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Subtil logo Enigma
e tejadilho com padrão

ESCURIDÃO
QUE BRILH A
O perfil elegante e escuro do Nissan JUKE Enigma
realça os padrões marcantes do tejadilho e espelhos,
do icónico perfil do JUKE e do subtil logo Enigma.
As jantes em liga leve de 19” em preto, dão-lhe
o toque final.

Jantes em liga leve Akari
de 19” em preto
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Bancos Monoform

A PEN A S
PA R A A LGUNS
O interior refinado e sofisticado do Juke Enigma
é um convite à indulgência. Desde os bancos
Monoform desportivos e com apoio, até à
conetividade avançada com um ecrã tátil de 8”,
e o exclusivo logo Enigma, tudo a pensar em si.

Logo ENIGMA
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INSPIR A DO PEL A
ESCURIDÃO
A vida é mais interessante na escuridão. E a nova
edição limitada do Nissan JUKE Enigma acrescenta
emoção, presença e intriga ao design futurista e
intuitivo do Juke, o crossover compacto com estilo.
Com uma escolha de três cores, com jantes em liga
leve de 19” em preto e detalhes de design exclusivos
no interior e exterior, é o JUKE... um pouco mais
misterioso.

NISSAN JUKE ENIGM A
Também disponível em Metallic Enigma Black
ou Pearl White com tejadilho em preto
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A ESSÊNCIA MAIS ESCURA DO
DESIGN JUKE

Imprimir

|

Saia

A Nissan Intelligent Mobility mantém-no sempre um passo à frente.
Em automóveis que são uma extensão de si, que o ajudam a ver mais e a sentir mais,
reagindo consigo, e por vezes até por si. A Nissan Intelligent Mobility guia-nos rumo a
um futuro melhor – movendo-nos para um mundo mais seguro, mais sustentável e
emocionante.

Siga-nos em:

Concessionário:

Foram desenvolvidos todos os esforços para assegurar que os conteúdos presentes nesta publicação estejam corretos no momento da
impressão (fevereiro 2021). Este catálogo foi produzido utilizando protótipos exibidos em salões-automóvel. De acordo com a política da
empresa de introdução de melhorias de forma contínua, reservamo-nos o direito de proceder a alterações de especificações técnicas e de
equipamento sem aviso prévio. Os Concessionários Nissan serão informados de quaisquer modificações o mais rapidamente possível. Para
informações mais atualizadas sobre as especificações em vigor, consulte o seu Concessionário Nissan. Dadas as limitações dos processos de
impressão utilizados, as cores apresentadas nesta publicação podem divergir ligeiramente das cores reais da carroçaria e dos materiais
utilizados no habitáculo. Direitos reservados. Proibida a reprodução total ou parcial desta publicação sem a autorização expressa da Nissan
Europe.

Este catálogo foi impresso em papel sem cloro – PT – NOVO JUKE Enigma fev/21 – impresso na U.E
Criado por DESIGNORY, França e produzido por eg+ worldwide, França – Tel.: +33 1 49 09 25 35
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