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Nissan JUKE 
cu tehnologie hibridă.
Îndrăzneț, electrificat 
și captivant
Îți facem cunoștință cu electrizantul Nissan Juke, 
crossover-ul coupé hibrid care readuce în 
prim-plan plăcerea de a conduce în mediul urban. 
La prima vedere, designul său îndrăzneț va atrage, 
fără îndoială, toate privirile. La interior, detaliile 
premium și tehnologiile avansate te vor captiva cu 
siguranță. Apasă pedala de accelerație și vei simți 
răspunsul rapid al motorului electric și al puternicul 
motor pe benzină, pentru o rulare lină și captivantă.

Imaginile și descrierile sunt prezentate în scop orientativ. În unele cazuri, 
fotografiile se referă la autovehicule cu alte specificaţii decât cele locale 
și nu reprezintă un anumit model, nivel de echipare sau o anumită ofertă. 
Este posibil ca dotările ilustrate să nu fie disponibile, să nu fie disponibile 
ca dotări standard sau să fie disponibile doar ca dotări opţionale.
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Jante 
19" aliaj

Faruri 
emblematice

Grilă 
nouă

Vedere 
din spate

Atitudine pură din orice unghi l-ai privi
Patru uși, o atitudine irezistibilă. Juke Hybrid are un design îndrăzneț, începând 
cu grila frontală „V-motion” până la lămpile spate în formă de bumerang, 
cu efect 3D. Liniile pronunțate și plafonul cu design plutitor distinctiv, 
inspirat de modelele GT-R și Z, sunt elemente de design emblematice 
pentru Juke.

Echipamente disponibile în funcţie de versiunea aleasă.
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Finisaje 
premium 

Iluminare 
ambientală 

Volan 
încălzit* Scaune stil 

monoform

Conceput pentru tine
Acest crossover sportiv a fost proiectat având șoferul în centrul atenției, cu acces facil 
la tehnologia avansată de la bord, scaune perfect adaptate conformației corpului și 
finisaje premium care vor stârni entuziasmul tuturor pasagerilor.

Echipamente disponibile în funcţie de versiunea aleasă.
*Disponibil începând din decembrie 2022
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e-Pedal Step
e-Pedal step este o tehnologie oferită doar de Nissan, care vă 
permite să accelerați și să decelerați în mod eficient folosind 
doar pedala de accelerație la viteze mai mari de 10 km/h. 
Pedala de frână este folosită doar pentru o frânare mai puternică 
și pentru oprirea completă a autovehiculului.

Cutia de viteze hibridă multimodală inteligentă
Nissan Juke este echipat cu o cutie de viteze multimodală avansată, 
cu frecare redusă, care utilizează în mod optim forța de propulsie 
asigurată de motorul electric, motorul pe benzină sau ambele.

*Comparaţie între Nissan Juke N-Connecta 1,0 l 114 CP DCT și Nissan Juke N-Connecta Hybrid 143 CP
**Nissan Juke N-Connecta 1,0 l 114 CP DCT, benzină: consum de carburant în ciclu combinat (l/100 km): 6,1; emisii de CO2 în ciclu combinat (g/km): 138. 
Nissan Juke N-Connecta Hybrid 143 CP: consum de carburant în ciclu combinat (l/100 km): 5,1; emisii de CO2 în ciclu combinat (g/km): 115. Autovehiculul a 
fost omologat în conformitate cu regulamentul UE utilizând procedura de testare WLTP mai realistă. Prin urmare, valorile NEDC nu sunt disponibile pentru 
acest autovehicul.

Motor pe benzină
Pe lângă noul grup motopropulsor hibrid, Nissan Juke este disponibil și cu un motor cu ardere internă ușor, de 
1,0 litru, care contribuie la reducerea consumului de carburant, dezvoltând în același timp o putere remarcabilă. 
Turbocompresorul acționat electronic și designul cu frecare redusă îi permit motorului să dezvolte rapid o putere 
uniformă, în timp ce modul ECO asigură o eficiență sporită. Disponibil cu transmisia manuală sau automată.

Propulsie hibridă
Da, un autovehicul hibrid poate fi captivant. Acest grup 
motopropulsor hibrid selectează automat cea mai 
eficientă sursă de energie între motorul electric, motorul 
pe benzină sau o combinație între cele două surse, pentru 
o performanță și o eficiență optime. În traficul urban, Juke 
Hybrid se deplasează predominant în modul electric, cu 
accelerări imediate și uniforme, și un nivel redus de 
zgomot în habitaclu chiar și pe străzile aglomerate.

143CP
Agil
și Energic

Până la

24%*
economie de 
carburant în regim 
combinat**
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FPO

Scanează codul pentru a 
descărca acum aplicația 
NissanConnect Services 
și conectează-te la noul 
tău autovehicul Nissan.

Ascultă așa cum îți place 
cu Bose® Personal® Plus*
Ascultă piesele preferate și bucură-te de o 
experiență acustică complet personalizabilă, la 
360°, prin difuzoarele Bose® Ultra Nearfield 
integrate în tetierele scaunelor din față*. 
Difuzoarele amplasate strategic ajută la 
îmbunătățirea sunetului pentru o experiență 
acustică desăvârșită.

Mereu conectat
Cu NissanConnect Services poți controla foarte ușor o 
mulțime de funcții. Poți descuia ușa, aprinde luminile și 
multe altele. Conectivitatea avansată pentru smartphone 
te menține conectat în permanență cu lumea din jur.

Sistem audio
360°

10 difuzoare Bose® de 
înaltă performanță

Echipamente disponibile în funcţie de versiunea aleasă.
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CRUISE CONTROL INTELIGENT măsoară distanța față de 
autovehiculul din față, controlând accelerarea și decelerarea 
pentru a menține automat o distanță de siguranță în limita 
vitezei setate de tine.

SISTEMUL INTELIGENT DE INTERVENȚIE PENTRU UNGHIUL 
MORT te avertizează în cazul în care detectează un alt 
autovehicul în unghiul mort din ambele părți și readuce 
autovehiculul pe banda de circulație.

SISTEMUL INTELIGENT DE INTERVENȚIE LA PĂRĂSIREA 
INVOLUNTARĂ A BENZII avertizează șoferul în cazul în care 
autovehiculul nu se mai deplasează pe centrul benzii de 
circulație și îl sprijină pentru a readuce autovehiculul pe 
centrul benzii prin acționarea individuală a frânelor pe roțile 
din stânga sau din dreapta (pentru o perioadă scurtă de timp).

SISTEMUL INTELIGENT DE FRÂNARE DE URGENȚĂ cu 
recunoașterea pietonilor și a bicicliștilor. Monitorizează zona 
din fața autovehiculului, contribuind la evitarea sau reducerea 
consecințelor unor coliziuni cu alte autovehicule, pietoni 
și bicicliști.

Încredere la fiecare pas
Nissan Juke este echipat cu tehnologii avansate de siguranță ProPILOT(1) (2), care te protejează 
atât pe tine, cât și pe restul pasagerilor, pentru o liniște sufletească maximă.

Vedere de jur împrejur
Gata cu teama de parcare. Intelligent Around View Monitor(2)

facilitează parcarea cu ajutorul a 4 camere video care oferă 
o vedere panoramică la 360° și te ajută să efectuezi manevrele 
în locurile de parcare înguste.

(1) ProPILOT este disponibil pentru o gamă limitată de autovehicule. ProPILOT este o tehnologie avansată de asistenţă pentru șofer, dar nu poate preveni coliziunile. 
ProPILOT este destinat doar pentru conducerea pe autostradă (sensuri de deplasare separate prin bariere). Șoferul trebuie să fie atent la toate indicatoarele și să 
respecte regulile de circulaţie. Este responsabilitatea șoferului să fie atent, să conducă în siguranţă și să menţină în orice moment controlul asupra autovehiculului.
(2) Echipamente disponibile în funcţie de versiunea aleasă. 
Nu trebuie să te bazezi doar pe sistemele de asistenţă la conducere. Este posibil ca unele sisteme să nu funcţioneze în toate condiţiile și circumstanţele. Există 
limitări datorate vitezei sau altor elemente. Pentru termeni și condiţii referitoare la tehnologiile Nissan, te rugăm să contactezi un partener autorizat Nissan sau 
www.nissan.ro.
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Adaptat stilului tău de viață
Fie că este încărcat cu pasageri sau bagaje, Juke este spațios 
și versatil, perfect adaptat pentru următoarea aventură. 
Scaunele spate rabatabile fracționat măresc spațiul din 
portbagajul modelului Nissan Juke, astfel încât să poți transporta 
încărcături mai mari, cum ar fi biciclete sau bagaje.

NON-HIBRID HIBRID

422L 354L
volum 
portbagaj*

volum 
portbagaj*

NON-HIBRID HIBRID

1305L 1237L
cu bancheta 
pliată*

cu bancheta 
pliată*

*  valori măsurate pentru vehicule fără roată de rezervă
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3 culori 
pentru plafon

10 culori de 
caroserie

3 interioare 
exclusiviste

Dă culoare universului tău
Poți personaliza Juke ca să reflecte propiul tău stil. Cu 
16 combinații (caroserie + interior) și opțiuni de culori în 
două tonuri diferite, cu nivelul de echipare N-Design, 
Juke nu va trece niciodată neobservat.

Echipamente disponibile în funcţie de versiunea aleasă.
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12 COMBINAȚII ÎN DOUĂ TONURI DE CULORI

B
A

C

D

N-DESIGN
• Dotări N-Connecta
+ Jante Akari de 19" din aliaj
+ Jante Aero de 19" din aliaj, în două culori (pentru Hibrid)
+ Iluminare ambientală 
+ Around View Monitor cu detectarea obiectelor în mișcare
+ Alertă atenție șofer redusă
+ Avertizare și intervenție unghi mort 
+ Alertă trafic prin spatele vehiculului
+ Cruise Control Inteligent
+ Sistem ProPilot pentru transmisia automată și Hibrid 
+ Caroserie în două culori 
+ Accesorii personalizate: carcase oglinzi, ornamente bară faţă și 

bară spate, ornamente laterale în culoarea plafonului- Negru, 
Gri Silver, Roşu Fuji Red)

TAPIȚERII

JANTĂ 19" DIN ALIAJ 
DIAMOND CUT

JANTĂ 19" AERO DIN 
ALIAJ, ÎN DOUĂ 

CULORI(2)

JANTĂ 19" AKARI DIN 
ALIAJ

JANTĂ 17" DIAMOND 
CUT DIN ALIAJ

CAPAC ROATĂ 17"
SAKURA

CAPAC ROATĂ 16"(1)

VISIA & ACENTA
Textilă neagră în 

relief/ Textilă neagră

N-CONNECTA
Textilă neagră în relief/ 

Piele ecologică și 
material textil

TEKNA
Piele ecologică

N-DESIGN 
INTERIOR ORANGE

Energy Orange/ 
Tapițerie mixtă piele și 

piele ecologică

N-DESIGN 
INTERIOR NEGRU

Enigma Black/ 
Tapițerie mixtă piele, 

piele ecologică și 
Alcantara®

N-DESIGN 
INTERIOR ALB

Gri deschis/ Tapițerie 
mixtă textil și piele 

ecologică
(1) Disponibil doar pentru versiunile pe benzină (2) Disponibil doar pentru versiunile hibrid

A: Ampatament: 2.636 mm

B: Lungime totală: 4.210 mm

C: Lățime totală: 1.800 mm

D: Înălțime totală: 1.595 mm

Volum portbagaj*: 422 l (benzină) / 354 l (hibrid)

DIMENSIUNI

NIVELURI DE ECHIPARE

10 CULORI ALE CAROSERIEI

GAMA DE CULORI

Gun Grey -M- KAD Enigma Black -M- Z11

Ceramic Grey -P- KBY

Blade Silver -M- KY0

Burgundy -M- NBQ

Red Brick -S- Z10 Solid White -S- 326

Fuji Sunset Red -M- NBVMagnetic Blue -M- RCFPearl White -P- QAB

WHEELS

TEKNA
• Dotări N-Connecta
+ Jante de 19" din aliaj diamond cut 
+ Iluminare ambientală
+ Around View Monitor cu detectarea obiectelor în mișcare 
+ Alertă atenție șofer redusă
+ Avertizare și intervenție unghi mort 
+ Alertă trafic prin spatele vehiculului
+ Cruise Control Inteligent
+ Sistem ProPilot pentru transmisia automată și Hibrid 
+ ProPILOT include: Cruise Control Inteligent (ICC) / Pilot blocaje în 

trafic (TJP) / Asistență menținere bandă de circulație (LKA)

VISIA(1)

• Computer de bord cu ecran color TFT 4,2"
• Aer condiționat cu reglare manuală 
• Faruri full LED (faruri și lumini de zi) 
• Scaune față sport stil monoform cu 

tetiere integrate 
• Sistem de recunoaștere a indicatoarelor 

rutiere
• Asistență lumini pentru faza lungă
• Apel de urgență
• Cruise control și limitator de viteză
• Sistem inteligent de frânare de urgență 

cu recunoașterea pietonilor și a bicicliștilor 
• Sistemul inteligent de intervenție și 

avertizare la părăsirea involuntară a benzii 

ACENTA(1)

• Dotări Visia
+ Jante 17" Sakura Design
+ Infotainment: ecran tactil de 8" cu radio, 

DAB, Bluetooth®, Android Auto și Apple 
CarPlay 

+ Aer condiționat automat
+ Scaune față încălzite
+ Oglinzi laterale încălzite şi pliabile 

automat
+ Padele pentru schimbarea treptelor de 

viteză pentru transmisia automată
+ Cameră video cu vedere spate 

N-CONNECTA
• Dotări Acenta
+ Jante de 17" din aliaj
+ Senzor de ploaie
+ Parbriz încălzit
+ Volan încălzit (din dec 2022) 
+ Cheie inteligentă
+ Buton de pornire/oprire motor 
+ Funcție de încuiere la îndepărtarea de 

autovehicul și descuiere la apropierea de 
acesta 

+ e-Pedal Step (doar versiunea Hibrid) 
+ Computer de bord cu ecran color TFT 7" 
+ 6 difuzoare (2 în ușile față, 2 difuzoare de 

sunete înalte în față și 2 în ușile spate) 

PLAFON BLACK METALLIC
Disponibil cu următoarele culori ale caroseriei: 
Magnetic Blue -M- XFV Ceramic Grey -P- XFU
Pearl White -P- XDF Burgundy -M– XDX
Blade Silver -M- XDR Fuji Sunset Red -M– XEY
Gun Grey -M– XDJ

PLAFON FUJI SUNSET RED
Disponibil cu următoarele culori ale caroseriei: 
Gun Grey -M- XFB
Enigma Black -M- XDZ

PLAFON BLADE SILVER
Disponibil cu următoarele culori ale caroseriei:
Enigma Black -M- XDZ
Burgundy -M– XEE
Fuji Sunset Red - M- XEZ

P: Perlat - M: Metalizat - S: Solid

* fără roată de rezervă
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1 - Finisaj inferior bară față

2 - Capac oglindă carbon

3 - Protecție pentru pragul portbagajului

4 - Eleron spate carbon

5 -  Suport de biciclete montat pe bara 
de tractare

6 -  Bare de plafon aluminiu cu 
montare rapidă

7 - Protecție portbagaj reversibilă

8 - Apărătoare de noroi (față și spate)

9 - Suport de biciclete pe plafon

10 - Covorașe (cauciuc, velur, lux)

11 - Cârlig de tractare detașabil

12 - Praguri uși cu iluminare 
(doar în față)

Cutie depozitare 
plafon, medie

Roți de 17" Winter argintii 
cu capac central 

1 2 3

654

987

121110

JUKE în stilul tău
Accesoriile Nissan sunt concepute pentru a completa noul Juke cu tehnologie avansată, dinamism și eleganță. 
Îndrăznește mai mult și bucură-te de gama noastră de accesorii Juke.

Echipamente disponibile în funcţie de versiunea aleasă.
Pentru informaţii suplimentare, te rugăm să contactezi un partener autorizat Nissan

Design exterior    |    Design interior    |    Tehnologie şi Performanță    |    Spațiu interior    |    Stil şi Accesorii

Pagina 1    |     Pagina 2    |     Pagina 3 

Printează   |   Ecran mare



Contracte de service
Acordă mașinii tale Nissan Juke îngrijirea pe care 
o merită cu un contract de service Nissan și 
economisești bani pe termen lung. Contractul 
de întreținere Easy Service acoperă toate 
operațiunile programate recomandate de Nissan 
și specificate în Manualul de service oficial 
Nissan. Achizitionarea unui contract de 
întreținere îți permite să știi din start cât va 
costa întreținerea și te protejează împotriva 
inflației prețurilor. În plus față de operațiunile 
programate, poți beneficia de înlocuirea pieselor 
de uzură, cum ar fi lamele ștergătoarelor, 
plăcuțelor de frână sau amortizoarelor, 
achiziționând un contract de întreținere tip 
Service Pack. Selectează durata care acoperă 
nevoile tale. Un vehicul bine întreținut are o 
valoare de revânzare mai mare. Dacă vinzi 
vehiculul tău Nissan înainte de expirarea 
contractului, acesta va fi transferat noului 
proprietar. Așadar, nu mai aștepta și abonează-te 
la un contract de service Nissan pentru un plus 
de liniște sufletească!

Garanție extinsă
Garanția extinsă îți oferă posibilitatea de a prelungi 
garanția standard Nissan de 3 ani /100.000 km 
pentru o perioadă mai lungă sau kilometraj mai 
mare. Selectează contractul care se potrivește cel 
mai bine utilizării tale și vei putea folosi mașina ta 
Nissan Juke cu încredere pentru mult timp!

PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII 
CONTACTEAZĂ UN PARTENER SAU 

REPRATOR AUTORIZAT NISSAN
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Explorați Nissan Juke în detaliu pe www.nissan.ro
Urmăriți Nissan JUKE pe Facebook, Twitter și YouTube. 
Au fost depuse toate eforturile pentru a se asigura corectitudinea conținutului acestei broșuri la momentul publicării (iulie 2022). În 
conformitate cu politica companiei de îmbunătățire continuă a produselor sale, Nissan Europe își rezervă dreptul de a modifica în orice 
moment specificațiile și vehiculele descrise și prezentate în această publicație. Distribuitorii Nissan vor fi informați cu privire la astfel 
de modificări în cel mai scurt timp. Vă rugăm să contactați distribuitorul local Nissan pentru a primi cele mai recente informații. Având 
în vedere limitările proceselor de tipărire utilizate, culorile prezentate în această broșură pot diferi ușor de culorile reale ale vopselei și 
ale materialelor utilizate pentru finisajele interioare. Toate drepturile rezervate. Reproducerea integrală sau parțială a acestei broșuri 
fără permisiunea scrisă a Nissan Europe este strict interzisă. Această broșură este tipărită pe hârtie fără clor – broșura MY23 Juke 
07/2022 – Tipărită în UE. Creată de DESIGNORY, Franța și produsă de eg+ worldwide, Franța – Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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https://www.nissan.ro/tine-ma-informat-juke-hybrid.html
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