JUKE
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NISSAN JUKE piesaista skatienu no jebkura skatupunkta. Tā dinamiskais
un sportiskais dizains un kupejas stils rada spēcīgu iespaidu, lai kurp arī tas dotos.
Modernas tehnoloģijas – tajā skaitā ProPILOT modernā autovadītāja palīgsistēma – rūpējas
par Jūsu drošību, savienojamību un izklaidi aizraujošiem piedzīvojumiem pilsētā.
Attēliem un aprakstiem ir ilustrējoša nozīme. Dažos gadījumos attēlos redzami automobiļi, kuriem ir no Latvijas tirgus atšķirīgas specifikācijas;
tie neattēlo konkrētu automobiļa modeli, aprīkojuma līmeni vai piedāvājumu. Parādītās iezīmes var nebūt pieejamas vai var nebūt pieejamas
standarta aprīkojumā, vai var būt pieejamas vienīgi kā izvēles aprīkojums.
Iezīmes atkarībā no versijas ir pieejamas kā standarta vai tikai kā izvēles aprīkojums (par papildu maksu).
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TEHNOLOĢIJAS, KAS BŪS JŪSU
UZTICAMAIS SABIEDROTAIS
Nissan Juke atvieglo braukšanu, pateicoties modernajām Nissan Inteliģentās mobilitātes
tehnoloģijām, kas sniedz vairāk pārliecības un vairāk savienojamības ar apkārtējo pasauli. ProPILOT*
tehnoloģija pārvietojas kopā ar Jums, klusi pielāgojoties Jūsu braukšanas stilam, uzmanot apkārtni
un nepieciešamības gadījumā iejaucoties, lai palīdzētu stūrēt, bremzēt vai veikt paātrinājumu.
*ProPILOT ir pieejams ierobežotam automobiļu klāstam. ProPILOT ir moderna autovadītāja braukšanas palīgsistēmu tehnoloģija, taču tā nevar
novērst sadursmju iespējamību. ProPILOT ir paredzēts tikai braukšanai "acis vaļā / rokas uz stūres" režīmā pa autoceļiem (ceļiem, kurus nodala
barjeras). Autovadītāja atbildība ir saglabāt modrību, ievērot atļauto braukšanas ātrumu, braukt droši, atbilstoši laika un ceļa apstākļiem, un spēt
jebkurā brīdī pārņemt automobiļa vadību. Pieejams tikai versijām ar DCT pārnesumkārbu.
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LED priekšējie
lukturi

LED aizmugures
lukturi

Drosmīgs stils

"Peldošā jumta"
dizains

UZMANĪBAS CENTRĀ
Ikviena Nissan Juke eksterjera nianse piesaista skatienu. Kupejas krosovera stils ir
izstrādāts, iedvesmojoties no oriģinālā 2010. gadā izlaistā Juke, kā arī Nissan
sporta automobiļiem, lai piesaistītu skatienus. 19" vieglmetāla diski tam piešķir
stingru stāju. Atstājiet iespaidu uz citiem! Paziņojiet par savu ierašanos ar vērienu!
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ATRODIET SAVU
KAISLĪBU!
Nissan Juke salons ir izstrādāts, domājot
par Jums: tam ir augstas kvalitātes apdare
un ergonomiska vadība, savukārt automobiļa
salona apgaismojums rada braukšanai
piemērotu noskaņojumu. Intuitīvais, līmeņos
izkārtotais autovadītāja sēdeklis Jūs
pasargās, palīdzēs vadīt automobili un būt
gatavam brauciena baudīšanai.

„D” formas
stūre

Lieli
skārienekrāni*

*Nav pieejami visos aprīkojuma līmeņos.

Īpašs iekšējais
apgaismojums*

Parocīgi izvietotas
vadības ierīces

Mīksti apdares materiāli un
sudraba krāsas apdare*

LIELS, SKAIDRS TFT*
MĒRINSTRUMENTU PANELIS.
Nissan Juke braukšanas
palīgsistēmu displejs parāda
nepieciešamo informāciju tieši
tur, kur nepieciešams.
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UZMANA SATIKSMES
PLŪSMU
STŪRĒ,*
ja esat pārāk tuvu līnijai,
noturot Jūsu automobili
braukšanas joslas vidū.

UZŅEM ĀTRUMU,*
lai pielāgotu un uzturētu
drošu attālumu no priekšā
braucošā transportlīdzekļa.

BREMZĒ,*
atrodoties ceļu satiksmes
sastrēgumos, pēc tam uzņem
ātrumu, lai saglabātu Jūsu
vietu satiksmes plūsmā.

VAR PAT PILNĪBĀ APTURĒT
AUTOMOBILI

UZTUR JŪSU IEPRIEKŠ
IESTATĪTO ĀTRUMU
UN DISTANCI

ProPILOT* NĀKOTNE IR TAGAD!
Pateicoties Nissan ProPILOT, Jūs nekad nebūsiet vienatnē. Tas ir
pieejams Juke versijām ar automātisko pārnesumkārbu un
vienmēr darbojas fonā, ja ir aktivizēts, pievēršot uzmanību ceļam.
Brauciet, kā parasti, bet ziniet, ka Nissan Juke ir gatavs palīdzēt,
kad nepieciešams bremzēt, pagriezt stūri vai uzņemt ātrumu, lai
parūpētos, ka droši turaties uz ceļa un visu kontrolējat!
*ProPILOT ir pieejams ierobežotam automobiļu klāstam. ProPILOT ir moderna autovadītāja braukšanas palīgsistēmu tehnoloģija, taču tā nevar
novērst sadursmju iespējamību. ProPILOT ir paredzēts tikai braukšanai "acis vaļā / rokas uz stūres" režīmā pa autoceļiem (ceļiem, kurus nodala
barjeras). Autovadītāja atbildība ir saglabāt modrību, ievērot atļauto braukšanas ātrumu, braukt droši, atbilstoši laika un ceļa apstākļiem, un spēt
jebkurā brīdī pārņemt automobiļa vadību. Pieejams tikai versijām ar DCT pārnesumkārbu.
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INTELIĢENTAIS APKĀRTSKATA MONITORS.*

BRĪDINĀJUMS PAR
SATIKSMI AIZMUGURĒ.*
Izvairieties no sadursmes
ar aizmugurē tuvojošos
transportlīdzekli, kad
braucat atpakaļgaitā!
*Brīdinājums par satiksmi aizmugurē ir paredzēts
autovadītāja brīdināšanai, tas nevar novērst
sadursmi ar citiem transportlīdzekļiem vai aizstāt
attiecīgās pārbaudes, braucot atpakaļgaitā. Sistēma,
iespējams, neatpazīs visus objektus. Ir jāņem vērā
braukšanas apstākļi un automobiļa stāvoklis.
Vienmēr brauciet apdomīgi, pievēršot uzmanību
ceļam un apkārtējiem apstākļiem! Lai uzzinātu
vairāk, lūdzu, sazinieties ar savu Nissan dīleri!

NOVIETOJIET AUTOMOBILI
STĀVVIETĀ PROFESIONĀLI!
Ja Jums nepatīk automobiļa novietošanas stāvvietā process, Jums patiks Nissan Juke. Apkārtskata
monitors sniedz 360° skatu ap automobili, turklāt varat izvēlēties fokusētu priekšējo, aizmugures
un sāna skatu, lai Jūs novietotu automobili stāvvietā pārliecināti un droši.
AIZMUGURES KAMERA.
Pārraugiet, kas notiek Jūsu
automobiļa aizmugurē!

LABĀ SĀNA KAMERA.
Nospiediet pogu, lai
redzētu ietves apmali!

APKĀRTSKATS.
Iegūstiet virtuālu 360° skatu no
„putna lidojuma" skatupunkta,
kamēr manevrējat!

PRIEKŠĒJĀ KAMERA.
Iegūstiet apvienotu skatu no
priekšpuses un no augšas,
lai atvieglotu automobiļa
novietošanu stāvvietā!

*Nav pieejams visos aprīkojuma līmeņos.
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PRIEKŠĀ SAGAIDA VIEDĀKS CEĻŠ
Nissan Juke ir plašs klāsts inteliģentu automobiļa vadīšanas tehnoloģiju*,
kas atvieglo braukšanu, sniedzot vairāk pārliecības, aizrautības un savienojamības
ar apkārtējo pasauli.

E-ZVANS.
Šī sistēma automātiski piezvana
avārijas dienestiem, ja, esot ceļā
jebkur Eiropā, notiek negadījums.

INTELIĢENTĀ ĀRKĀRTAS
BREMZĒŠANAS SISTĒMA AR
GĀJĒJU ATPAZĪŠANAS FUNKCIJU.
Bremzē, lai mazinātu sadursmes
zemā ātrumā ar transportlīdzekļiem,
gājējiem vai velosipēdistiem.

INTELIĢENTĀ “AKLĀS”
ZONAS PALĪGSISTĒMA.**

CEĻA ZĪMJU
ATPAZĪŠANAS SISTĒMA.

Brīdina, ja "aklajā" zonā kādā no
automobiļa sāniem tiek konstatēts
transportlīdzeklis, un ievirza Jūs
braukšanas joslas centrā.

Informē par ātruma
ierobežojumiem, braukšanas
laikā atpazīstot ceļa zīmes.

*Jūs nedrīkstat paļauties tikai uz autovadītāja palīgsistēmām. Dažas funkcijas var nedarboties visos apstākļos un situācijās. Jāievēro braukšanas ātruma un citi
ierobežojumi. Lai uzzinātu ar Nissan tehnoloģijām saistītos noteikumus un nosacījumus, lūdzu, sazinieties ar savu Nissan dīleri vai apmeklējiet Nissan mājaslapu!
**Iezīmes atkarībā no versijas ir pieejamas kā standarta vai tikai kā izvēles aprīkojums (par papildu maksu).

INTELIĢENTĀ NEJAUŠAS
BRAUKŠANAS JOSLAS MAIŅAS
NOVĒRŠANAS PALĪGSISTĒMA.
Uz lielceļiem un divu brauktuvju
ceļiem inteliģentā nejaušas
braukšanas joslas maiņas novēršanas
palīgsistēma var viegli nobremzēt, lai
ievestu Jūs atpakaļ joslā, ja tā
konstatē pārmērīgi ilgu nejaušu
novirzīšanos no braukšanas joslas.

AUTOMĀTISKĀS TĀLĀS/
TUVĀS GAISMAS.
Automātiskās tālās/tuvās gaismas
palīdz nodrošināt redzamību naktī,
neapžilbinot citus autovadītājus.
Palīgsistēma automātiski ieslēdz
tālo gaismu priekšējos lukturus,
kad Jums tie nepieciešami, un
pārslēdz tuvās gaismas, konstatējot
pretī braucošu transportlīdzekli.
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SMAIDS JŪSU SEJĀ
Pateicoties vieglā turbokompresora dzinēja reakcijai, ātri
reaģējošajai pārslēgšanai, sportiskajai stūrēšanai un spēcīgā,
īpaši izturīgā tērauda piekarei un šasijai, braukšana ar Nissan
Juke ir kā sapnis. Pievienojiet tehnoloģijas* un braukšanas
režīmus, lai paaugstinātu precizitāti un vadību, un iegūstiet
smaidu, kas neizbēgami parādīsies Jūsu sejā!

BRAUKŠANAS REŽĪMI:
“STANDARD“ / “ECO“ /
“SPORT“.***
Izvēlieties “ECO“ režīmu
uzlabotai degvielas taupībai,
“STANDARD“ režīmu
labākajam degvielas un
veiktspējas līdzsvaram vai
“SPORT“ režīmu maksimālam
saviļņojumam!

INTELIĢENTĀ VILCES
KONTROLES SISTĒMA.

INTELIĢENTĀ BRAUCIENA
KONTROLES SISTĒMA.

Notur Jūs pareizajā braukšanas
līnijā, patstāvīgi izmantojot
katra riteņa bremzes.

Sniedz vienmērīgu braucienu, vadot dzinēju
un bremzes, lai izvairītos no saasinājumiem,
uzņemot ātrumu un braucot pa bedrēm.

LĀPSTIŅVEIDA PĀRNESUMU
PĀRSLĒGI.**
Atsaucīgie lāpstiņveida
pārnesumu pārslēgi uz stūres
rata rada vēl aizraujošāku
braukšanas pieredzi.

MANUĀLA VAI DCT TRANSMISIJA. 6 pakāpju manuāla
pārnesumkārba vai automātiska 7 pakāpju DCT (duāla sajūga)
pārnesumkārba vienmērīgai, ātrai pārslēgšanai un manuālais
režīms pilnīgai kontrolei.

*Jūs nedrīkstat paļauties tikai uz autovadītāja palīgsistēmām. Dažas funkcijas var nedarboties visos apstākļos un situācijās. Jāievēro braukšanas ātruma un citi
ierobežojumi. Lai uzzinātu ar Nissan tehnoloģijām saistītos noteikumus un nosacījumus, lūdzu, sazinieties ar savu Nissan dīleri vai apmeklējiet Nissan mājaslapu!
**Tikai automobiļa modeļa versijām ar duālā sajūga (DCT) pārnesumkārbu.
***Nav pieejami visos aprīkojuma līmeņos.
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DROŠĪBA UN
AUTOMOBIĻA
TEHNISKAIS STĀVOKLIS.

NEMANĀMA SAVIENOJAMĪBA
AR JŪSU PASAULI
Nissan Juke 8" skārienekrāns* ir Jūsu portāls uz NissanConnect sistēmu:
pateicoties intuitīvai navigācijai, modernām tehnoloģijām un citām
funkcijām. Mūsu viedtālruņu aplikācija piedāvā arvien pieaugošu
pakalpojumu klāstu, tajā skaitā ceļojumu plānu nosūtīšanu uz Nissan Juke.

Vai radušās problēmas?
Tehniskās palīdzības funkcija
ļauj sazināties ar atbalsta
dienestu, ja automobilim
rodas tehniskas problēmas.
Viedo brīdinājumu funkcija
palīdz sekot automobiļa
lietojumam.

Noskenējiet kodu,
lai lejupielādētu
NissanConnect
Services aplikāciju,
un savienojiet to ar
savu Nissan Juke
jau tagad!

*Ne visas funkcijas ir pieejamas visos aprīkojuma līmeņos, un NissanConnect Services ir pieejams Acenta un augstākos aprīkojuma līmeņos.
Atsevišķu funkciju reaģētspēju un izmantošanu var ietekmēt vāja tīkla pārklājuma uztveramība automobilī. Optimālai izmantošanai, lūdzu,
pārliecinieties, ka automobilī ir labs tīkla pārklājums!

NAVIGĀCIJA UN
BRAUKŠANA.
Nokļūt galamērķī palīdzēs
navigācijas norādes par
katru pagriezienu, kā arī
uz automobili nosūtāmā
informācija par interesējošām
vietām. Apskatiet nobraukto
attālumu vai veikto braucienu
skaitu tieši savā viedtālrunī!

SAVIENOJAMĪBA.
Izmantojiet savu Android vai
iOS ierīci nemanāmai
savienojamībai, tajā skaitā
balss vadībai!** Piekļūstiet
iecienītajai mūzikai,
ziņapmaiņai un citām
aplikācijām, lai braucot
nepalaistu garām svarīgu
informāciju!

PAROCĪGUMS UN
KOMFORTS.
Piekļūstiet attālinātiem
pakalpojumiem, tajā skaitā
ceļojumu plānošanai
NissanConnect Services
aplikācijā,** un, ja kādreiz
nepieciešama palīdzība,
Nissan Assistance ir tikai
viena klikšķa attālumā!

NissanConnect
Services

**Tālruņa savienošana ar NissanConnect jāveic tikai tad, kad automobilis ir
droši novietots stāvvietā. Sistēma vienmēr jāizmanto atbilstoši ceļu satiksmes
noteikumiem. Autovadītājs sistēmu drīkst izmantot tikai tad, kad tas ir droši.
Lietotājiem jāņem vērā, ka brīvroku tehnoloģijas var novērst uzmanību no
ceļa, tādējādi ietekmējot pilnīgu kontroli pār transportlīdzekli.
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INTELIĢENTI. INTUITĪVI.
INFORMĒTI.
Atrodoties savā automobilī, pievienojiet savu tālruni, lai sāktu izmantot vēlamās aplikācijas, pateicoties
Apple CarPlay un Android Auto!(1) Esot ārpus automobiļa, vienmēr varat pārbaudīt sava Nissan Juke
stāvokli un varat to aizslēgt/atslēgt, lai kur arī Jūs atrastos.

GOOGLE ASSISTANT & AMAZON ALEXA*
SAVIENOJAMĪBA.
Pievienojiet savu Nissan Juke kā iekārtu
un saņemiet jaunāko
informāciju par savu automobili,
un izmantojiet balss vadību!

KARTES UN REĀLLAIKA SATIKSMES INFORMĀCIJA.
Uzziniet informāciju par satiksmi reāllaikā, ko
nodrošina TomTom, lai palīdzētu pārvarēt
satiksmes sastrēgumus vai negadījumus viedāk,
un palīdzētu ieplānot katru ceļojumu labāk!
Bezmaksas pakalpojumi 3 gadus. (3)

Bezmaksas pakalpojumi. (2)

ATTĀLINĀTĀS VADĪBAS PAKALPOJUMI.
Izmantojiet NissanConnect Services aplikāciju,
lai attālināti pārvaldītu sava automobiļa
durvis un priekšējos lukturus!

APPLE CARPLAY® UN ANDROID AUTO.
Pieslēdziet savu viedtālruni un piekļūstiet
visām savām iecienītajām aplikācijām,
piemēram, mūzikai un ziņapmaiņai, esot ceļā!

Bezmaksas pakalpojumi 3 gadus. (3)

Bezmaksas pakalpojums. (1)
Optimālai lietošanai ieteicams
izmantot ražotāja oriģinālo kabeli.

JŪSU MŪZIKA. JŪSU IZVĒLE.
Izmantojiet Bluetooth audio
straumēšanu vai USB ieeju,
lai atskaņotu mūziku tieši no
sava viedtālruņa!

(1) Apple CarPlay® un Android Auto ir pieejami bez maksas atkarībā no automobiļa modeļa un/vai aprīkojuma līmeņa. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar savu Nissan dīleri!
(2) Bezmaksas pakalpojumi (Nissan ar Google Assistant, Nissan ar Amazon Alexa*, braukšanas vēsture un analīze, Nissan atbalsts un tehniskā palīdzība) ir pieejami bez maksas 7 gadus
atkarībā no automobiļa modeļa un/vai aprīkojuma līmeņa. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar savu Nissan dīleri!
(3) Kartes un satiksmes informācija reāllaikā, attālinātās vadības pakalpojumi un viedie brīdinājumi ir pieejami bez maksas 3 gadus, un pēc tam tiem tiek piemērota maksa. Plašāka
informācija par pakalpojumu maksu ir pieejama, reģistrējoties NissanConnect Services aplikācijā.
Lai izmantotu NissanConnect pakalpojumus, Jums nepieciešams NissanConnect lietotāja konts, kā arī jāreģistrējas NissanConnect un jāpiesakās ar savu lietotājvārdu un paroli. Lai
izmantotu bezmaksas NissanConnect Services aplikāciju, Jums nepieciešams viedtālrunis ar saderīgu iOS vai Android operētājsistēmu un SIM karte ar datu plānu vai atsevišķs, iepriekš
noslēgts mobilo sakaru pakalpojumu līgums ar Jūsu mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēju. Uz visiem pakalpojumiem attiecas mobilā tīkla pārklājums.
Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, apmeklējiet www.nissan.lv vai sazinieties ar savu Nissan dīleri!

*Amazon, Alexa un visas saistītās zīmes ir Amazon.com, Inc. vai tā saistīto uzņēmumu preču zīmes.
Šīs funkcijas reakcija un lietojums var tikt ietekmēts, ja automobilis saņem vāju signālu. Lai lietošana būtu optimāla, nodrošiniet, ka automobilim ir labs tīkla pārklājums!
Tālruņa savienošana ar NissanConnect jāveic tikai tad, kad automobilis ir droši novietots stāvvietā. Sistēma vienmēr jāizmanto atbilstoši ceļu satiksmes noteikumiem. Autovadītājs
sistēmu drīkst izmantot tikai tad, kad tas ir droši. Lietotājiem jāņem vērā, ka brīvroku tehnoloģijas var novērst uzmanību no ceļa, tādējādi ietekmējot pilnīgu kontroli pār transportlīdzekli.
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PIEDZĪVOJUMS
MŪZIKAS
PAVADĪJUMĀ
Izbaudiet katru līkumu, katru taisni,
nezaudējot ritmu! Nissan Juke piedāvā
augstākās klases savienotu audio ar
Bose® Personal® Plus* audio sistēmu.
Komfortabli, ergonomiski monoformas
stila sporta sēdekļi ar iebūvētiem
skaļruņiem autovadītāja un pasažiera
sēdekļa galvas balstā. Jūs nokļūstat
vēl tuvāk mūzikai, pielāgojot mūzikas
žanru, atmosfēru un daudz ko citu.

IZVĒLIETIES VĒLAMO BAUDĪŠANAS LĪMENI
AR BOSE® PERSONALSPACETM VADĪBU!*

*Iezīmes un aprīkojums ir atkarīgs no automobiļa modeļa versijas, kā standarta aprīkojums vai
kā izvēles aprīkojums (par papildu maksu).
Bose® Personal® Plus audio sistēmas komplektā ir iekļauti 8 skaļruņi: 2 autovadītāja sēdekļa
galvas balstā, 2 priekšējā pasažiera sēdekļa galvas balstā, 1 autovadītāja puses priekšējās
sānu durvīs, 1 priekšējā pasažiera puses priekšējās sānu durvīs, 1 “A“ statnī autovadītāja pusē
un 1 “A“ statnī priekšējā pasažiera pusē.

Pilnveidojiet mūzikas atskaņošanu,
pateicoties plašākai, telpiskākai
skaņai!

PRIEKŠĒJAIS FRONTĀLAIS
SKANĒJUMS.
Neticami dzidrai skaņai un
dziļumam. Šķiet, ka mākslinieki
uzstājas tikai un vienīgi Jums.

VISAPTVEROŠA SKAŅA.
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VAIRĀK PLAŠUMA BAUDAI
Nissan Juke ir paredzēts reālajai dzīvei. Tas nozīmē – pietiekami vietas
tālruņiem, dzērieniem un lieliem un maziem priekšmetiem salonā, kā arī
priekšējās un aizmugures USB pieslēgvietas, lai vienmēr varētu uzlādēt
sev nepieciešamās ierīces.

Daudz vietas kājām

Īpašs iekšējais
apgaismojums*

Plašs cimdu
nodalījums

Vieta liela izmēra
ūdens pudelēm

*Nav pieejams visos aprīkojuma līmeņos.
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1305 L
AR NOLOCĪTIEM
SĒDEKĻIEM

TIKPAT PĀRDOMĀTS KĀ JŪS
Nissan Juke ir pierādījums tam, ka izpriecas var apvienot ar praktiskumu. Tas ir izstrādāts tā,
lai mantas varētu iekraut un izkraut vieglāk, un platus, garus un lielus priekšmetus, piemēram,
mēbeļu kastes un bagāžu, varētu pārvadāt bez problēmām, pateicoties bagāžas plauktam.

422 L
BAGĀŽAS
NODALĪJUMA IETILPĪBA

Attēlā redzamais baltas krāsas automobiļa salona interjers nav pieejams Latvijā.
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PADARIET TO PAR SAVU UNIKĀLO
AUTOMOBILI!
Labāks par Nissan Juke ir tikai viens – JŪSU Nissan Juke. Padariet to par savējo, pielāgojot
krāsas, riteņus un salonu! Nissan Juke N-Design aprīkojuma līmenis piedāvā maksimālas
personalizēšanas iespējas gan automobiļa ārpusē, gan iekšpusē, kā arī 19" vieglmetāla diskus
un stilīgu divu toņu automobiļa virsbūves krāsu.

PREMIUM INTERJERA
PERSONALIZĒŠANAS
KOMPLEKTS ORANGE –
oranži akcenti ar sportiskām
niansēm.

19" VIEGLMETĀLA
DISKI

AIZMUGURES
BAMPERA APDARE

PRIEKŠĒJĀ BAMPERA
APDARE

PRIEKŠĒJĀ
DEKORATĪVĀ UZLIKA

SĀNU UZLIKAS

SPOGUĻU
UZLIKAS

EKSTERJERA
PERSONALIZĒŠANA.
8 divu toņu automobiļa
virsbūves krāsu
kombinācijas ļauj
izpausties kā vēl nekad,
iespējams arī pieskaņot
aizraujošas automobiļa
salona krāsas.

PREMIUM INTERJERA
PERSONALIZĒŠANAS
KOMPLEKTS BLACK –
melns salons maksimālam
stilam.

Ne visas attēlotās krāsu kombinācijas ir pieejamas Latvijā.
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VAIRĀK JUKE. VAIRĀK JŪS.
Tāpat kā Jūsu Juke, aksesuāru klāsts ir
paredzēts, lai ikdienas braucieniem sniegtu
modernas tehnoloģijas un eleganci. Tāpēc
Jūs un Jūsu ģimene varat paveikt vairāk,
doties tālāk un izbaudīt katru ceļojumu kopā.
1

2

3

VIDĒJA IZMĒRA JUMTA BAGĀŽAS KASTE

4

5

6

1 - AUTOMOBIĻA SALONA APGAISMOJUMA
2345678910 11-

KOMPLEKTS (PRIEKŠPUSĒ, AIZMUGURĒ UN
BAGĀŽAS NODALĪJUMĀ).
DUBĻUSARGI (PRIEKŠĀ UN AIZMUGURĒ).
VELOSIPĒDA TURĒTĀJS UZ JUMTA.
UZ SAKABES ĀĶA STIPRINĀMS VELOSIPĒDU TURĒTĀJS.
JUMTA BAGĀŽAS ŠĶĒRSSTIEŅI NO ALUMĪNIJA AR ĀTRAS
NOSTIPRINĀŠANAS SISTĒMU.
AUTOMOBIĻA SALONA PAKLĀJIŅI (LUXURY, NO GUMIJAS).
ABPUSĒJS BAGĀŽAS NODALĪJUMA PAKLĀJS.
VIEDTĀLRUŅA TURĒTAJS (MAGNĒTISKS).
NOŅEMAMS SAKABES ĀĶIS.
APGAISMOTAS SĀNU SLIEKŠŅU AIZSARGUZLIKAS (TIKAI PRIEKŠĀ).
17" VIEGLMETĀLA DISKI, BLACK ,
19" AR DIMANTU GRIEZTI VIEGLMETĀLA DISKI, AKARI, BLACK .

7

9

8

17" VIEGLMETĀLA DISKS AR
CENTRĀLO UZLIKU

10

11
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KRĀSAS

APDARES

PREMIUM KRĀSAS

Sunset Red (M) – NBV

Pearl White (P) – QAB

METĀLISKAS KRĀSAS
VISIA UN ACENTA APRĪKOJUMA LĪMEŅU
STANDARTA APRĪKOJUMS
Melns gofrēts audums / Melns audums

Vivid Blue (M) – RCA

Ink Blue (M) – RBN

Chestnut Bronze (M) – CAN

Burgundy (M) – NBQ

Silver (M) – KYO

Dark Metal Grey (M) – KAD

N-CONNECTA APRĪKOJUMA LĪMEŅA
STANDARTA APRĪKOJUMS
Melns gofrēts audums / Melns audums
ar pelēkiem akcentiem

N-DESIGN ORANGE PREMIUM INTERJERA
PERSONALIZĒŠANAS KOMPLEKTS
Energy Orange / sēdekļi ar daļēju ādas un
sintētiskās ādas apdari

TĪRTOŅA KRĀSAS

TEKNA APRĪKOJUMA LĪMEŅA STANDARTA
APRĪKOJUMS
Sēdekļi ar auduma un daļēju sintētiskās
ādas apdari

N-DESIGN BLACK PREMIUM INTERJERA
PERSONALIZĒŠANAS KOMPLEKTS
Enigma Black / sēdekļi ar daļēju ādas un
Alcantara® apdari

DISKI

IZMĒRI
A : Garenbāze: 2 636 mm

Black (M) – Z11

Red (S) – Z10

White (S) – 326

B : Kopējais garums: 4 210 mm
C : Kopējais platums ar atvērtiem
spoguļiem: 1 983 mm

DIVTOŅU KRĀSAS
M – metālisks krāsojums,
S – tīrtoņa krāsojums,
P – perlamutra krāsojums.

16" disku uzlikas

17" tērauda diski, Sakura

17" vieglmetāla diski

SUNSET
RED
JUMTS
Pieejams ar tālāk
norādītajām virsbūves
krāsām:

BLACK
JUMTS
Pieejams ar tālāk
norādītajām virsbūves
krāsām:
• Pearl White (P) – XDF
• Silver (M) - XDR
• Dark Metal Grey (M) –
XDJ
• Burgundy (M) - XDX

D: Kopējais augstums: 1 595 mm

Bagāžas nodalījuma ietilpība: 422 l

• Vivid Blue (M) – XDY
• Chestnut Bronze (M) XDW
• Sunset Red (M) –
XEY

D

• Black (M) – XFC
• Dark Metal Grey (M) – XFB

A

19" vieglmetāla diski,
Tekna aprīkojuma līmenim

B

19" vieglmetāla diski,
Akari

C
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MĒS, NISSAN,

KONCENTRĒJAMIES
UZ KVALITĀTI

Tā ir prioritāte it visā, ko darām, – no laboratorijas līdz
dizaina studijai, no rūpnīcas līdz Nissan dīleru autocentriem,
kā arī attiecībās ar Jums. Mēs mēģinām, līdz sasniedzam
pilnību. It viss, ko darām, ir pilnveidots pieredzes ceļā. Tā ir
Nissan kvalitāte.

360° PROCESS
Kvalitāti mēs paredzam jau no paša sākuma, pedantiski iztēlojoties
katru automobili, lai padarītu tos vēl ērtākus un izturīgākus,
pateicoties inovatīvam dizainam, inteliģentām tehnoloģijām un
pārdomātām detaļām, un iedvesma tam visam esat Jūs.

DROŠĪBA
Mēs strādājam pie mūsu inteliģentajām automobiļu sistēmām, lai
nemitīgi būtu modrībā par Jūsu drošību, palīdzētu Jums izvairīties no
jebkādām likstām un lai Jūs ik dienas varētu braukt vēl pašapzinīgāk un
pārliecinātāk. Mūsu apkārtskata monitors izmanto 4 kameras, dāvājot
virtuālu skatu no “putna lidojuma” uz automobili un tā tuvāko apkārtni.

IZCILA UZTICAMĪBA
Mēs pārbaudām savu automobiļu spēju robežas, lai garantētu to ikdienas
sniegumu un uzticamību. Veicot testus periodā pirms ražošanas uzsākšanas,
mēs nobraucām miljoniem kilometru, tūkstošiem reižu dienā atverot un
aizverot automobiļu durvis un dzinēja pārsegus, kā arī izmantojām īstus
vulkāniskos pelnus no Japānas, lai pārbaudītu automobiļu logu izturību.

LABĀKIE PIERĀDĪJUMI
Mūsu apņemšanos radīt kvalitatīvus automobiļus vislabāk apliecināt Jūs pats.
Aplūkojiet apskatus, atsauksmes un vērtējumus tiešsaistē un vaicājiet saviem
draugiem un paziņām, kas jau brauc ar Nissan automobiļiem!
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NISSAN SERVISA UN TEHNISKĀS APKOPES LĪGUMS
Parūpējieties par savu Nissan Juke tā, kā tas ir pelnījis, ar Nissan servisa un tehniskās
apkopes līgumu un ietaupiet naudu ilgtermiņā! Nissan servisa un tehniskās apkopes
līgums ietver visas pārbaudes un nomaiņas, kas ietilpst Jūsu Nissan automobiļa
tehnisko apkopju grafikā. Parakstot Nissan servisa un tehniskās apkopes līgumu, Jūs
jau no paša sākuma zināsiet, cik izmaksās Jūsu automobiļa tehniskās apkopes, un
būsiet pasargāts pret iespējamu cenu inflāciju nākotnē. Izvēlieties savām vajadzībām
atbilstošāko termiņu un izmantojiet priekšrocības, ko sniedz mūsu kvalificēto mehāniķu
izmantotās Nissan oriģinālās rezerves daļas par vēl labāku cenu! Labi apkoptam
automobilim ir arī augstāka tālākpārdošanas vērtība. Ja Jūs pārdosiet savu Nissan
automobili pirms beigsies Nissan servisa un tehniskās apkopes līguma termiņš, jaunais
Jūsu automobiļa īpašnieks varēs izmantot atlikušo līguma laiku. Tādēļ piesakieties
Nissan servisa un tehniskās apkopes līgumam un iegūstiet pilnīgu sirdsmieru!

NISSAN 5★ PAGARINĀTĀ GARANTIJA
MŪSU SOLĪJUMS. JŪSU PIEREDZE.

JŪS BŪSIET IEGUVĒJS NO MŪSU SOLĪJUMIEM, PIEVIENOJOTIES YOU+NISSAN PROGRAMMAI, UN
BAUDĪSIET AKTĪVAS RŪPES NO MŪSU PUSES. MĒS PRET JUMS BŪSIM PATIESI, ATKLĀTI UN GODĪGI.
MĒS PARŪPĒSIMIES PAR JUMS. TAS IR MŪSU SOLĪJUMS.

BEZMAKSAS SERVISA MAIŅAS
AUTOMOBILIS:
Mēs apsolām, ka Jūs kā You+Nissan programmas
dalībnieks vienmēr varēsiet būt ceļā, kamēr Jūsu
automobilim tiek veikta tehniskā apkope vai tas tiek
remontēts. Piesakieties laikus, un mēs nodrošināsim
Jums bezmaksas servisa maiņas automobili vai
vismaz alternatīvu transporta risinājumu!

SERVISA CENU GARANTIJA:
Mēs apsolām nodrošināt visaugstākās rūpes par
Jūsu Nissan automobili, jo mūsu rīcībā ir zinoši, Nissan
apmācīti speciālisti, kas savā darbā pielieto jaunākās
metodes un īpašus Nissan instrumentus. Lai
garantētu vislabāko kvalitātes un cenas attiecību,
mēs nodrošināsim tādu pašu cenu Nissan
oriģinālajām rezerves daļām un darbam, ja 10 km
attālumā no sava Nissan oficiālā dīlera vai Nissan
autorizētā servisa saņemsiet līdzvērtīgu piedāvājumu.

Nissan 5★ pagarinātā garantija ļauj Jums izbaudīt sava Nissan Juke garantijas
priekšrocības, veicot lielāku nobraukumu. Remonta gadījumā tiks izmantotas tikai
Nissan oriģinālās rezerves daļas, un remontu veiks Nissan apmācīti mehāniķi. Nissan
5★ pagarinātā garantija dāvā sirdsmieru Jums un ikvienam automobiļa īpašniekam
pēc Jums, jo to var nodot arī tālāk nākamajam automobiļa īpašniekam.

BEZMAKSAS „VESELĪBAS” PĀRBAUDE
AUTOMOBILIM:
Mēs apsolām Jūsu automobilim veikt bezmaksas
„veselības” pārbaudi, kad atvedīsiet to uz plānoto
tehnisko apkopi vai remontu. Turklāt mēs sniegsim
Jums informāciju par paredzamo servisa darbu
izmaksām jau iepriekš, lai Jūs zinātu, kādi servisa
darbi ir veicami un ar tiem saistītās izmaksas.

NISSAN ASSISTANCE – NISSAN TEHNISKĀS
PALĪDZĪBAS DIENESTA, PAKALPOJUMI:
Mēs apsolām, ka varēsiet būt ceļā 24/7, Ja notiks
kaut kas negaidīts, mēs garantējam Jums Nissan
tehniskās palīdzības dienesta – Nissan Assistance,
palīdzību visu diennakti neatkarīgi no Jūsu Nissan
automobiļa vecuma.

Jebkur un jebkad. Vienkārši piezvaniet uz tālruņa numuru: 8000 3211 (ESOT LATVIJĀ) VAI +372 606 4071 (ESOT ĀRZEMĒS), un mēs Jums palīdzēsim!

JŪS ATMODINĀT LABĀKO, KAS
IR MŪSOS!
Jūs rosināt mūsu iztēli. Jūs veicināt mūsu
izdomu. Jūs iedvesmojat mūs mainīt ierastos noteikumus un radīt inovācijas. Nissan
inovācijas nenozīmē tikai papildinājumus
un uzlabojumus, tās nozīmē tradicionālo
pieņēmumu pārkāpšanu un jaunas harmonijas atradumus. Tās nozīmē negaidītu risinājumu attīstīšanu, lai īstenotu Jūsu pārdrošākās un arī pragmatiskākās vēlmes. Nissan
veido un piedāvā automobiļus, aksesuārus
un pakalpojumus, kas lauž stereotipus –
padarot praktisko aizraujošu un aizraujošo
praktisku –, tādējādi dāvājot Jums vairāk
braukšanas prieka katru dienu.

NISSAN JUKE JUMS PIEDĀVĀ:
5 GADU / 100 000 KM GARANTIJU
(atkarībā no tā, kas iestājas pirmais)*
1 GADA / 30 000 KM TEHNISKĀS
APKOPES INTERVĀLU (atkarībā no tā,
kas iestājas pirmais)

* 5 gadu / 100 000 km (atkarībā no tā, kas iestājas pirmais) garantija sastāv no 3 gadu / 100 000 km ražotāja garantijas un 2 gadu
Nissan 5★ pagarinātās garantijas, kuru kā apdrošināšanas pakalpojumu piedāvā Nissan International Insurance Limited. Pilnu
informāciju par garantijas segumu un Nissan 5★ pagarinātās garantijas noteikumus un nosacījumus Jūs varat saņemt pie sava
Nissan dīlera. Plašāka informācija pieejama: www.nissan.lv.
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Nissan Inteliģentā mobilitāte izvirza Jūs vadībā. Automobiļos, kas lieliski papildina Jūs,
tā palīdz Jums labāk redzēt un vairāk sajust, reaģējot kopā ar Jums un dažkārt pat Jūsu
vietā. Nissan Inteliģentās mobilitātes mērķis ir labāka nākotne, virzot mūs pretī drošākai,
ilgtspējīgākai un aizraujošākai pasaulei.

Apmeklējiet mūsu mājaslapu: www.nissan.lv

Dīlera zīmogs:

Sekojiet Nissan Juke:

Ir ieguldītas visas iespējamās pūles, lai šīs brošūras saturs būtu maksimāli precīzs tās publicēšanas brīdī (2020. gada decembris).
Šajā brošūrā ir izmantoti automobiļu izstādēs izrādītie automobiļu prototipi. Ne visas iezīmes un funkcijas, kas ir attēlotas šajā
brošūrā, ir pieejamas visos aprīkojuma līmeņos. Saskaņā ar uzņēmuma nostāju attiecībā uz produktu pilnveidošanu Nissan Europe
patur tiesības jebkurā laikā mainīt šajā brošūrā sniegtās specifikācijas un atainotos automobiļus. Nissan dīleri tiks informēti par
šādām izmaiņām pēc iespējas īsākā laikā. Lai saņemtu aktuālāko informāciju, lūdzu, sazinieties ar Nissan dīleri! Saistībā
ar poligrāfiskās drukas ierobežojumiem šajā brošūrā redzamās krāsas var nedaudz atšķirties no faktiskajām automobiļa virsbūves
un apdares materiālu krāsām. Visas tiesības aizsargātas. Šīs brošūras pilna vai daļēja reproducēšana bez rakstiskas Nissan Europe
atļaujas ir aizliegta.
Šīs brošūras izgatavošanā ir izmantots papīrs, kas nav balināts ar hloru – MY20 Juke brošūra 12/2020 — drukāta ES
Autors: „DESIGNORY”, Francija, ražotājs: „eg+ worldwide”, Francija, tālr.: +33 1 49 09 25 35
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