NOVÝ NISSAN

JUKE
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NA SCÉNE JE NOVÝ HRÁČ. NOVÝ NISSAN JUKE priťahuje pozornosť z
akéhokoľvek uhla. Jeho dynamický, športovo inšpirovaný dizajn a vzhľad
kupé vyniknú všade, kam prídete. Vďaka pokročilým technológiám, ako je
asistenčný systém ProPilot, budete pri svojich vzrušujúcich mestských
dobrodružstvách v bezpečí, s pripojením a zábavou.
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TECHNOLÓGIE, NA KTORÉ SA
MÔŽETE SPOĽAHNÚŤ
Nový Nissan JUKE vám uľahčí život – pokročilé technológie Nissan Intelligent Mobility
vám poskytnú viac sebavedomia a prepoja so svetom okolo vás. Technológia ProPilot*
sa pohybuje s vami a ticho sa prispôsobuje vášmu jazdnému štýlu, dáva pozor na
situáciu a pomáha zatáčať, brzdiť alebo zrýchliť, keď je to potrebné.
* ProPILOT je pokročilá asistenčná technológia, ktorá však nedokáže zabrániť nehodám. ProPILOT slúži ako doplnková funkcia len pri jazde na diaľnici (oddelenej
bariérami), vodič však musí mať ruky na volante a sledovať cestu. Byť neustále pozorný, jazdiť bezpečne a kedykoľvek prevziať kontrolu nad vozidlom je
zodpovednosťou vodiča.
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LED Svetlomety

Zadné LED svetlá

Odvážny štýl

Efekt vznášajúcej
sa strechy

OHROMTE VŠETKÝCH
Každý detail exteriéru nového Nissanu Juke priťahuje pohľad. Jeho štýl kupé
crossoveru inšpirovaný dynamickou výraznosťou pôvodného modelu JUKE a
športovým dedičstvom spoločnosti Nissan bol vytvorený na to, aby sa za ním
ľudia otáčali. Vďaka 19" diskom kolies z ľahkých zliatin vyžaruje silu osobnosti.
Aby zaujal. Aby bolo vidieť, že ste prišli.
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OBJAVTE
SVOJU VÁŠEŇ
Interiér nového Nissanu JUKE je
navrhnutý okolo vás – cieľom
vysokokvalitných povrchov,
ergonomických ovládacích prvkov
a vnútorného osvetlenia je vzbudiť
vo vás chuť na jazdu. Vďaka
intuitívnemu mnohovrstvovému
dizajnu kabíny budete v bezpečí,
budete mať kontrolu nad vozidlom
a budete pripravení užiť si jazdu.

Volant v tvare
písmena D

Veľké dotykové
displeje

Ambientné
podsvietenie

Inteligentné
zoskupenie
ovládačov

Materiály mäkké na
dotyk a strieborná
povrchová úprava
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VEĽKÁ A JASNÁ TFT
PRÍSTROJOVÁ DOSKA
Displej pokročilého jazdného
asistenta nového Nissanu
Juke vám zobrazuje
informácie presne tam,
kde ich potrebujete.
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SLEDUJE PLYNULOSŤ
PREMÁVKY
ZATÁČA ZA VÁS
Ak sa príliš priblížite k
čiare, vráti vás bezpečne
doprostred pruhu.

VIE DOKONCA
I ÚPLNE ZASTAVIŤ

BRZDÍ ZA VÁS
V hustej premávke systém
za vás brzdí a následne
zrýchľuje aby udržal vašu
pozíciu v rade vozidiel.

ZRÝCHĽUJE ZA VÁS
Sleduje vašu jazdu a upravuje
vašu rýchlosť, aby zachoval
bezpečný odstup od vozidla
jazdiaceho pred vami.

UDRŽUJE VAŠU
PREDNASTAVENÚ
RÝCHLOSŤ A ODSTUP

ProPILOT*. BUDÚCNOSŤ JE TU.
S technológiou Nissan ProPILOT nikdy nie ste sami. Táto funkcia je dostupná
v modeloch s prevodovkou DCT neustále monitoruje a sleduje vozovku.
Vy jednoducho jazdíte tak ako vždy, ale teraz viete, že nový Nissan JUKE
je pripravený pomáhať s brzdením, zatáčaním alebo zrýchľovaním, aby
ste zostali v bezpečí, v správnej dráhe a mali všetko pod kontrolou, keď je
to najviac potrebné.
Systém ProPILOT je dostupný len v niektorých vozidlách v ponuke. ProPILOT je vyspelou technológiou na podporu vodiča, ale nedokáže zabrániť
kolíziám. Systém ProPILOT je určený na použitie iba na diaľniciach (s protismernými pruhmi oddelenými bariérami) a vyžaduje, aby vodič venoval
pozornosť dopravnej situácii a mal ruky na volante. Vodič je zodpovedný za to, že sa venuje riadeniu, jazdí bezpečne a kedykoľvek je schopný prevziať
kontrolu nad vozidlom.
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INTELIGENTNÝ PANORAMATICKÝ KAMEROVÝ PARKOVACÍ SYSTÉM

PARKUJTE AKO PROFESIONÁL
Ak neznášate parkovanie, nový Nissan JUKE si zamilujete. Panoramatický kamerový parkovací
systém zaisťuje 360° rozhľad okolo vozidla s voliteľným zameraním na predný, zadný a bočný
pohľad, aby ste mohli parkovať bezpečnejšie a sebaistejšie.
SYSTÉM UPOZORNENIA NA
PREMÁVKU ZA VOZIDLOM
Vyhnite sa kolíziám s
blížiacimi sa vozidlami,
keď cúvate.

ZADNÁ KAMERA.
Vidíte, čo je priamo
za vami.
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PRAVÁ BOČNÁ
KAMERA.
Prepnutím spínača
zobrazíte obrubník.

PANORAMATICKÝ
POHĽAD
Získajte pri manévrovaní
virtuálny 360° pohľad z
vtáčej perspektívy.

PREDNÁ KAMERA.
Získajte kombinovaný
pohľad dopredu a
zhora pre dokonalé
parkovanie.

Tlačiť | Zatvoriť

JEDNODUCHŠIA CESTA
Nový Nissan JUKE je plný technológií inteligentného riadenia
navrhnutých na to, aby ste zvládali život s väčšou sebaistotou,
vzrušením a prepojením so svetom okolo vás.

INTELIGENTNÉ NÚDZOVÉ BRZDENIE S
ROZPOZNÁVANÍM CHODCOV
Systém brzdí, aby zabránil kolíziám s
vozidlami, chodcami alebo cyklistami
pri nízkej rýchlosti.

SLEDOVANIE MŔTVEHO ÚHLA
Upozorní vás, keď sa v oblasti
mŕtveho uhla na ktorejkoľvek
strane vášho vozidla objaví iné
vozidlo, a vráti vás do pruhu,
aby predišiel kolízii.

ROZPOZNÁVANIE
DOPRAVNÝCH ZNAČIEK

INTELIGENTNÉ UPOZORNENIE NA
VYBOČENIE Z JAZDNÉHO PRUHU

Počas jazdy rozpoznáva dopravné
značky a informuje vás o aktuálnej
povolenej rýchlosti.

Udržuje vás v strede jazdného
pruhu a zakročí, keď začnete
prechádzať cez bielu čiaru.
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AUTOMATICKÉ PREPÍNANIE SVETIEL

6 AIRBAGOV V ŠTANDARDNEJ VÝBAVE.

Zapne svetlá, keď sa zotmie, vojdete
do tunela alebo idete v daždi.

Ak sa kolízii nedá zabrániť, zónová
konštrukcia karosérie Nissan pomáha
absorbovať náraz a pokročilé
systémy bezpečnostných pásov a
airbagov pomáhajú chrániť
pasažierov.
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ÚSMEV NA TVÁRI
Od reakcie ľahkého motora s turbodúchadlom po rýchle
radenie prevodových stupňov, od tuhej, ultravysokopevnostnej
oceľovej karosérie po športové riadenie a odpruženie – nový
Nissan JUKE sa riadi ako sen. Pridajte k tomu technológie a
jazdné režimy maximalizujúce presnosť a kontrolu a sledujte,
ako sa vám úsmev rozlieva po tvári!

REŽIM ECO/SPORT Vyberte
ECO pre nižšiu spotrebu
paliva, Standard pre najlepší
kompromis medzi spotrebou
a výkonom alebo Sport pre
maximálne vzrušenie.

INTELIGENTNÉ DRŽNIE STOPY VOZIDLA
Udržuje vás v správnej dráhe nezávislým
brzdením jednotlivých kolies.

INTELIGENTNÝ SYSTÉM REGULÁCIE
NAKLÁŇANIA KAROSÉRIE

RADENIE POMOCOU PÁČOK
POD VOLANTOM Rýchle radenie
pomocou páčok pre zábavnejší
a pohlcujúcejší jazdný zážitok
s prevodovkou DCT

MOTOR

PALIVO

VÝKON (K)

POHÁŇANÁ NÁPRAVA

PREVODOVKA

DIG-T 117

BENZÍN

117

PREDNÁ

6-STUPŇOVÁ MANUÁLNA

DIG-T 117

BENZÍN

117

PREDNÁ

7-STUPŇOVÁ AUTOMATICKÁ DCT

Zaisťuje hladšiu jazdu ovládaním motora
a bŕzd na zabránenie nakláňania pri
zrýchľovaní a jazde cez nerovnosti.
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manuálna prevodovka alebo automatická 7-rýchlostná
prevodovka DCT s dvomi spojkami pre hladké, rýchle
zmeny a manuálny režim pre absolútnu kontrolu.
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BEZPEČNOSŤ A STAV
VOZIDLA

DOKONALÁ KONEKTIVITA S
VAŠÍM SVETOM

Máte problémy?
Upozornenia a správy vám
povedia, čo je zle, a váš nový
Nissan Juke v prípade núdze
privolá okamžitú pomoc.

Vstupnou bránou do systému NissanConnect je v Nissane JUKE nový
8" dotykový displej: získate prístup k intuitívnej navigácii, pokročilým
technológiám a oveľa viac. Vďaka našej aplikácii pre smartfóny budete
mať k dispozícii stále širšiu ponuku služieb vrátane odosielania plánu
cesty do svojho nového Nissanu JUKE.

Naskenujte kód,
aby ste si stiahli
aplikáciu
NissanConnect
Services, a pripojte
ju k svojmu novému
Nissanu JUKE.

SYSTÉM E-CALL Tento elektronický bezpečnostný systém v prípade dopravnej nehody kdekoľvek v Európe
automaticky zavolá núdzové služby.
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NAVIGÁCIA A JAZDA

PRIPOJENIE

Podrobná navigácia vrátane
funkcií odoslania plánu
cesty do systému vozidla a
bodov záujmu vás dovedie
presne tam, kam chcete.
Poskytuje i údaje napríklad o
spotrebe paliva a priemernej
rýchlosti, takže môžete
vylepšovať svoj jazdný štýl.

Pripojte si svoj telefón so
systémom Android alebo
iOS: dokonalej konektivite
nebude chýbať ani ovládanie
hlasom. Budete mať prístup
k svojej obľúbenej hudbe,
komunikácii a k ďalším
aplikáciám. Na ceste tak
budete mať stále poruke
informácie i zábavu.

PRAKTICKOSŤ A
POHODLIE
Získajte prístup k vzdialeným
službám vrátane plánovania
cesty v aplikácii
NissanConnect Services. A
ak by ste kedykoľvek
potrebovali pomoc, služba
Nissan Assistance je
vzdialená len jedno kliknutie.

NissanConnect
Services

Tlačiť | Zatvoriť

INTELIGENTNTNÝ.
INTUITÍVNY. INFORMOVANÝ.
Vďaka funkciám Apple CarPlay a Android Auto stačí vnútri vášho vozidla
pripojiť svoj telefón, aby ste mohli začať používať svoje obľúbené aplikácie.
Keď ste mimo vozidla, môžete kedykoľvek skontrolovať jeho stav a
odkiaľkoľvek ho zamknúť alebo odomknúť.

KOMPABILITA S GOOGLE ASSISTANT
Pridajte svoj nový Nissan Juke ako
zariadenie, aby ste dostávali
informácie o svojom vozidle a mohli
ho ovládať hlasom.

REMOTE CONTROL SERVICES
Pomocou aplikácie NissanConnect
Services môžete na diaľku ovládať dvere
a svetlomety svojho vozidla. Napríklad
môžete Google požiadať, aby váš nový
Nissan Juke zamkol.

INTERNET VO VOZIDLE
Použite váš nový Nissan Juke ako
WiFi hotspot a pripojte sa na
internet. Môžeme vyraziť!

APPLE CARPLAY & ANDROID AUTO
Pripojte sa so svojím chytrým telefónom
a za jazdy pristupujte ku všetkému,
čo máte radi, ako je vaša hudba a
textové správy.

GOOGLE ASSISTANT + WIFI*
-Kompatibilita s Google Assistant**
-Služby diaľkového ovládania
-Mapy a dopravné informácie v reálnom čase
-Apple CarPlay a Android Auto

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

* V závislosti od krajiny
** Upozorňujeme, že Asistent Google nemusí byť k dispozícii vo vašom jazyku. Dostupnosť skontrolujte na webe Google.
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ZVOLTE SI ÚROVEŇ POHLTENIA ZVUKOM
BOSE® PERSONALSPACETM CONTROL:
SMEROVANIE ZVUKU DOPREDU
Pre neuveriteľne jasný a hlboký zvuk.
Akoby prehrávaný interpret spieval
len pre vás.

SOUNDTRACK PRE
VAŠE DOBRODRUŽSTVO
Užite si každú zákrutu a každú rovinu. Každý beat. Nový
Nissan JUKE ponúka prémiový prepojený zvukový zážitok
vrátane audiosystému Bose® Personal® Plus. Reproduktory
vstavané v opierkach hlavy vodiča a spolujazdca. Posúvajú
vás ešte bližšie hudbe a umožňujú vám napríklad
prispôsobiť hudbu vašej nálade.
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SURROUND SOUND
Straťte sa v hudbe vďaka širšiemu a
viac obklopujúcemu zážitku

POHLTENIE HUDBOU
Hlboký, šíriaci sa zvuk, ktorý posunie
vašu hudbu na novú úroveň.
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UŽITE SI VIAC PRIESTORU
Nový Nissan Juke je navrhnutý pre skutočný život. To znamená veľa
úložného priestoru na telefóny, nápoje a veľké i malé predmety po
celom interiéri, zatiaľ čo predné a zadné USB zásuvky zaistia že budete
vždy naplno nabitý.

Priestor na nohy
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Ambientné
podsvitenie

Veľká odkladacia
schránka

Úložný priestor na
fľaše s vodou
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TAKÝ FLEXIBILNÝ AKO VY

422 L

Nový Nissan JUKE je dôkazom, že je možné spojiť zábavu a praktickosť. Je navrhnutý tak,
aby bolo jednoduchšie nakladanie a vykladanie vecí a prevážanie širokých, dlhých a
objemných predmetov, ako je nábytok a batožina, vďaka priehradke batožinového priestoru.

BATOŽINOVÝ
PRIESTOR

Dizajn exteriéru | Dizajn interiéru | Nissan Intelligent Mobility | Bose® Personal SpaceTM | Vnútorný priestor | Štýl & príslušenstvo
Strana 1 |

Strana 2

Tlačiť | Zatvoriť

PRISPÔSOBTE SI HO
Jediná vec, ktorá je vzrušujúcejšia než nový Nissan JUKE, je VÁŠ nový Nissan JUKE.
Prispôsobte si ho výberom farby, kolies a interiéru. Úroveň výbavy N-Design nového
Nissanu JUKE ponúka maximálnu personalizáciu interiéru i exteriéru vďaka 19" diskom
kolies z ľahkých zliatin Akari a štýlovej dvojtónovej streche.

PERSONALIZAČNÝ
BALÍK LIFESTYLE
kontrastné dizajnové prvky
v bielom.

PERSONALIZAČNÝ
BALÍK ACTIVE
dynamické oranžové
zvýrazňujúce prvky pre
športový nádych.

19" DISKY KOLIES Z
ĽAHKÝCH ZLIATIN

LIŠTA ZADNÉHO
NÁRAZNÍKA

LIŠTA PREDNÉHO
NÁRAZNÍKA

PREDNÝ SPOJLER POD
NÁRAZNÍKOM

BOČNÉ PRAHY

PERSONALIZÁCIE
EXTERIÉRU
15 kombinácií
dvojtónových prevedení
karosérie znamená, že
sa môžete vyjadriť tak
ako nikdy predtým. K
tomu si môžete vybrať i
vzrušujúce farby interiéru.

PERSONALIZAČNÝ
BALÍK CHIC
kompletne čierny interiér
pre maximálny štýl.
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VIAC JUKE. VIAC VY.
Rovnako ako váš JUKE je i jeho príslušenstvo
navrhnuté tak, aby prinášalo do každého dňa
pokročilé technológie, dynamiku a eleganciu.
Vďaka tomu toho vy, váš Juke a vaša rodina
zvládnete urobiť viac, dôjsť ďalej a užiť si každý
spoločný výlet.
1

2

3

STREŠNÝ BOX - STREDNÝ

4

5

7

1- STREŠNÝ NOSIČ BICYKLOV
2- LAPAČE NEČISTÔT (PREDNÉ A ZADNÉ)
3- SET OSVETLENIA INTERIÉRU

6

8

9

(VPREDU, VZADU A V BATOŽINOVOM PRIESTORE)

4- DETSKÁ SEDAČKA SAFE PLUS II
5- PRIEČNE HLINÍKOVÉ STREŠNÉ NOSNÍKY
6- ROHOŽE (VELÚROVÉ, LUXUSNÉ, GUMOVÉ)
7- ROHOŽ BATOŽINOVÉHO PRIESTORU
8-DRŽIAK NA SMARTFÓN (MAGNETICKÝ)
9- ŤAŽNÉ ZARIADENIE, ODNÍMATEĽNÉ
10-VNÚTORNÉ PRAHY DVERÍ, PODSVIETENÉ (PREDNÉ)
11-NOSIČ NA BICYKLE, UPEVNENIE NA ŤAŽNÉ ZARIADENIE

17" DISKY KOLIES Z
ĽAHKÝCH ZLIATIN,
VRÁTANE STREDOVEJ
KRYTKY

10

11
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FARBY

ČALÚNENIE

PRÉMIOVÝ LAK

Červená Fuji Sunset (M) - NBV

Biela Pearl (P) - QAB

METALICKÝ LAK

Modrá Vivid (M) - RCA

Atramentová Modrá (M) - RBN

Hnedá Chestnut (M) - CAN

Bordová Burgundy (M) - NBQ

Strieborná Blade (M) - KYO

Šedá Gun (M) - KAD

NEMETALICKÝ LAK

ŠTANDARD PRE ACENTA A VISIA
Čierna látka s 3D efektom /
čierne textílné čalúnenie

ŠTANDARD PRE N-CONNECTA
Čierna látka s 3D efektom /
šedé textílné čalúnenie

ŠTANDARD PRE TEKNA
Polokožené čalúnenie sedadiel,
látka s 3D efektom

N-DESIGN BALÍK ORANŽOVÝ - ACTIVE
Čierne polokožené čalúnenie s
oranžovými prvkami

N-DESIGN BALÍK ČIERNY - CHIC
Čierne polokožené čalúnenie s
oranžovými prvkami

N-DESIGN BALÍK BIELY - LIFESTYLE
Čierne polokožené čalúnenie s
oranžovými prvkami

DISKY KOLIES

ROZMERY
A : Rázvor: 2,636 MM

Čierna Pearl (M) - Z11

Červená (S) - Z10

Biela (S) - 326

B : Celková dĺžka: 4,210 MM
C : Celková šírka: 1,800 MM

DVOJTÓNOVÉ PREVEDENIE

D: Celková výška: 1,595 MM

Objem batožinového
priestoru: 422L
16" disky kolies z
ľahkých zliatin
STRECHA
ČIERNA
PAERL
K dispozícii s týmito
farbami karosérie:

STRECHA
STRIEBORNÁ
BLADE
K dispozícii s týmito
farbami karosérie:

STRECHA
ČERVENÁ
FUJI SUNSET
K dispozícii s týmito
farbami karosérie:

• Biela Pearl (P) - XDF
• Modrá Vivid - XDY
• Strieborná Blade (M) •Hnedá Chestnut (M) XDR
XDW
• Šedá Gun (M) - XDJ
•Červená Fuji Sunset (M) • Bordová Burgundy - XDX XEY

• Čierna Pearl (M) - XDZ
• Modrá Vivid (M) - XEC
• Atramentová Modrá (M) - • Hnedá Chestnut (M) XEA
XED
• Bordová Burgundy (M) • Červená Fuji Sunset (M) XEE
XEZ

• Šedá Gun (M) - XFB

17" disky kolies z
ľahkých zliatin

D

• Čierna Pearl (M) - XFC
A
B

19" disky kolies z
ľahkých zliatin

19" disky kolies z
ľahkých zliatin

C
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V SPOLOČNOSTI NISSAN

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
transparentnosť, od služieb zákazníkom po nasadanie.
Kvalita je v každom drobnom detaile.

KLADIEME
DÔRAZ NA
KVALITU.

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, ktoré sa
starajú o vaše bezpečie a pomáhajú predchádzať nehodám, aby ste
svoje každodenné cesty mohli zdolávať odvážnejšie a s väčšou istotou.
Náš panoramatický kamerový parkovací systém využíva 4 kamery, ktoré
dohromady vytvárajú pohľad na vozidlo a jeho okolie z vtáčej perspektívy

MIMORIADNA SPOĽAHLIVOSŤ
Aby sme zaručili, že sa na naše vozidlá budete môcť v bežnej premávke
absolútne spoľahnúť, prechádzajú náročnými zaťažkávacími skúškami. Pri
testoch pred začiatkom výroby najazdíme milióny kilometrov, tisíckrát denne
otvárame a zatvárame dvere a kapoty a kvalitu okien preverujeme pomocou
skutočného sopečného prachu z Japonska.

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.
https://www.nissan.co.uk/vehicles/new-vehicles/juke/customer-reviews.html

Dizajn exteriéru | Dizajn interiéru | Nissan Intelligent Mobility | Bose® Personal SpaceTM | Vnútorný priestor | Štýl & príslušenstvo

Tlačiť | Zatvoriť

SERVISNÉ ZMLUVY 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.

PREDĹŽENÁ ZÁRUKA NISSAN
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).

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,
k toré búrajú zabehané poriadk y – z
praktického vytvárame vzrušujúce a zo
vzrušujúceho praktické, aby sme vám každý
deň ponúkli väčšie potešenie z jazdy.
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NISSAN JUKE VÁM PONÚKA:
ZÁRUKU NA 3 ROKY ALEBO
100 000 KM
ROČNÝ SERVISNÝ INTERVAL ALEBO
INTERVAL PRI KAŽDÝCH 20 000 KM
PRE BENZÍNOVÉ MOTORY
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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.

www.nissan.sk/vozidla/nove-vozidla/juke.html

Pečiatka dílera:

Navštívte naše stránky:

Vynaložili sme najvyššie možné úsilie na zabezpečenie správnosti obsahu tejto publikácie v čase tlače (SEPTEMBER 2019). 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. Naaktuálnejšie
nformácie 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
yhradené. 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 09/2019 – Vytlačené v EÚ.
Grafická úprava: DESIGNORY, France and produced by eg+ worldwide, France – Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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