
JUKE 

CONSELHOS PARA 
CUIDAR DA SUA 
PERSONALIZAÇÃO

FELICIDADES POR SER O PROPRIETÁRIO DE UM 
EXCLUSIVO NISSAN JUKE. 
Acaba de adquirir um Novo JUKE com a fantástica personalização 
anodizada Nissan. A qualidade e a resistência das cores escolhidas, 
criadas com esmero pelos nossos designers, durarão toda a vida 
útil do veículo.
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CONSERVE OS SEUS COMPONENTES PERSONALIZADOS
Descubra como conservar os acabamentos dos componentes personalizados anodizados de 
alta qualidade e evitar a sua deterioração.

1 - Lave à mão a superfície com produtos com PH neutro.
2 - Não use lavagens automáticas.
3 - Não use agentes químicos (produtos abrasivos, de polimento, gasolina, cera ou solventes 

de corrosão etc.)
4 - Lave o seu veículo assim que detetar na pintura da carroçaria insetos, excrementos de 

pássaro, lama ou partículas metálicas.
5 - O acabamento poderá deteriorar-se caso seja contaminado com óleo ou alcatrão. Limpe 

qualquer resto de sujidade com um tecido de microfibras molhado e água em abundância.
6 - Evite estacionar o seu veículo debaixo de árvores e remova com rapidez qualquer tipo de 

resina ou seiva.
7 - Dilua o líquido limpa-para-brisas com um 50 % de água. Não utilize um produto sem diluir 

já que pode ocasionar danos no acabamento do veículo.  

COMO LIMPAR OS COMPONENTES
A intensidade e durabilidade das cores personalizadas são impressionantes. Para que se 
conservem desde o primeiro dia, siga os seguintes conselhos.
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Concessionário:

Foram desenvolvidos todos os esforços para assegurar que os conteúdos presentes nesta publicação estejam corretos no momento da impressão 
(maio 2018). 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 International.

Este catálogo foi impresso em papel sem cloro – PT – folheto JUKE cuidados MY17 – mai/18 – 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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50% H2O  
50% LÍQUIDO

Siga-nos em:

www.nissan.pt

 /NissanPt 

@NissanPt 

 /NissanPortugal

Imprimir   |    Sair

www.nissan.pt
https://www.facebook.com/NissanPortugal
https://twitter.com/NissanPortugal
https://www.youtube.com/NissanPortugal
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