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ŽIADNE KOMPROMISY s Nissanom JUKE. 
100 % pripravený na obohatenie vašej jazdy 
s audiosystémom, ktorý vás úplne obklopí 
zvukom, chytrými technológiami a fantastickými 
možnosťami personalizácie. Dovoľuje naplno 
zažiť vzrušenie z JAZDY NA MAXIMUM.
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ODVÁŽNEJŠÍ A MÚDREJŠI
Technológie Nissan Intelligent Mobility teraz úplne inak definujú spôsob, akým sa 
pohybujeme životom. Pomáhajú nám jazdiť s väčšou istotou, väčším vzrušením 
a väčším prepojením so svetom okolo nás. Zažite odvážnejšiu a chytrejšiu jazdu s 
Nissanom JUKE ešte dnes. Technológie Nissan Intelligent Mobility sledujú všetko 
čo sa deje okolo vás, aby v prípade potreby zakročili a vy ste zostali v bezpečí. 
Nissan JUKE má jednoducho všetky predpoklady na to, aby vás ohromil.
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OBLOŽENIE DVERÍ

PRIEDUCHY VENTILÁCIE

FAREBNÉ SEGMENTY V ČALÚNENÍ
SEDADIEL*
*K dispozícii iba pri výbave N-Connecta

STREDOVÁ KONZOLA

EŠTE
PREPRACOVANEJŠÍ
Inteligentný kľúč Nissan
vám uľahčuje vstup do 
vozidla. Umožňuje vám 
zamykať a odomykať dvere, 
štartovať vozidlo a mať 
pritom kľúč stále vo vrecku.

SYNCHRONIZUJTE SVOJE ZMYSLY
Inšpirované športovými motocyklami, navrhnuté pre synergiu: 
ergonomická palubná doska vozidla JUKE a pohodlná kabína vďaka 
vám splynuli do jednoliateho celku. Len sa pohodlne usaďte, 
prepojte svoj chytrý telefón so systémom NissanConnect a nechajte 
svoje srdce rozbúšiť pretekárskym tempom.   

VAŠA HUDBA. VÁŠ ŠTÝL. Použite prenos audia cez 
Bluetooth či USB vstup na priame prehrávanie 

hudby priamo z vášho chytrého telefónu.
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Úplne nový audiosystém BOSE® PERSONAL® vozidla JUKE je úžasnou lahôdkou 
pre milovníkov najkvalitnejšieho zvuku. Je vybavený 6 reproduktormi, z toho 
2 reproduktormi UltraNearfield™ v opierke hlavy vodiča. Tento systém, navrhnutý 
špeciálne pre vozidlo JUKE, poskytuje bezkonkurenčný zážitok obklopenia 
zvukom a disponuje plne nastaviteľnými prvkami, aby ste si mohli prispôsobiť 
zvuk svojim osobným preferenciám.

PONORTE SA DO OKÚZĽUJÚCEHO 
ZVUKOVÉHO ZÁŽITKU S 
AUDIOSYSTÉMOM BOSE® PERSONAL®

PRÉMIOVÝ 360° PRIESTOROVÝ 
ZVUK. Vďaka 6 reproduktorom 
vrátane 2 reproduktorov Ultra-
Nearfield™ umiestnených priamo 
v opierke hlavy vodiča je jazda 
vozidlom Nissan JUKE spojená s 
okúzľujúcim zážitkom absolútneho 
obklopenia zvukom.

VYLAĎTE SI ZVUK PODĽA 
VAŠICH PREDSTÁV. Personalizujte 
si svoj zážitok z počúvania pomocou 
ovládania Bose® Personal® SpaceTM 
Control. Prostredníctvom 
komunikačnej jednotky si zvoľte 
preferovanú mieru zvukového 
ponorenia sa: od tradičného zvuku 
pódia koncertnej sály až po 
realistický zážitok obklopenia zvukom 
zo všetkých strán.

DÔMYSELNÝ DIZAJN. Kompaktný a 
šikovne skonštruovaný systém BOSE® 
PERSONAL® vám ponúka prémiový 
zvukový zážitok.   
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Vnútorná priestrannosť modelu JUKE je prekvapujúca. Ponúka 
veľký objem batožinového priestoru s chytrými a všestrannými 
možnosťami prispôsobenia. Môžete naložiť veľkú batožinu alebo 
dlhšie a neskladné predmety – so všetkým vám pomôžu delené 
sedadlá sklopné v pomere 1/3 – 2/3 a dvojúrovňová nastaviteľná 
podlaha batožinového priestoru.

OBJAVUJTE SVOJ OTVORENÝ PRIESTOR

Obrázky sú len ilustračné, 
dostupnosť výbav 

záleží od konkrétneho trhu.

DVOJITÉ DNO
BATOŽINOVÉHO PRIESTORU

1189 L
SO SKLOPENÝMI 
SEDADLAMI

354 L
BATOŽINOVÝ 
PRIESTOR
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18" HLINÍKOVÉ KOLESÁ KRYTY SPÄTNÝCH ZRKADIEL

PRAHOVÉ LIŠTY

LIŠTA PREDNÉHO NÁRAZNÍKA LIŠTA ZADNÉHO NÁRAZNÍKA

ORANŽOVÁ ENERGY

MODRÁ POWER

ČIERNA ENIGMA 

PRAHOVÉ LIŠTY

KRYTY SPÄTNÝCH 
ZRKADIEL

LIŠTA PREDNÉHO NÁRAZNÍKA

Personalizujte si svoje vozidlo JUKE na maximum pomocou 
Dizajnového štúdia Nissan!
Vyberte si svoju farebnú kombináciu a vyjadrite sa naplno.

FARBA
MENÍ VŠETKO

 

SET EXTERIÉROVÝCH DOPLNKOV
Vyberte si ohromujúcu farbu karosérie a doplňte ju kontrastnými 

doplnkami v dynamicky odlišnom odtieni z variantov 
ORANŽOVÁ ENERGY, MODRÁ POWER, ČIERNA ENIGMA.
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SETY INTERIÉROVÝCH DOPLNKOV
Vytvorte si jedinečný vzhľad pomocou 

dynamických doplnkov interiéru. 
Vďaka farebnému oživeniu z Dizajnového 

štúdia Nissan môže vaša kreativita 
zažiariť naplno.

OBLOŽENIE DVERÍ

STREDOVÁ KONZOLA

FAREBNÉ 
SEGMENTY V 

ČALÚNENÍ
SEDADIEL*

* K dispozícii iba pri 
výbave N-Connecta

PRIEDUCHY 
VENTILÁCIE

ORANŽOVÁ ENERGY ČIERNA ENIGMA 

 

FOR JUKE

PRAHOVÉ LIŠTY LIŠTA ZADNÉHO NÁRAZNÍKA

MODRÁ POWER

ČIERNA ENIGMA 

ORANŽOVÁ ENERGY 
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INTELIGENTNÝ PANORAMATICKÝ KAMEROVÝ SYSTÉM VÁM UĽAHČÍ PARKOVANIE

DÔKLADNE SLEDUJE SITUÁCIU OKOLO VÁS
S Inteligentným panoramatickým kamerovým systémom je parkovanie jednoduchšie než 

kedykoľvek predtým. Poskytuje vám panoramatický pohľad z vtáčej perspektívy na situáciu 
okolo vás a pomáha vám zaparkovať kdekoľvek s absolútnou istotou.

ANI MÁLO, ANI VEĽA.
V režime Drive zobrazuje displej pohľad
spredu a zhora. Vy tak viete, koľko sa 

ešte môžete posunúť, aby ste 
zaparkovali presne kam chcete.

CHRÁNI VAŠE KOLESÁ.
Stlačením tlačidla kamery pri jazde 
dopredu alebo cúvaní prepnete 
na pohľad zhora, aby ste mali 
prehľad o objektoch po bokoch. 
Budete tak mať spoľahlivo pod 
kontrolou vzdialenosť vozidla 
od obrubníka.

VIDÍTE ÚPLNE VŠETKO.
Kontrolujte svoju situáciu zhora. 

Kamera vám poskytuje 
virtuálny pohľad z vtáčej 

perspektívy na okolie vozidla, 
takže presne viete, koľko 

miesta máte, než uskutočníte 
nejaký manéver. 

DOZADU S LADNOSŤOU
Pri cúvaní vidíte na displeji všetko,

čo sa nachádza za vami.
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UPOZORNENIE NA 
VYBOČENIE Z 

JAZDNÉHO PRUHU:
Tento systém vám 

pomôže zostať tam,
kde chcete byť. Upozorní 

vás, ak zistí, že sa príliš 
dlho a neúmyseľne 

vychyľujete zo svojho 
jazdného pruhu.

SLEDOVANIE MŔTVEHO 
UHLA:

Prechádzajte z jedného 
jazdného pruhu

do druhého s istotou. 
Táto funkcia dáva pozor 
na oblasť mŕtveho uhla,
a ak sa tam skrýva iné 

vozidlo alebo motocykel, 
upozorní vás.

INTELIGENTNÉ 
AUTOMATICKÉ 
SVETLOMETY:

Svetlomety a stierače sa 
zapínajú samy hneď po 

zotmení a stierače sa 
automaticky aktivujú, 

keď začne pršať, a podľa 
potreby sa prispôsobia 

intenzite dažďa.

ZDOKONAĽTE SVOJE ZRUČNOSTI
Viac vidíte, viac vnímate, všetko máte pod kontrolou. Inteligentné technológie Nissan pracujú 
na pozadí, aby ste mohli jazdiť bez starostí. Zaisťujú, že máte všetko pod kontrolou a jazdíte 
plynulejšie, bezpečnejšie a s ešte väčším potešením. Vychutnajte si to.

 
 

SYSTÉM ELEKTRONICKEJ STABILIZÁCIE 
PODVOZKA (ESP):
Systém elektronického stabilizácie podvozka 
Nissan vám pomáha udržať kontrolu nad vozidlom 
pri náhlej zmene smeru jazdy, napr. pri rýchlom 
prejdení do druhého pruhu. 

6 AIR BAGOV AKO ŠTANDARD
Keď nie je možné zabrániť kolízii, pokročilá 
technológia bezpečnostných pásov a systém air 
bagov pomáha ochrániť posádku.
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BENZÍN OBJEM 
(L)

VÝKON
(K)

KRÚTIACI 
MOMENT

(Nm)

POHÁŇANÁ 
NÁPRAVA

PREVODOVKA

1.6 112 k 1.6 112 144 2WD 5-stupňová 
manuálna 

1.6 112 k Xtronic 1.6 112 144 2WD CVT 
automatická

NAFTA OBJEM 
(L)

VÝKON
(K)

KRÚTIACI 
MOMENT

(Nm)

POHÁŇANÁ 
NÁPRAVA

TRANSMISSION

1.5 dCi 110 k 1.5 110 260 2WD 6-stupňová 
manuálna 

SILA POD KAPOTOU
Vytočte motor do otáčok a pocíťte vzrušenie. Či už 
sa rozhodnete pre naftový alebo benzínový motor, 
manuálnu prevodovku alebo prevodovku Xtronic, 
môžete sa tešiť na zážitok zo športovej jazdy. Výkon 
vozidla JUKE máte stále k službám.

 

 Údaje o výkone motora, množstve emisi í  CO 2 a  o  spotrebe pal iva nájdete v  brožúre v  časti 
technické informácie alebo u  autorizovaného predajcu
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ZMENA NÁLADY KEDYKOĽVEK POČAS JAZDY

EXPERT NA VÝKON. Získajte krútiaci moment, 
zrýchlenie alebo vyššiu efektivitu kedykoľvek chcete. 
Bežný režim vám poskytne dokonalú kombináciu 
výkonu a efektivity. Pri prepnutí do športového 
režimu okamžite pocítite reakciu riadenia, prevodovky 
(iba pri modeloch vybavených prevodovkou Xtronic 
CVT) a škrtiacej klapky, čo vám umožní živšiu jazdu. 
A keď nastane čas upokojiť tempo, stlačte tlačidlo 
režimu Eco, aby ste v maximálnej možnej 
miere využili každú kvapku paliva.

DVOJITÝ AGENT. Nissan Dynamic Control 
System vám okrem jazdného štýlu umožňuje 
ovládať i komfort interiéru. Stačí prepnúť z 
režimu D-Mode do režimu klimatizácie a na 
displeji sa zobrazia všetky možnosti, aby ste 
vyhriali alebo ochladili kabínu presne podľa 
vášho želania.

PREHĽAD O ŠTATISTICKÝCH ÚDAJOCH. Udržujte si 
prehľad o svojom výkone pomocou palubného 

počítača dynamického riadiaceho systému Nissan. 
Ukladá informácie od maximálneho preťaženia 

cez počet najazdených kilometrov v rámci jednej 
cesty až po dennú spotrebu paliva. Čím viac 

informácií máte, tým efektívnejšie môžete šoférovať.

Nech už máte práve teraz akúkoľvek náladu, vozidlo 
JUKE je na ňu pripravené niektorým zo svojich režimov. 
Vďaka systému Nissan Dynamic Control System môžete 
meniť jazdné vlastnosti jedoduchým stlačením tlačidla.
Prispôsobte si jazdné vlastnosti svojim potrebám, nastavte 
klimatizáciu a neustále si udržujte prehľad o výkonnosti.
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FOR JUKE

UROBTE DOJEM
Najúžasnejším zo všetkých vozidiel JUKE je 
práve to vaše, prispôsobené a vybavené 
doplnkami presne podľa vášho jedinečného 
štýlu. Nechajte sa inšpirovať paletou farieb 
Nissan JUKE a širokou ponukou originálneho 
príslušenstva značky Nissan a vytvorte si 
svoj vlastný dokonalý vzhľad. 

 
1 - Strešný spojler 

Čierna Enigma
2 - Lakťová opierka, 

prémiový materiál
3 - lišta zadného nárazníka 

Modrá Power
Čierna Enigma
Oranžová Energy 

4 - Strešný nosič, hliníkový 
5 - Predný štýlový panel
6 - Zadný štýlový panel
7 - Podsvietené bočné rámy 
8 - Rohože: gumené, 

štandardné, čierne 
velúrové koberčeky s 
bielym logom  

Kryty spätných 
zrkadiel 
Modrá Power

Kryty spätných 
zrkadiel 
Čierna Enigma

Farebné výplne 
diskov 
Čierna Enigma

Bočné prahy 
Modrá Power

Farebné 
výplne diskov
Modrá Power

Lišta predného 
nárazníka 
Oranžová Power

Lišty predných svetiel
Oranžová Energy

Lišty predných svetiel 
Modrá Power
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D

B
A C

FARBY ČALÚNENIE

Bronzová Chestnut (M) – CAN Sivá tkanina - VISIA PLUS Čierna tkanina - ACENTA

Polokožené sedadlá 
Syntech ORANŽOVÁ 
ENERGY

Polokožené sedadlá 
Syntech N - CONNECTA

Polokožené sedadlá 
Syntech MODRÁ POWER

Čierne Luxusné kožené 
čalúnenie- TEKNA*

Polokožené sedadlá 
Syntech ČIERNA ENIGMA 

Biela Storm (P) - QAB

Modrá Vivid (M) - RCA

Biela Arctic (S) - 326

Modrá Ink (M) - RBN

Strieborná Blade (M) - KY0

Červená Flame (M) – Z10

Sivá Gun (M) - KAD

Červená Magnetic (M) – NAJ

Čierna Enigma (M) - Z11

(S): pastelová farba (M): metalická farba (P): perleťová farba

PERSONALIZÁCIA
N-CONNECTA 

 

ROZMERY
A rázvor: 2 530 mm

B celková dĺžka: 4 135 mm

C  celková šírka: 1 765 mm

D celková výška: 1 565 mm

Objem batožinového priestoru: 354 l

Objem batožinového priestoru so 
sklopenými sedadlami: 1189 l

18" disky kolies 
z ľahkých zliatin 
Oranžová Energy 

18" disky kolies 
z ľahkých zliatin 
Modrá Power 

18" disky kolies
z ľahkých zliatin 
Čierna Enigma

16" disky kolies z 
ľahkých zliatin 
VISIA PLUS

17" disky kolies 
z ľahkých zliatin Shiro
TEKNA

16" disky kolies z 
ľahkých zliatin, sivé
ACENTA/N-CONNECTA

ŠTANDARDNÉ DISKY KOLIES

VOLITEĽNÉ DISKY KOLIES

TEKNA 
s exterierovým 

personalizačným 
balíkom

16" disky kolies z 
ľahkých zliatin, čierne

N-CONNECTA 
s exterierovým 

personalizačným 
balíkom

Niektoré súčasti kožených sedadiel môžu byť z umelej kože.
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V NISSANE 

JE KVALITA 
NA PRVOM 
MIESTE.

KOMPLEXNÝ 360˚ PROCES
Na kvalitu myslíme od samého začiatku. Už pri vytváraní konceptu 

dôkladne premýšľame, ako najlepšie využiť inovatívny dizajn, 
inteligentné technológie a užitočné detaily inšpirované vašimi 

potrebami, aby bolo výsledné vozidlo maximálne pohodlné a odolné.

BEZPEČNOSŤ
Pracujeme s inteligentnými systémami podpory vodiča, aby sme 

na vás neustále dohliadali a pomáhali vám vyhnúť sa akýmkoľvek 
nepríjemnostiam, vďaka čomu môžete šoférovať každý deň odvážnejšie 

a istejšie. Náš panoramatický kamerový parkovací systém používa 
4 kamery, ktoré vám poskytnú virtuálny pohľad na vaše vozidlo a jeho 

okolie z vtáčej perspektívy.

MIMORIADNA SPOĽAHLIVOSŤ
Naše vozidlá testujeme na hranici ich možností, aby sme zaručili ich 

každodenný výkon a spoľahlivosť. V predvýrobných testoch najazdíme 
milióny kilometrov, otvoríme a zatvoríme dvere a kapotu niekoľko tisíckrát 

denne a používame skutočný sopečný prach z Japonska na otestovanie 
odolnosti okien.

DOKONALÝ DÔKAZ 
Dôkazom toho, že plníme záväzok prinášať kvalitu, ste vy sami. Dôkazy kvality,

recenzie alebo hodnotenia nájdete na internete a o názoroch zákazníkov na 
značku Nissan sa môžete presvedčiť na portáli Reevoo. Tento portál je totiž tým 

najlepším miestom, kde sa dajú porovnávať vozidlá a kde sa dozviete skutočné 
fakty od skutočných majiteľov.
www.nissan.sk/vozidla/nove-vozidla/juke.htmll

V spoločnosti Nissan myslíme na zákazníka pri všetkom, 
čo robíme. Každý úkon a rozhodnutie, ktoré prijmeme, 

vykonávame s maximálnou starostlivosťou, presnosťou a 
kvalitou, pretože v konečnom dôsledku je určené pre vás. 

Od konceptu po konštrukciu vozidla, od testovania po 
transparetnosť, od služieb zákazníkom po nasadanie. 

Kvalita je v každom drobnom detaile.
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CENOVÁ ZÁRUKA*
Sľubujeme vám, že vďaka tímu našich odborníkov 
a použitiu originálnych dielov Nissan dostane vaše 
vozidlo tú najvyššiu možnú starostlivosť. Aby sme 

ponúkli najlepšiu cenu, uisťujeme vás, že ak prídete s 
ponukou zo servisu v okruhu 10 km od svojho 

autorizovaného dílera Nissan, ktorá bude nižšia ako
naša, tak cenu dorovnáme.

CELOŽIVOTNÁ ASISTENČNÁ SLUŽBA 
NISSAN ASSISTANCE*
Sľubujeme vám, že vás udržíme na cestách 24 hodín 
denne. Nech už sa stane čokoľvek, garantujeme vám 
24-hodinovú asistenčnú službu Nissan Assistance. 
Na veku vášho vozidla nezáleží. Asistenčnú službu 
Nissan Assistance vám garantujeme počas záručnej 
doby a po každej pravidelnej údržbe v autorizovaných 
servisoch Nissan až do dátumu nasledujúcej údržby.

BEZPLATNÁ KONTROLA STAVU VOZIDLA*
Sľubujeme vám, že skôr ako začneme s akoukoľvek 

prácou na vašom vozidle, bezplatne ho skontrolujeme 
a vy tak budete presne vedieť, čo je potrebné urobiť a 
koľko to bude stáť. Žiadne prekvapenia. Vaša faktúra 

za práce a náhradné diely neprekročí vami schválenú 
čiastku a úkony vykonané bez vášho súhlasu vám 

nebudeme účtovať.

BEZPLATNÁ KONTROLA STAVU VOZIDLA*
Sľubujeme vám, že skôr ako začneme s akoukoľvek 
prácou na vašom vozidle, bezplatne ho skontrolujeme 
a vy tak budete presne vedieť, čo je potrebné urobiť a 
koľko to bude stáť. Žiadne prekvapenia. Vaša faktúra 
za práce a náhradné diely neprekročí vami schválenú 
čiastku a úkony vykonané bez vášho súhlasu vám 
nebudeme účtovať.

NAMI POSKYTOVANÉ VÝHODY NIE SÚ NIJAKO ČASOVO OBMEDZENÉ. AK POŽADUJETE SKUTOČNE 
OTVORENÉ A ČESTNÉ KONANIE A ZAPOJILI STE SA DO PROGRAMU YOU+NISSAN, POSTARÁME SA O VÁS. 

NAVŽDY. TO JE NÁŠ PRÍSĽUB.

NÁŠ PRÍSĽUB. VÁŠ ZÁŽITOK.

KEDYKOĽVEK, KDEKOĽVEK, ČOKOĽVEK. STAČÍ ZAVOLAŤ NA ČÍSLO +421 800 112 020 A SME VÁM K DISPOZÍCIÍ.

VĎAKA VÁM DÁVAME V ZNAČKE 
NISSAN ZO SEBA TO NAJLEPŠIE.

Vy ste našou inšpiráciou. Motivujete nás 
hľadať stále dômyselnejšie riešenia. 
Podnecujete nás do inovácií a zmien v 
zabehnutých postupoch. Nechceme sa 
uspokojiť iba s vylepšovaním či rozširovaním 
toho, čo už existuje. Chceme posúvať a 
znovu definovať hranice možností. Chceme 
ponúkať originálne riešenia na uspokojenie 
vašich každodenných potrieb a naplniť vaše 
najodvážnejšie sny. V spoločnosti Nissan 
navrhujeme vozidlá, príslušenstvo a služby, 
ktoré búrajú zabehané poriadky – z 
praktického vytvárame vzrušujúce a zo 
vzrušujúceho praktické, aby sme vám každý 
deň ponúkli väčšie potešenie z jazdy.

Predĺžená záruka Nissan vám poskytuje príležitosť predĺžiť záruku výrobcu (3 roky / 
100 000 km) na dlhšie obdobie či počet kilometrov. Vyberte si zmluvu, ktorá najlepšie 
zodpovedá vášmu spôsobu používania vozidla. V prípade nutnosti opravy budú 
použité výhradne originálne diely Nissan a opravu urobia mechanici vyškolení 
spoločnosťou Nissan. Pre váš pocit istoty, predĺžená záruka zahŕňa nonstop asistenčné 
služby v celej Európe (ak sú dostupné).

PREDĹŽENÁ ZÁRUKA NISSAN

Servisná zmluva Nissan je tým najlepším spôsobom, ako vášmu Nissanu JUKE 
poskytnúť zaslúženú údržbu! Poskytneme kompletnú starostlivosť vášmu vozidlu a 
navyše vám zaručíme pevné ceny popredajných služieb na niekoľko rokov dopredu.
Keď priveziete svoje vozidlo do nášho dílerstva, vymeníme podľa plánu údržby Nissan 
všetky potrebné diely a kvapaliny, skontrolujeme celkový stav vozidla, aby ste mali 
istotu, že vás na cestách nič nezaskočí. Kontrola nad celkovým rozpočtom a plánom 
– spoločnosť Nissan vás bude informovať, keď nastane čas návštevy a navrhne 
najvhodnejší typ a načasovanie servisu.

SERVISNÉ ZMLUVY NISSAN

NISSAN JUKE VÁM PONÚKA:

ZÁRUKU NA 3 ROKY ALEBO 100 000 KM

SERVISNÝ INTERVAL PRE NAFTOVÉ 
MOTORY: 20 000 KM/1 ROK

SERVISNÝ INTERVAL PRE BENZÍNOVÉ 
MOTORY: 30 000 KM/1 ROK

 * Kompletné informácie o prísľuboch spoločnosti Nissan, vrátane podmienok, za ktorých sa uplatnia, nájdete v našich Všeobecných obchodných podmienkach dostupných 
na internetovej stránke https://www.nissan.sk/SK/sk/YouPlus/customer-promise.html alebo u autorizovaných predajcov/servisoch Nissan.
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Sledujte Nissan JUKE:

Vynaložili sme najvyššie možné úsilie na zabezpečenie správnosti obsahu tejto publikácie v čase tlače (NOVEMBER 2018). V tejto 
brožúre sú použité obrázky prototypových vozidiel vystavovaných na autosalónoch. V súlade so zásadami neustáleho zlepšovania 
výrobkov si spoločnosť Nissan Europe vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť špecifikácie a vozidlá opísané a zobrazené v tejto 
publikácii. Díleri spoločnosti Nissan budú informovaní o akýchkoľvek takých zmenách v najkratšom možnom čase. Najaktuálnejšie 
informácie si môžete vyžiadať u miestneho dílera vozidiel Nissan. Vzhľadom na obmedzenia použitého tlačového procesu sa môžu 
farby zobrazené v tejto brožúre mierne líšiť od skutočných farieb použitých lakov a materiálov interiérového čalúnenia. Všetky práva 
vyhradené. Reprodukcia celej brožúry alebo akejkoľvek jej časti je bez písomného súhlasu spoločnosti Nissan Europe zakázaná. 

Táto brožúra je vytlačená na papieri vyrobeného bez použitia chlóru. – Brožúra na ZAČATIE PREDAJA vozidla JUKE MR 2018 11/2018 – Vytlačené v EÚ.
Grafická úprava: DESIGNORY, France and produced by eg+ worldwide, France – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

Navštívte naše stránky: www.nissan.sk/vozidla/nove-vozidla/juke.html

Intelligent Mobility nás inšpiruje vo všetkom, čo robíme. Vďaka novým technológiám 
meníme autá z obyčajných dopravných prostriedkov na skutočných partnerov. Pokiaľ 
pôjdeme spolu, bude jazda istejšia, prepojenejšia a bude v nej viac vzrušenia. Či už ide 
o vozidlá, ktoré vám pomôžu s riadením, alebo o diaľnice, na ktorých si za jazdy 
dobijete batérie elektromobilu, bavíme sa o veľmi blízkej budúcnosti. O budúcnosti, 
ktorá sa začína rysovať vo vozidlách Nissan, ktoré môžete riadiť už dnes.

Pečiatka dílera
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