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Nissan JUKE com
tecnologia híbrida.
Ousado, eletrificado e
emocionante
Apresentamos o eletrizante Nissan Juke,
o Crossover Coupé Híbrido que traz a diversão
de volta à condução urbana. À primeira vista,
o seu design ousado pretende atrair as atenções.
Uma vez dentro, ficará fascinado com os detalhes
de alta qualidade e tecnologias avançadas.
Carregue no pedal do acelerador e sinta a
suavidade do motor elétrico, bem como o potente
motor a gasolina, para uma sensação emocionante
ao volante com potência imediata.

As imagens e descrições apresentadas são apenas orientativas.
Em alguns casos, as fotografias são de veículos não comercializados
no mercado português e não representam um modelo, versão ou
oferta específica. As especificações apresentadas podem não estar
disponíveis ou estar disponíveis apenas como opção.
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Pura atitude a partir de qualquer ângulo
Quatro portas, uma atitude irresistível. Desde a grelha V-motion dianteira
até aos faróis 3D em forma de “boomerang” traseiros, o crossover Juke
Hybrid foi concebido para ser ousado. As suas linhas elegantes e tejadilho
flutuante distintivo, inspirado no GT-R e Z, são icónicos do design Juke.

Nova Grelha

Retrovisor

Faróis
Dianteiros de
Assinatura

Jante em
Liga Leve
de 19"

As especificações disponíveis dependem da versão e podem ser de série ou opcionais (com custo extra).

Nissan Juke Hybrid | Tecnologia Hyrbrid | Espaçoso e versátil | Personalização | Acessórios | Serviços e garantias
Ousado, eletrificado, emocionante |

Design elegante |

Alta qualidade

Imprimir | Sair

Design inteligente
Este crossover desportivo foi concebido em torno do condutor, com tecnologia
avançada ao seu alcance, bancos moldados ao seu corpo e acabamentos alta
qualidade que todos os passageiros vão achar emocionantes.

Volante
aquecido*

Bancos
Monoform

Acabamentos
de alta
qualidade

Iluminação
Ambiente

As especificações disponíveis dependem da versão e podem ser de série ou opcionais (com custo extra).
*Disponível a partir de dezembro de 2022
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Grupo Propulsor Híbrido
Sim, um híbrido pode ser emocionante. Este grupo
propulsor híbrido seleciona automaticamente a fonte de
energia mais eficiente entre o motor elétrico, o motor a
gasolina ou uma combinação dos dois para um
desempenho e eficiência ideais. O Juke Híbrido funciona
predominantemente no modo elétrico na condução urbana,
com reação imediata e suave às entradas do acelerador, o
seu habitáculo é silencioso mesmo em ruas movimentadas.
e-Pedal
O e-Pedal é exclusivo da Nissan e dá-lhe a opção de acelerar e
desacelerar eficazmente apenas com o pedal do acelerador a
velocidades acima de 10 km/h, deixando o pedal do travão apenas
para as travagens mais difíceis ou para parar completamente o carro.

Caixa de velocidades híbrida multimodal inteligente
O Nissan Juke vem com uma avançada caixa de velocidades
multimodal de baixa fricção que proporciona uma utilização ideal
da potência, seja elétrica, do motor a gasolina ou de ambos.

Motor a gasolina
Para além do novo grupo propulsor híbrido, o Nissan Juke também está disponível com um motor de combustão
interna leve de 1,0 litros que ajuda a controlar o consumo de combustível e ainda assim é potente.
O turbocompressor eletrónico e o design aerodinâmico proporcionam uma potência suave e imediata, enquanto
o modo ECO proporciona uma maior eficiência. Disponível em transmissão manual ou automática.

105 kW
(145 CV)
Prazer de
condução e
emoção

Até

24%*
otimização do
combustível em
condução
combinada**

*Comparação entre o Nissan Juke 1.0 DIG-T 84 kW (114 CV) DCT e o Nissan Juke 1.6 Hybrid 105 kW (145 CV) E6D-Full
**Nissan Juke 1.0 DIG-T 84 kW (114 CV) DCT: consumo de combustível (L/100 km): baixo: 7,6; médio: 5,7; alto 5,2; extra alto: 6,7; combinado: 6,2; emissões de
CO2 combinadas (g/km): 140. Nissan Juke 1.6 Hybrid 105 kW (145 CV) E6D-Full: consumo de combustível combinado (L/100 km): baixo: 5,0; médio: 4,4; alto
4,5; extra alto: 6,0; combinado: 5,1; emissões de CO2 combinadas (g/km): 115. O veículo foi homologado de acordo com os regulamentos da UE utilizando o
procedimento de teste harmonizado mundial para veículos ligeiros (WLTP). Por conseguinte, os valores NEDC não estão disponíveis para este veículo.
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Mantenha-se ligado
Com os Serviços NissanConnect, o seu mundo está na
ponta dos seus dedos. Descarregue a aplicação
NissanConnect para obter o seu VPA (Assistente Virtual
Pessoal) “Home to Car”, controlável através da sua voz
e compatível com dispositivos Alexa e Google, e pode
destrancar a porta, fazer piscar as luzes e muito mais.
A conectividade avançada para smartphone mantém-no
perfeitamente ligado ao mundo à sua volta.
Digitalize o código
para descarregar
já a aplicação
NissanConnect
Services e ligue-a ao
seu Novo Nissan.

Ouça com o Bose®
Personal® Plus*
Ouça as suas músicas favoritas nesta experiência
de som 360° totalmente personalizável, através
das colunas Bose® Ultra Nearfield integradas nos
apoios de cabeça dianteiros*. As colunas
estrategicamente colocadas melhoram o som
para uma experiência sonora perfeita.

360°
Sistema de
som

10 Colunas de
alto desempenho
Bose ®

*As especificações disponíveis dependem da versão e podem ser de série ou opcionais (com custo extra).
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Confiança em cada curva
O Nissan Juke está equipado com tecnologias de segurança avançadas ProPILOT(1) (2),
mantendo-o a si e aos seus passageiros em segurança para máxima tranquilidade.

CRUISE CONTROL INTELIGENTE
Mantém a distância medindo o espaço até ao veículo à frente,
controlando a aceleração e desaceleração para manter
automaticamente uma distância de seguimento adequada
dentro da sua velocidade definida.

SISTEMA INTELIGENTE DE MANUTENÇÃO NA FAIXA
Avisa o condutor quando o veículo tiver saído do centro da
faixa de rodagem e ajuda o condutor a regressar ao centro
da faixa acionando individualmente os travões das rodas da
esquerda ou da direita (durante um curto período de tempo).

SISTEMA INTELIGENTE DE ÂNGULO MORTO
Avisa-o se houver um veículo na zona de ângulo morto, em
qualquer um dos lados do veículo, e direciona-o de novo
para a sua faixa.

SISTEMA DE TRAVAGEM DE EMERGÊNCIA INTELIGENTE
Com reconhecimento de peões e ciclistas. Monitoriza a zona
envolvente quanto à presença de veículos, peões e ciclistas
em frente do automóvel, ajudando a evitar e a reduzir os
danos causados por colisões.

(1)

O ProPILOT está disponível numa gama de veículos limitada. O ProPILOT consiste numa tecnologia avançada de assistência à condução, mas não evita colisões.
O ProPILOT destina-se a ser usado apenas em autoestradas (com separador central), devendo o condutor manter sempre os olhos na estrada e as mãos no
volante. O condutor deve monitorizar todos os sinais de trânsito e obedecer às regras de trânsito. É da responsabilidade do condutor manter-se atento, conduzir
em segurança e manter sempre o controlo do veículo.
(2)
As especificações disponíveis dependem da versão e podem ser de série ou opcionais (com custo extra).
Não deverá confiar exclusivamente nas funcionalidades de comodidade do condutor. Algumas funcionalidades poderão não funcionar em todas as condições e
circunstâncias. Aplicam-se limitações de velocidade e outras. Para saber mais sobre os termos e condições relacionados com as tecnologias da Nissan, contacte
o seu concessionário Nissan ou www.nissan.pt

Uma visão de todos os ângulos
Não tenha medo de estacionar. A Câmara de Visão 360°(2)
facilita o estacionamento com 4 câmaras que proporcionam
uma vista aérea 360° e ajudam-no a navegar nesses lugares
de estacionamento apertados.
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Adapta-se à sua vida
Quer seja carregado com pessoas ou equipamentos, o seu
Juke é espaçoso e versátil para se adaptar a toda a diversão
que o espera. Um banco traseiro facilmente rebatível
aumenta o tamanho da bagageira do Nissan Juke para que
possa transportar carga maior como bicicletas ou bagagem.
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NÃO HÍBRIDO

HÍBRIDO

422 L

354 L

CAPACIDADE DA
BAGAGEIRA

CAPACIDADE
DA BAGAGEIRA

NÃO HÍBRIDO

HÍBRIDO

1477 L

1237 L

COM BANCOS
REBATIDOS

COM BANCOS
REBATIDOS
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Dê cor ao seu mundo
Pode tornar o seu Juke tão único como a sua
personalidade. Agora com 18 combinações de cor de
carroçaria, nunca vai perder o seu Juke de vista.

10 combinações
de cores
ex teriores

3 cores de
dois tons do
tejadilho

As especificações disponíveis dependem da versão e podem ser de série ou
opcionais (com custo extra).

Nissan Juke Hybrid | Tecnologia Hyrbrid | Espaçoso e versátil | Personalização | Acessórios | Serviços e garantias
Único como a sua personalidade | Equipamento e especificações

Imprimir | Sair

VERSÕES

PALETA DE CORES
10 CORES DE CARROÇARIA MONOTOM

Ceramic Grey -E- KBY

Pearl White -E- QAB

Magnetic Blue -E- RCF

Fuji Sunset Red -E- NBV

Burgundy -M- NBQ

Diamond Silver -M- KY0

Skyline Grey -M- KAD

Midnight Black -M- Z11

Yokohama Red -S- Z10

Sapporo White -S- 326

8 CORES BI-TOM

TETO FUJI SUNSET
Disponível com as seguintes cores de carroçaria:
Skyline Grey -M- XFB
Midnight Black -M- XDZ

ACENTA(1)

N-CONNECTA

• Ecrã de Infotenimento Central de 8"
• Rádio digital DAB, Bluetooth, Sistema de reconhecimento de voz
com comandos no volante, Apple® CarPlay + Android® Auto
• Patilhas no volante para a transmissão automática
+ Câmara de visão traseira
+ Colunas 4 (2 portas dianteiras + 2 portas traseiras)
+ Ar condicionado manual
+ Controlo de Estabilidade ESP
+ Cruise Control Inteligente com adaptação aos sinais de trânsito
+ Sistema de chamada de emergência automático e-Call
+ Sistema de Anti-colisão frontal com Assistência em cruzamentos
e reconhecimento de peões e ciclista

• Equipmento Acenta
+ Logo híbrido na lateral + traseira (Hybrid)
+ Sensor de chuva
+ Chave Inteligente com função «walk away auto lock»
+ Botão Start/Stop
+ Painel de instrumentos HÍBRIDO com informações de fluxo de
energia na ecrã Drive Assist (apenas Hybrid)
+ Botão EV Mode para conduzir no modo 100% elétrico (apenas
Hybrid)
+ Ecrã Nissan Drive Assist (computador de bordo com ecrã TFT em
cor de 8")
+ Ar condicionado automático
+ Colunas 6 (2 portas dianteiras + 2 tweeters de pilar A + 2 portas
traseiras)
+ Câmara de visão traseira + Sensores de estacionamento
dianteiros e traseiros

S: Sólido / M: Metalizado / E: Especial

TETO MIDNIGHT BLACK
Disponível com as seguintes cores de carroçaria:
Magnetic Blue -E- XFV
Ceramic Grey -E- XFU
Pearl White -E- XDF
Burgundy -M– XDX
Diamond Silver -M- XDR Fuji Sunset Red -E– XEY
Skyline Grey -M– XDJ

TETO DIAMOND SILVER
Disponível com as seguintes cores de carroçaria:
Midnight Black -M- XDZ
Burgundy -M– XEE

JANTES

•
•
•
•

•
•
•
LIGA LEVE SUTAIRU
DE 17" CORTE DE
DIAMANTE

LIGA LEVE AKARI DE
19" CORTE DE
DIAMANTE

LIGA LEVE SUTEKI DE
19" CORTE DE
DIAMANTE

LIGA LEVE AERO DE
19" CORTE DE
DIAMANTE

ESTOFOS

N-DESIGN

TEKNA
•
•
•
•

Equipamento N-Connecta
Jantes em liga leve SUTEKI de 19"
Patilhas no volante para a transmissão automática
Câmara inteligente de visão 360º com deteção de objetos em
movimento + sensores de estacionamento dianteiro e traseiro
Alerta Inteligente de Fadiga do condutor
Sistema Inteligente de Ângulo Morto
Assistência Inteligente ao Estacionamento com alerta de trânsito
ProPILOT (Assistente de Manutenção na faixa de rodagem, Cruise
Control inteligente) + Assistente de pára-arranca no trânsito para
versões DCT
Identificador de sinais de trânsito
Sistema de Navegação NissanConnect
Sistema de Som Bose Personal Plus® com 10 colunas (2 portas
dianteiras + 2 tweeters de pilar A + 2 colunas em cada encosto do
banco dianteiro + 2 portas traseiras)

• Equipamento N-Connecta
• Jantes em liga leve AKARI de 19" efeito corte de diamante
(motor gasolina)
• Jantes em liga leve AERO de 19" efeito corte de diamante grupo
propulsor híbrido)
• Luz ambiente
• Câmara de visão traseira + Sensores de estacionamento
dianteiros e traseiros
• Carroçaria Two Tone: Teto + capas dos espelhos retrovisores à
cor do teto
+ Personalização exterior N-DESIGN (frisos dianteiros, laterais e
traseiros) na cor Fuji, Preto ou Prata

DIMENSÕES
A:

Distância entre eixos 2636 MM

B:

Comprimento: 4210 MM

C:

Largura (com retrovisores rebatidos): 1827 MM

D:

Altura (mínima): 1595 MM

D

Capac. bagageira: 422 L (gasolina) / 354 L (híbrido)
ACENTA
Tecido preto Kuro (G)

N-CONNECTA E
N-DESIGN
Tecido preto upgrade
Kowasu (G)

TEKNA
Tecido em pele mista
Yama (G)

N-DESIGN
(OPÇÃO)
Tecido Kowasu (Z)
personalização Chic

A
B
(1)

Apenas disponível com motor a gasolina
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C

Apenas disponível com motor Híbrido
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Caixa tejadilho média

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Jantes em liga leve
SUTAIRU de 17" efeito
corte de diamante

Mais JUKE, mais você
Os acessórios Nissan foram concebidos para oferecer tecnologia avançada, dinamismo e elegância ao seu Novo
Juke. Faça mais, vá mais longe e desfrute da nossa gama de acessórios Juke.

1 - Embelezador de para-choques dianteiro
2 - Capas de retrovisor em fibra de carbono
3 - Protetor da entrada da bagageira
4 - Spoiler da bagageira em fibra de carbono
5 - Porta-bicicletas com instalação em
gancho de reboque

6 - Barras de tejadilho em alumínio de
fixação rápida
7 - Forro de bagageira reversível

11 - Gancho de reboque amovível
12 - Soleira porta de entrada com iluminação
(apenas dianteira)

8 - Palas das rodas (dianteiras e traseiras)
9 - Suporte de bicicleta para tejadilho
10 - Tapetes (borracha, veludo e luxury)

As especificações disponíveis dependem da versão e podem ser de série ou opcionais (com custo extra). Para mais informações, contacte o seu
concessionário Nissan
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Contratos de manutenção
Dê ao seu Nissan Juke o cuidado que ele
merece com um Contrato de Manutenção
Nissan e poupe dinheiro a longo prazo.
O Contrato de Manutenção da Nissan abrange
todas as operações agendadas, recomendadas
pela Nissan e especificadas no Manual de
Manutenção Oficial da Nissan. Subscrever um
Contrato de Manutenção permite-lhe saber
desde o início os custos da sua manutenção
e protege-o contra a inflação dos preços. Para
além das operações agendadas, pode beneficiar
da substituição de peças de desgaste, tais como
escovas do limpa-para-brisas, calços dos
travões ou suspensões ao subscrever um
Contrato de Manutenção Completo. Selecione
a duração que abranja as suas necessidades
e beneficie com a utilização de Peças Genuínas
da Nissan instaladas pelos nossos técnicos com
formação, a um preço com desconto. Um
veículo que tenha uma boa manutenção tem
um valor de revenda superior. Se vender o seu
Nissan antes de a sua cobertura expirar,
o Contrato de Manutenção será transferido
para o novo proprietário. Portanto, não espere
mais e subscreva um Contrato de Manutenção
Nissan para ter uma maior paz de espírito!

Extensão de garantia
A Extensão de Garantia Nissan proporciona-lhe
a oportunidade de alargar a garantia de
3 anos/100 000 km para um maior período ou
quilometragem. Escolha o contrato que melhor
se adapta ao uso que faz do seu veículo. Caso
seja necessária uma reparação, serão utilizadas
apenas peças genuínas da Nissan, montadas por
técnicos devidamente formados pela Nissan.

PARA MAIS INFORMAÇÕES CONTACTE O SEU
CONCESSIONÁRIO OU REPARADOR NISSAN
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Mergulhe na experiência Juke: www.nissan.pt
Siga o Juke no Facebook, Twitter e Youtube.
Foram feitos todos os esforços para assegurar que o conteúdo desta publicação esteja correto no momento da sua publicação
(setembro 2022). Este folheto foi produzido com protótipos de veículos expostos em exposições automóveis. De acordo com a política
da empresa de melhorar continuamente os seus produtos, a Nissan Europe reserva-se o direito de alterar, a qualquer momento, as
especificações e os veículos descritos e mostrados nesta publicação. Os concessionários Nissan serão informados de tais modificações
o mais rapidamente possível. Consulte o seu revendedor local Nissan para receber as informações mais atualizadas. Devido às limitações
dos processos de impressão utilizados, as cores mostradas neste folheto podem diferir ligeiramente das cores reais das tintas e dos
materiais de revestimento interior utilizados. Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial deste folheto sem a autorização
escrita da Nissan Europe é proibida. Catálogo Juke MY23 set/22 - Este folheto foi criado por Designory, França e produzido por
eg+, França - Tel.: +33 149 09 25 35.
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