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BREZ KOMPROMISOV z novim Nissan JUKOM. 
Popolna oprema za vznemirljivejšo vožnjo s 
poglobljenim prostorskim zvokom, pametne 
tehnologije in izjemne možnosti osebnega 
prilagajanja bodo potisnile vaše navdušenje 
nad VOŽNJO DO SKRAJNE MEJE.
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BOLJ DRZNO IN ZANIMIVO
Nissanova inteligentna mobilnost postavlja nova pravila potovanja skozi življenje.
Omogoča samozavestnejšo in vznemirljivejšo vožnjo ter boljše povezovanje z 
okolico. Že danes doživite drznejšo in bolj veselo vožnjo z novim Nissan JUKOM.
S svojimi tehnologijami inteligentne mobilnosti, ki spremljajo vse dogajanje v vaši 
okolici in vas varujejo pred nevšečnostmi, vedno poskrbi za vznemirjenje.
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VRATNI ELEMENTI

VENTILACIJSKE REŽE

BARVNI DODATKI NA SEDEŽIH*
*Na voljo le pri opremi N-Connecta

CENTRALNA KONZOLA

PREFINJENOST NA
VIŠJI RAVNI
Nissanov inteligentni ključ 
vam olajša vstop v vozilo. 
Omogoča odklepanje in 
zaklepanje vrat vozila, ne 
da bi vzeli ključ iz žepa.

USKLADITE SVOJE ČUTE
Navdihnila so ga športna kolesa, zasnovan pa je za sinergijo: skladno z vašimi 
željami se JUKOVA ergonomična armaturna plošča in udoben potniški prostor 
zlijeta v eno. Namestite se v sedež, sinhronizirajte svoj pametni telefon s sistemom 
NissanConnect in že se vam pospeši srčni utrip. *Nekatere funkcije morda v vaši regiji niso na voljo

VAŠA GLASBA.VAŠA IZBIRA        
Uporabite pretakanje zvoka prek povezave 

Bluetooth ali vhod USB za predvajanje glasbe 
neposredno s svojega pametnega telefona
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JUKOV povsem nov sistem ozvočenja BOSE® PERSONAL® s šestimi zvočniki, ki 
vključujejo 2 zvočnika Ultra-Nearfield™ v voznikovem vzglavniku, je prava 
poslastica za najzahtevnejše glasbene navdušence. Posebna zasnova, 
prilagojena vozilu Juke, ponuja neprimerljivo in izjemno izkušnjo v poslušanju, 
na voljo pa so tudi popolnoma prilagodljive nastavitve, ki omogočajo 
prilagoditev zvoka vašim osebnim željam.

POGLOBITE SE V ČUDOVITO 
DOŽIVLJANJE ZVOKA S SISTEMOM 
OZVOČENJA BOSE® PERSONAL®

OBMOČJE Z VRHUNSKIM 
PROSTORSKIM ZVOKOM 
Po zaslugi šestih zvočnikov, vključno 
z 2 zvočnikoma Ultra-Nearfield™ 
Speakers v voznikovem vzglavniku, 
vožnja z Nissan JUKOM postane 
neverjetna, polna zvočna izkušnja.

PRILAGODITE SVOJIM ŽELJAM. 
Bose® Personal® SpaceTM Control vam 
omogoča prilagoditev zvočne 
izkušnje po lastni meri. Na glavni 
enoti izberete želeno stopnjo 
potopitve: od možnosti, primerljive s 
poslušanjem glasbe v koncertni 
dvorani, do intenzivne prostorske 
zvočne izkušnje.

PAMETNA ZASNOVA. Kompakten 
in domiselno zasnovan sistem BOSE® 
PERSONAL® vam ponuja vrhunsko 
zvočno doživetje. 
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JUKE je presenetljivo prostoren. Njegov velik prtljažnik ponuja 
najrazličnejše pametne možnosti. Prilagodljiva notranjost z 
zložljivimi sedeži, deljivimi v razmerju 1/3-2/3, in pod, ki ga je moč 
nastaviti na dve višini, omogočata prevoz večjih kosov prtljage 
oz. daljših ali robustnejših predmetov.

RAZISKUJTE SVOJ ODPRTI PROSTOR

Slike so simbolične, odvisno od tržišča. 

2 RAVNI
PRTLJAŽNO DNO

1189L
Z ZLOŽENIMI SEDEŽI

354L
PRTLJAŽNEGA PROSTORA
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46 cm (18 ") LITA PLATIŠČA POKROVI OGLEDAL

STRANSKE LETVICE

DODATKI NA SPREDNJEM 
ODBIJAČU

DODATKI NA ZADNJEM 
ODBIJAČU

ENERGY ORANŽNA

POWER MODRA

ENIGMA ČRNA

STRANSKE LETVICE

POKROVI 
OGLEDAL

DODATKI NA SPREDNJEM ODBIJAČU

Premikajte meje dizajna in z Nissanovim oblikovalskim studiem 
prilagodite JUKE po lastni meri.
Izberite želeno barvno kombinacijo in povsem izrazite svoj značaj.

BARVA
JE KLJUČNEGA POMENA

PAKETI ZUNANJE PERSONALIZACIJE
Izberite osupljivo barvo karoserije in dodajte kontrastne poudarke 
v drugačnem, dinamičnem odtenku, pri čemer lahko izbirate med 

ENERGY ORANŽNO, POWER MODRO in ENIGMA ČRNO.
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PAKETI NOTRANJE 
PERSONALIZACIJE

Ustvarite edinstven videz z udarnimi 
notami v notranjosti vozila. Dodajte nekaj 

barve iz Nissanovega oblikovalskega 
studia in osvobodite svojo ustvarjalnost.

VRATNI ELEMENTI

SREDINSKA KONZOLA

BARVNI VLOŽKI V 
OBLAZINJENJU* 

SEDEŽEV
*Na voljo le pri opremi 

N-connecta

VENTILACIJSKE 
REŽE

Z A  J U K E

ENERGY ORANŽNA ENIGMA ČRNA

*Dostopno od opreme N-connecta

STRANSKE LETVICE DODATKI NA ZADNJEM
ODBIJAČU

POWER MODRA

ENIGMA ČRNA

ENERGY ORANŽNA
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INTELLIGENT AROUND VIEW MONITOR ZA LAŽJE PARKIRANJE

SPREMLJAJTE DOGAJANJE V 
VAŠI OKOLICI

Parkiranje še nikoli ni bilo tako preprosto kot z Inteligentnim Around View monitorjem.
Ponuja 360-stopinjski pregled okolice vozila iz ptičje perspektive in vsepovsod omogoča 

samozavestno parkiranje.

PREGLED NAD PREDNJIM 
DELOM VOZILA

Med premikanjem naprej, prikazovalnik 
prikazuje prednji del vozila in pogled na 
vozilo od zgoraj, tako da veste, kdaj se 

morate ustaviti, da ne zapeljete preblizu

PRIZANESITE PLATIŠČEM
Pri vožnji naprej ali vzvratni vožnji 
lahko s pritiskom na gumb zamenjate 
pogled kamere tako, da bo avto 
namesto s ptičje perspektive 
prikazan od strani. Gre za izvrstno 
pomoč, s katero boste lažje ocenili 
razdaljo do robnika

OGLEJTE SI CELOTNO SLIKO
Oglejte si dogajanje od zgoraj. 

Kamera zagotavlja virtualni 
360-stopinjski pregled nad

okolico vozila, tako da poznate 
točen položaj vozila, preden 

ga premaknete

STROKOVNJAK ZA VZVRATNO 
VOŽNJO

Med vzvratno vožnjo boste na 
prikazovalniku videli, kaj je 

neposredno za vami
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SISTEM ZA NADZOR STABILNOSTI VOZILA (ESP)
Nissanov sistem za nadzor stabilnosti vozila zagotavlja 
nadzor nad vozilom med zapletenimi manevri, kot je 
nenadna sprememba voznega pasu.

OPOZORILO PRED 
NENAMERNO MENJAVO 

VOZNEGA PASU
sistem ohranja želeni 

položaj vozila. Voznika 
opozori, če za določen 
čas nenamerno skrene 

z voznega pasu.

OPOZORILO PRED VOZILI 
V MRTVEM KOTU
Zdaj lahko povsem 

samozavestno menjate 
vozni pas. Ta funkcija 

spremlja območje mrtvega 
kota in voznika opozori, 
če zazna približevanje 

drugega vozila oz. 
motornega kolesa.

INTELIGENTNI VKLOP 
IN IZKLOP ŽAROMETOV

Žarometi z brisalci se 
vklopijo v temi, brisalci pa 
se samodejno vklopijo v 
primeru dežja in brisanje 
prilagajajo intenzivnosti 

padavin. 

POVEČAJTE SVOJE ZMOŽNOSTI
Za boljši pregled in občutek ter ohranjanje nadzora. Nissanove inteligentne 
tehnologije delujejo neopazno in omogočajo brezskrbnost pri vožnji. 
Zagotavljajo vam nadzor nad vozilom ter enakomerno, varnejšo in 
vznemirljivejšo vožnjo. Uživajte v tem občutku

6 SERIJSKIH ZRAČNIH BLAZIN
Ko je trk neizbežen, vas obvaruje napredni sistem 
varnostnih pasov in zračnih blazin. 
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Tehnične podatke, CO2 emisije in porabo goriva poiščite na www.nissan.si.

POGON VOZILA
Povečajte intenzivnost in občutite vznemirjenje. 
Izkušnja športne vožnje je zagotovljena ne glede na 
to, ali izberete dizelski, bencinski motor ali brezstopenjski 
samodejni motor Xtronic. JUKE vam prepušča
izbiro zmogljivosti. 
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IZBERITE NAČIN VOŽNJE GLEDE NA 
SVOJE RAZPOLOŽENJE

STROKOVNJAK ZA ZMOGLJIVOST. Zagotovite si 
navor, moč ali učinkovito porabo goriva v trenutkih, ko 
to potrebujete. Običajni način (Normal) vam zagotavlja 
popolno kombinacijo zmogljivosti in učinkovitosti. Ko 
preklopite na športni način (Sport), takoj občutite, da 
se krmiljenje, menjavanje prestav (samo pri menjalniku 
Xtronic) in odzivnost plina prilagodijo za odzivnejšo 
vožnjo. Ko je čas, da umirite svoj tempo, pritisnite 
gumb varčnega načina Eco, da vsak rezervoar 
goriva kar najbolje izkoristite.

DVOJNI AGENT. Nissanov sistem za aktivni 
nadzor delovanja vam poleg upravljanja načina 
vožnje omogoča tudi upravljanje notranjega 
temperaturnega udobja. Preprosto preklopite 
z načina D na način za temperaturno udobje 
(Climate) in na prikazovalniku se pojavijo vse 
funkcije, ki jih potrebujete, da potniški prostor 
segrejete ali ohladite na želeno temperaturo.

BELEŽNIK PODATKOV. S pomočjo potovalnega 
računalnika Nissanovega sistema za aktivni nadzor 

delovanja si lahko kadarkoli ogledate podatke o vaših 
vožnjah. Shranjuje najrazličnejše podatke, od 

največjega težnostnega pospeška do dnevno 
prevoženih kilometrov in dnevne porabe goriva. Več 

podatkov kot imate, pametneje boste vozili.

JUKE ima način za vsa vaša razpoloženja. Nissanov 
sistem za aktivni nadzor delovanja avtomobila vam 
omogoča, da način vožnje spreminjate s pritiskom 
na gumb. Med vožnjo lahko prilagajate način vožnje, 
nastavljate temperaturno udobje in beležite podatke 
o svojih vožnjah.
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USTVARITE SENZACIJO
Izmed vseh vozil JUKE je vaš najbolj vznemirljiv, 
saj je prilagojen in opremljen v skladu z vašim 
edinstvenim okusom. Naj vas navdihneta Nissan 
JUKOVA barvna paleta in neomejen izbor 
Nissanove originalne dodatne opreme, da boste 
oblikovali najboljši izgled po svoji meri. Pokrovi ogledal

Power Modra

1 - Strešni spojler 
Enigma Črna

2 - Naslon za roko, 
premium tkanina

3 - Okrasni elementi 
na odbijaču 
Power Modra 
Enigma Črna
Energy Oranžna 

4 - Aluminijasti strešni 
nosilci 

5 - Sprednja okrasna letev 
6 - Zadnja okrasna letev 
7 - Paket talne osvetlitve
8 - Preproge: gumjaste, 

standardne, Velur Črni z 
Belim logotipom

Pokrovi 
ogledal 
Enigma Črna

Vsadki 
platišč 
Enigma Črna

Stranski 
letvici 
Power Modra

Vsadki 
platišč
Power Modra

Okrasni elementi na 
odbijaču
Energy Oranžna

Obroba žarometov 
Energy Oranžna

Obroba žarometov 
Power Modra
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D

B
A C

BARVE DODATKI

Chesnut Bronasta (M) – CAN

46 cm (18 ") ALU Tokyo 
Energy Oranžna

46 cm (18 ") ALU 
Tokyo Power Modra

46 cm (18 ") ALU 
Tokyo Enigma Črna

41 cm (16 ") ALU 
VISIA

43 cm (17 ") ALU 
Shiro TEKNA

41 cm (16 ") ALU Aero 
bi-tone Siva ACENTA/
N-CONNECTA

Siva tkanina - VISIA Temno siva tkanina - 
ACENTA

Delno usnje ENERGY 
ORANŽNA

Delno usnje - 
N-CONNECTA

Delno usnje POWER 
MODRA

ČrnoPremium usnje- 
TEKNA*

Delno usnje ENIGMA 
ČRNA

Storm Bela (P) - QAB

Vivid Modra (M) - RCA

Artic Bela (S) - 326

Ink Modra (M) - RBN

Blade Srebrna (M) - KY0

Flame Rdeča (S) – Z10

Gun Siva (M) - KAD

Magnetic Rdeča (M) – NAJ

Enigma Črna(M) - Z11

(S): Nekovinska barva         (M): Kovinska barva           (P): Perla barva

STANDARDNA PLATIŠČA*

OPCIJSKA PLATIŠČA

PERSONALIZACIJA
N-CONNECTA

DIMENZIJE
A: Medosna razdalja: 2530 mm

B: Celotna dolžina vozila: 4135 mm

C: Celotna širina vozila: 1765 mm

D: Celotna višina vozila: 1565 mm

Prostornina prtljažnika: 354L

Prostornina prtljažnika pri preklopljenih 
sedežih: 1189L

TEKNA

*Nekateri deli usnja lahko vsebujejo umetno usnje

 *Nekatera platišča so na 
voljo samo z doplačilom

41 cm (16 ") ALU 
Aero bi-tone črna 

N-CONNECTA
s paketom zunanje 

personalizacije
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PRI NISSANU,
SMO 
OSREDOTOČENI 
NA KVALITETO

360° POSTOPEK
Za kakovost skrbimo od samega začetka, saj se načrtovanju 

vsakega vozila posvetimo z vsem srcem. Tako z inovativnim 
dizajnom, pametno tehnologijo in premišljenimi podrobnostmi 

skrbimo za še več udobja in še boljšo vzdržljivost.

VARNOST
S pametnimi sistemi za pomoč pri vožnji vas neprestano varujemo in 

vam pomagamo preprečiti nezgode, vi pa lahko iz dneva v dan uživate 
v drznejši in samozavestnejši vožnji. Naš sistem za nadzor okolice vozila 

uporablja 4 kamere, s katerimi si vozilo in njegovo okolico lahko ogledate 
s ptičje perspektive.

IZJEMNA ZANESLJIVOST
S svojimi vozili premikamo meje in zagotavljamo vsakodnevno zmogljivost 

in zanesljivost. Pred proizvodnjo opravimo preizkuse na milijonih prevoženih 
kilometrih, tisočkrat na dan odpremo in zapremo vrata ter pokrov motornega 

prostora, za preverjanje odpornosti stekel pa uporabimo pravi vulkanski 
prah z Japonske.

Vedno je na prvem mestu – v laboratoriju, oblikovalskem 
studiu, proizvodnem obratu, pooblaščenih prodajalnah in 

v našem odnosu do vas. Trudimo se in poskušamo vedno 
znova. Vse, kar počnemo, smo izpopolnili na podlagi izkušenj.

To je Nissanova kakovost.
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ZARADI VAS SE NISSAN POKAŽE V 
NAJBOLJŠI LUČI.

Razvnemate našo domišljijo. Spodbujate 
našo iznajdljivost. Navdihujete nas, da 
spreminjamo pravila in ustvarjamo novosti. 
Pri Nissanu inovacije niso le dodatki in 
izboljšave, ampak predvsem premikanje 
meja in preoblikovanje celotne vozne 
izkušnje. Razvijamo nepričakovane rešitve, 
da potešimo vaše najbolj divje in tudi 
praktične želje. Pri Nissanu z oblikovanjem 
novih avtomobilov, dodatkov in storitev 
orjemo ledino, praktične stvari naredimo 
vznemirljive, vznemirljive pa praktične in 
vam tako dan za dnem ponujamo vse bolj 
izpopolnjeno doživetje vožnje

NISSANOVO podaljšano jamstvo vam daje možnost, da proizvajalčevo garancijo, ki 
velja 3 leta oziroma do prevoženih 100,000 km, podaljšate za daljše obdobje ali večje 
število prevoženih kilometrov. Izberite pogodbo, ki je najprimernejša za vašo uporabo 
vozila. V primeru popravila se uporabljajo samo originalni Nissanovi nadomestni deli, 
ki jih vgradijo usposobljeni Nissanovi mehaniki.

PODALJŠANO JAMSTVO NISSAN

Nissanova pogodba o servisnih storitvah je najboljši način, da svojemu vozilu Nissan 
JUKE zagotovite takšno vzdrževanje, kakršno si zasluži. Za vašega Nissana bomo 
dobro poskrbeli, vaši stroški poprodajnih storitev pa bodo leta ostali enaki.Ko boste 
svoje vozilo pripeljali k našemu pooblaščenemu koncesionarju, bomo dele in tekočine 
zamenjali v skladu z Nissanovim uradnim načrtom servisiranja ter opravili vsa potrebna 
preverjanja, da boste na svojih poteh brez skrbi.Pogodba o servisnih storitvah vam 
zagotavlja popoln nadzor nad proračunom in načrtom servisiranja, saj vas Nissan 
obvešča o potrebnih obiskih ter vam predlaga najpomembnejše storitve in časovni 
razpored servisnih pregledov.

NISSANOVE POGODBE O SERVISNIH STORITVAH

NISSAN JUKE 
VAM PONUJA*:

3-LETNA GARANCIJA ALI 100.000

DODATNO LETO ALI 20.000 KM PRI 
DIZELSKIH MOTORJIH

DODATNO LETO ALI 30.000 KM PRI 
BENCINSKIH MOTORJIH

*Vrednosti se lahko razlikujejo glede na tržišče
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NISSAN SLOVENIJA Dunajska 22, 1000 Ljubljana

Spremljajte Nissan JUKE:

Prizadevamo si, da bi bila vsebina publikacije v času tiskanja točna (Oktober 2018). V katalogu so prototipna vozila, ki jih 
predstavljamo na avtomobilskih salonih. Nissan Europe si v skladu s politiko nenehnega izpopolnjevanja izdelkov pridržuje pravico, 
da kadar koli spremeni specifikacije in vozila, predstavljena v tem katalogu. O teh spremembah bomo pooblaščene Nissanove 
koncesionarje obvestili v najkrajšem možnem času. Za najnovejše informacije se obrnite na najbližjega Nissanovega pooblaščenega 
koncesionarja. Zaradi tehničnih omejitev pri tiskanju lahko barve v tem dokumentu rahlo odstopajo od resničnih barv karoserije ali 
materialov notranjih oblog. Vse pravice so pridržane. Razmnoževanje tega kataloga v celoti ali delno brez predhodnega pisnega 
soglasja podjetja Nissan Europe ni dovoljeno.

Ta katalog je tiskan na papirju brez klora – ML18 JUKE KATALOG OB ZAČETKU PRODAJE 10/2018 – Tiskano v EU
Zasnova DESIGNORY, Francija– Tel.: +33 1 41 23 41 23 in izdelava eg+ worldwide, Francija – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

Obiščite našo spletno stran: www.nissan.si

Sistem pametne mobilnosti je vodilno načelo vseh naših dejavnosti. Z novimi 
tehnologijami vozila preobrazimo iz prevoznih sredstev v vaše zanesljive 
partnerje. Tako bodo vaše vožnje bolj samozavestne, povezane in razburljive. 
Naj gre za vozila, ki vam pri vožnji priskočijo na pomoč, ali avtoceste, ki med 
vožnjo polnijo vaše električno vozilo, vse to vas čaka v bližnji prihodnosti. To 
prihodnost pa Nissan oblikuje z vozili, s katerimi se na pot podate že danes

Žig pooblaščenega koncesionarja:

Zunanjost    |    Notranjost    |    Prostornost    |    Personalizacija    |    Nissan Intelligent Mobility    |    Tehnologija in Zmogljivosti    |    Stil in Dodatna oprema Natisni   |   Zapri

https://www.nissan.si/vozila/nova-vozila/novi-juke.html
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