirbtinės odos
sėdynių apmušalai.

STANDARTINIAI DAŽAI

RATLANKIAI

STANDARTINĖ „TEKNA" KOMPLEKTACIJA
Tekstilės / dirbtinės odos sėdynių
apmušalai

PAKETAS „N-DESIGN BLACK"
„Enigma Black“ natūralios odos ir
„Alcantara® “ sėdynių apmušalai

MATMENYS
A : Važiuoklės bazė: 2636 mm

„Black“ (M) – Z11

„Red“ (S) – Z10

„White“ (S) – 326

B : Bendras ilgis: 4210 mm
C : Bendras plotis su veidrodėliais

DVIEJŲ SPALVŲ DERINIAI

(atlenktais): 1983 mm
D: Bendras aukštis: 1595 mm

Bagažinės talpa: 422 l
„BLACK“
SPALVOS
STOGAS
Galima rinktis su
šiomis kėbulo
spalvomis:
•„Pearl White“ (P) – XDF
•„Dark Metal Grey“ (M) –
XDJ
•„Vivid Blue“ (M) – XDY

16" colių plieninio
ratlankio gaubtas

„SUNSET
RED“
SPALVOS
STOGAS
Galima rinktis su
šiomis kėbulo
spalvomis:
•„Sunset Red“ (M) –
XEY
•„Silver“ (M) – XDR
•„Chestnut Bronze“ (M) –
XDW

17" colių plieninis
ratlankis „Sakura"

17" colių lengvojo
lydinio ratlankis

D

•„Dark Metal Grey“ (M) – XFB
•„Black“ (M) – XFC
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„NISSAN“

DĖMESYS
KOKYBEI

Kokybei pirmenybę teikiame visose srityse – laboratorijoje,
dizaino studijoje, gamykloje ar mūsų atstovybėse, taip pat
bendraujant su jumis. Mes viską patikriname, išbandome,
tada bandome dar kartą. Viskas, ką darome, pagrįsta mūsų
ilgamete patirtimi. Tai vadinama „Nissan“ kokybe.

VISAPUSIŠKAS PROCESAS
Kokybės užtikrinimo politikos laikomės nuo pat gamybos
pradžios, kruopščiai apgalvodami kiekvieno automobilio
koncepciją, kad jis būtų kuo patogesnis ir patvaresnis. Šiam tikslui
pasitelkiame novatorišką dizainą, pažangiąsias technologijas ir
apgalvotas detales, kurias kurdami įkvėpimo semiamės iš jūsų.

SAUGA
Mūsų išmaniosios vairavimo sistemos visuomet rūpinasi jūsų saugumu
ir padeda išvengti nesklandumų kelyje, kad su kiekviena diena jaustumėtės
drąsesni ir labiau pasitikintys už vairo. Mūsų aplinkinio vaizdo sistema
naudoja keturias kameras, kad galėtumėte matyti virtualų automobilio
aplinkos vaizdą.

VISIŠKAS PATIKIMUMAS
Automobilius išbandome įvairiausiomis sąlygomis, kad jie sklandžiai ir patikimai
važiuotų kiekvieną dieną. Prieš pradėdami serijinę automobilių gamybą, mes
atliekame jų bandymus: nuvažiuojame milijonus kilometrų, tūkstančius kartų per
dieną atidarome ir uždarome dureles bei gaubtus, taip pat naudojame tikras
vulkanines dulkes iš Japonijos, kad patikrintume langų atsparumą.
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„NISSAN“ SERVISO SUTARTYS
Pasirūpinkite tinkama savo „Nissan Juke“ priežiūra, kurios jis nusipelno, sudarydami
„Nissan“ paslaugų sutartį. Ji ilgainiui padės sutaupyti pinigų. Į „Nissan“ techninės
priežiūros sutartį įtraukiami visi planiniai darbai, kuriuos rekomenduoja „Nissan“ ir
kurie nurodyti oficialiame „Nissan“ automobilių techninės priežiūros vadove. Pasirašę
techninės priežiūros sutartį, iš anksto žinosite techninės priežiūros išlaidas ir būsite
apsaugoti nuo kainų didėjimo dėl infliacijos. Pasirinkite jums tinkantį sutarties galiojimo
laikotarpį ir naudokitės kvalifikuotų meistrų teikiamomis techninės priežiūros
paslaugomis (naudojant originalias „Nissan“ atsargines dalis) už mažesnę kainą.
Tinkamai prižiūrėtas automobilis turi didesnę išliekamąją vertę. Parduodant „Nissan“
automobilį iki paslaugų sutarties galiojimo pabaigos, kartu su automobiliu naujam
savininkui atitenka ir ši sutartis. Tad neverta laukti. Pasirašykite „Nissan“ paslaugų
sutartį ir vairuokite be rūpesčių!
MŪSŲ PAŽADAS. JŪSŲ PATIRTIS.

„NISSAN“ IŠPLĖSTINĖ GARANTIJA
„Nissan" išplėstinė garantija suteikia jums galimybę pratęsti standartinės garantijos
galiojimą didesniam nuvažiuotam atstumui. Remontuojant automobilį, bus
naudojamos tik originalios „Nissan“ dalys, o remonto darbus atliks kvalifikuoti „Nissan“
meistrai. Be to, kad jaustumėtės ramūs keliaudami, į garantiją įtraukiama visą parą
be poilsio dienų teikiamų pagalbos kelyje paslaugų programa „Nissan Assistance“,
galiojanti Europoje (jei taikoma).

JŪS GALITE NAUDOTIS MŪSŲ PAŽADĖTOMIS PASLAUGOMIS BE JOKIŲ LAIKO APRIBOJIMŲ. JEI
PRISIJUNGĖTE PRIE PROGRAMOS „YOU+NISSAN“ IR NORITE, KAD SU JUMIS BŪTŲ NUOŠIRDŽIAI, ATVIRAI
IR SĄŽININGAI BENDRAUJAMA, MES JUMS PADĖSIME. TAI MŪSŲ PAŽADAS.

NEMOKAMAS PAKAITINIS AUTOMOBILIS

NEMOKAMA AUTOMOBILIO BŪKLĖS PATIKRA

Pažadame, kad jūs neliksite be transporto priemonės,
kai bus atliekami jūsų automobilio techninės
priežiūros darbai. Užsisakius iš anksto, mes
parūpinsime jums nemokamą pakaitinį automobilį.
Tam tikruose techninės priežiūros centruose turime ir
elektromobilių, taip pat siūlome daugybę kitų jūsų
poreikius atitinkančių transporto sprendimų.

Pažadame prieš pradėdami bet kokius darbus atlikti
nemokamą jūsų transporto priemonės būklės patikrą,
kad tiksliai žinotumėte, ką reikia padaryti ir kiek tai
kainuos. Visas mūsų kainas taip pat galite peržiūrėti
internete arba sužinoti atstovybėse.

KAINA, ATITINKANTI PASLAUGŲ KOKYBĘ
Pažadame teikti kokybiškas jūsų „Nissan“ automobilio
priežiūros paslaugas – tuo pasirūpins mūsų
kvalifikuoti „Nissan“ specialistai, naudojantys
originalias „Nissan“ detales. Mes geriausiai išmanome
jūsų „Nissan“ automobilį. Siekdama užtikrinti
patraukliausią kainos ir kokybės santykį, „Nissan“
pateiks kainos pasiūlymą, geresnį nei bet kuris kitas
10 km spinduliu nuo vietinės atstovybės esantis
servisas, teikiantis lygiavertes paslaugas.

PAGALBOS KELYJE PASLAUGOS
„NISSAN ASSISTANCE“
Pažadame, kad keliauti galėsite ištisą parą, 7 dienas
per savaitę. Kad ir kas nutiktų, garantuojame visą
parą teikiamas pagalbos kelyje „Nissan Assistance“
paslaugas, nepriklausomai nuo jūsų „Nissan“
automobilio amžiaus.

JŪS SKATINATE „NISSAN“ TOBULĖTI
Jūs įkvepiate mūsų vaizduotę ir skatinate
mūsų kūrybiškumą. Dėl jūsų mes esame pasiryžę keisti taisykles ir kurti naujoves. „Nissan“
naujovės nėra vien priedai ir papildymai. Mes
pasirengę griauti nusistovėjusią tvarką ir
nustatyti naujus standartus, ieškoti netikėtų
sprendimų, kurie patenkintų jūsų slapčiausius
ir pragmatiškiausius troškimus. „Nissan“ kuria
stereotipus laužančius automobilius bei aksesuarus ir siūlo nestandartines paslaugas. Mes
siekiame praktiškus dalykus paversti maloniais, o malonius – praktiškais, kad kasdien
sėdėdami už automobilio vairo patirtumėte
dar smagesnių akimirkų.

„NISSAN JUKE" SUTEIKIAME:
5 METŲ / 100 000 KM NAUJO
AUTOMOBILIO GARANTIJĄ
(priklauso kuri sąlyga išpildoma
anksčiau)
1 METŲ / 30 000 KM TECHNINĖS
PROFILAKTIKOS INTERVALĄ
(priklauso kuri sąlyga išpildoma
anksčiau)

BET KUR, BET KADA, KAS BENUTIKTŲ. TIESIOG SKAMBINKITE NUMERIU 8 800 30725 IR MES ATVYKSIME.
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„Nissan Intelligent Mobility“ leidžia visada būti vienu žingsniu priekyje. Automobiliai, kurie
yra tarsi jus papildantys partneriai, išplečia jūsų matymo ir jutimo galimybes – jie
reaguoja kartu su jumis, o kartais net ir už jus. „Nissan Intelligent Mobility“ vizija nutiesia
kelią į geresnę ateitį, orientuotą į saugesnę bei tvaresnę aplinką ir įkvepiančią patirtį.

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje: www.nissan.lt.

Atstovybės antspaudas:

Sekite naująjį „Nissan JUKE“:<

Buvo imtasi visų priemonių, kad šio leidinio turinys prieš atiduodant jį spausdinti (2020 m. gruodžio mėn.) būtų teisingas. Šioje
brošiūroje publikuojamos automobilių parodose demonstruotų automobilių prototipų nuotraukos. Kai kuriose automobilio
versijose gali būti nepasiekiamos tam tikros, brošiūroje nurodytos, funkcijos ir paslaugos. Laikydamasi bendrovės politikos nuolat
tobulinti gaminius, „Nissan Europe“ pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti šiame leidinyje pristatytų automobilių specifikacijas,
aprašymus ir nuotraukas. „Nissan“ atstovybėms bus nedelsiant pranešta apie bet kokius pakeitimus. Naujausios informacijos
teiraukitės vietinėje „Nissan“ atstovybėje. Dėl ribotų spausdinimo proceso galimybių šioje brošiūroje matomos spalvos gali šiek tiek
skirtis nuo faktinių dažų ir salono apdailos medžiagų spalvų. Visos teisės saugomos. Draudžiama dauginti šios brošiūros turinį ar jo
dalį be rašytinio „Nissan Europe“ sutikimo..
Ši brošiūra pagaminta iš popieriaus, kurio sudėtyje nėra chloro. MY20 JUKE gruodžio, 2020 - 12, spausdinta ES.
Sukūrė „DESIGNORY“ (Prancūzija), pagamino „eg+ worldwide“, Prancūzija - tel. +33 1 49 09 25 35
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