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Nissan JUKE s hibridno 
tehnologijo.
Drzen, naelektren in 
vznemirljiv
Predstavljamo elektrificirani Nissan Juke, hibridni 
mestni terenec, ki vrača užitek v vožnji po mestnih 
ulicah. Že na prvi pogled je razvidno, da je njegova 
drzna zasnova namenjena privlačenju pogledov. 
V notranjosti vas bodo očarali vrhunski detajli in 
napredne tehnologije. Pritisnite pedal za plin in 
začutite enakomeren tek električnega motorja ter 
zmogljivega bencinskega motorja za odzivno in 
vznemirljivo vožnjo.

Slike in opisi so zgolj informativne narave. V nekaterih primerih so na 
fotografijah vozila, ki ne ustrezajo specifikacijam na lokalnem trgu in ne 
predstavljajo posebnega modela, različice ali ponudbe. Prikazane 
funkcije in oprema morda niso na voljo ali pa niso vključene v serijsko 
opremo oziroma so na voljo samo kot dodatna oprema.
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48-cm (19") 
platišča iz 
lahke litine

Značilni 
žarometi

Nova 
sprednja 
rešetka

Pogled 
od zadaj

Čista drža iz vseh zornih kotov
Štiri vrata, ena nepremagljiva drža. Juke hibridni mestni terenec je zasnovan 
drzno, od prednje rešetke V-motion do zadnjih luči s 3D-učinkom v obliki 
bumeranga. Njegove ostre linije in učinek lebdeče strehe po zgledu modelov 
GT-R in Z so oblikovne značilnosti vozila Juke. 

Funkcije so na voljo glede na izvedenko, v serijski opremi ali samo kot izbirna oprema (z doplačilom).
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Dovršena 
notranjost

Ambientalna 
osvetlitev

Ogrevan 
volan*

Monoformni 
sedeži

Premišljeno oblikovanje
Ta mestni terenec s športnim pridihom je zasnovan za voznika z napredno tehnologijo 
na dosegu roke, sedeži, ki se prilagodijo telesu, in vrhunskimi zaključki, ki bodo navdušili 
vsakega potnika.

Funkcije so na voljo glede na izvedenko, v serijski opremi ali samo kot izbirna oprema (z doplačilom).
* Na voljo od decembra 2022, odvisno od izvedenke.
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e-Pedal Step
e-Pedal Step je edinstven sistem znamke Nissan, ki omogoča 
učinkovito pospeševanje in zaviranje samo s pedalom za plin 
pri hitrostih nad 10 km/h. Zavorni pedal je tako namenjen le 
močnejšemu zaviranju in popolni zaustavitvi.

Pametni večnačinovni hibridni menjalnik
Nissan Juke je opremljen z naprednim večnačinovnim menjalnikom 
z nizkim trenjem, ki zagotavlja optimalen izkoristek moči, bodisi 
električnega ali bencinskega motorja oziroma kar obeh.

* Primerjava med modeloma Nissan Juke N-Connecta 1.0 114 KM DCT in Nissan Juke N-Connecta hibrid 143 KM
** Nissan Juke N-Connecta 1.0 114 KM DCT, bencinski motor: kombinirana poraba goriva (l/100 km): 6,1; izpusti CO2 (g/km): 138 pri kombiniranem voznem 
ciklu. Nissan Juke N-Connecta hibrid 143 KM: poraba pri kombiniranem voznem ciklu (l/100 km): 5,1; izpusti CO2 (g/km) pri kombiniranem voznem ciklu: 
115 - 116. Vozilo je bilo homologirano v skladu s predpisi EU z uporabo preskusnega postopka WLTP, ki odraža bolj dejanske razmere. Zato vrednosti po 
standardu NEDC za to vozilo niso na voljo.

Bencinski motor
Poleg novega hibridnega pogonskega sklopa je Nissan Juke opremljen tudi z 1,0-litrskim lahkim motorjem z 
notranjim zgorevanjem, ki omejuje porabo goriva in kljub temu še vedno zagotavlja veliko moči. Elektronski 
nadzor polnjenja turbinskega polnilnika in zasnova z zmanjšanim trenjem zagotavljata neprekinjeno in odzivno 
moč, varčni način ECO pa nudi večjo energetsko učinkovitost. Na voljo z ročnim ali samodejnim menjalnikom.

Hibridni pogonski sklop
Resnično, hibrid je lahko navdušujoč. Ta hibridni pogonski 
sklop samodejno izbere najučinkovitejši vir pogonske 
energije med elektromotorjem, bencinskim motorjem ali 
kombinacijo obeh za čim višjo zmogljivost in učinkovitost. 
Juke s hibridnim pogonom pri mestni vožnji večinoma 
uporablja električni pogon, pri čemer se takoj in gladko 
odziva na pritiske pedala za plin, njegova kabina pa je tiha 
tudi na ulicah z gostejšim prometom.

143 KM
Zabavna in 
vznemirljiva 
vožnja

Do

24%*
manjša poraba goriva 
pri kombiniranem 
voznem ciklu**

Zunanjost    |    Notranjost    |    Tehnologija & zmogljivost    |    Prostornost    |    Stil in Dodatna oprema

Stran 1    |     Stran 2    |     Stran 3 

Natisni   |   Zapri



Odčitajte kodo za 
takojšen prenos 
aplikacije NissanConnect 
Services in slednjo 
povežite s svojim novim 
vozilom Nissan.

Poslušanje glasbe s 
sistemom ozvočenja 
Bose® Personal® Plus
Svoje najljubše skladbe lahko poslušate v tej 
popolnoma prilagodljivi 360-stopinjski izkušnji 
poslušanja prek zvočnikov Bose® Ultra Nearfield, 
vgrajenih v sprednja vzglavnika*. Domiselno 
nameščeni zvočniki zagotavljajo izboljšano 
predvajanje zvoka za vrhunsko izkušnjo poslušanja.

Ostanite povezani
S storitvami NissanConnect je vaš svet na dosegu roke. 
Prenesite aplikacijo NissanConnect za svojega virtualnega 
pomočnika (VPA) Home to Car (od doma do avtomobila), 
ki omogoča glasovno upravljanje in je združljiva s 
sistemom Amazon Alexa (1), z njo boste lahko odklenili 
vrata, vklopili luči in še več. Napredna povezljivost s 
pametnim telefonom vam omogoča nemoteno povezavo 
s svetom okoli vas.

360° sistem 
ozvočenja

10 visokozmogljivih 
zvočnikov Bose®

*Funkcije so na voljo glede na izvedenko, v serijski opremi ali samo kot izbirna oprema (z doplačilom).
(1) Amazon, Alexa in sorodne oznake so blagovne znamke družbe Amazon.com, Inc ali njenih partnerskih 
podjetij. Vgrajen pomočnik Alexa je na voljo v Angliji, Franciji, Nemčiji, Španiji in Italiji.
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INTELIGENTNI TEMPOMAT 
Ohranja vašo oddaljenost z merjenjem prostora do spredaj 
vozečega vozila, ob tem pa nadzoruje pospeševanje in 
zaviranje, da samodejno ohranja primerno varnostno razdaljo 
znotraj nastavljene hitrosti.

INTELIGENTNI SISTEM ZA PREPREČEVANJE SKRENITVE Z 
VOZNEGA PASU 
Opozori voznika, ko vozilo zapusti sredino voznega pasu, in 
vozniku pomaga pri vrnitvi na sredino voznega pasu, tako da 
za kratek čas zavira kolesi na levi ali desni strani vozila.

PAMETNI NADZOR MRTVIH KOTOV
Opozarja vas na prisotnost vozila v mrtvem kotu na eni ali 
drugi strani vozila in vas vrne na sredino voznega pasu.

INTELIGENTNI SISTEM ZA ZAVIRANJE V SILI 
Z zaznavo pešcev in kolesarjev. Nadzira okolico pred 
avtomobilom za prepoznavanje prisotnosti vozil, pešcev 
in kolesarjev, da prepreči oz. ublaži morebiten trk.

Samozavest na vsakem koraku
Nissan Juke je opremljen z naprednimi varnostnimi tehnologijami ProPILOT Assist(1)(2), 
ki vas in vaše sopotnike varujejo z zagotavljanjem brezskrbnosti na najvišji ravni.

Pogled z vseh strani
Strah pred parkiranjem je odveč. Inteligentni nadzor okolice 
vozila(2) vam olajša parkiranje s 4 kamerami, ki omogočajo 
360-stopinjski pogled iz ptičje perspektive in vam pomagajo 
pri premagovanju tesnih parkirnih prostorov.

(1) ProPILOT Assist je na voljo na omejenem izboru vozil. ProPILOT Assist je napredna tehnologija za pomoč pri vožnji, ki kljub vsemu ne more preprečiti trčenja. Sistem 
ProPILOT je namenjen nadzoru vozila ob “spremljanju dogajanja na cesti/ohranjanju rok na volanu” samo med vožnjo po avtocesti (cesta z ogradami). Voznik mora 
spremljati vse prometne znake in upoštevati cestnoprometne predpise. Voznik mora vedno ostati pozoren in voziti varno ter stalno ohranjati nadzor nad vozilom.
(2) Funkcija je na voljo glede na izvedenko, v serijski opremi ali samo kot izbirna oprema (z doplačilom). 
Ne smete se zanašati samo na funkcije, ki so v pomoč vozniku. Nekatere funkcije morda ne bodo delovale v vseh pogojih in okoliščinah. Veljajo hitrostne in druge omejitve. 
Za splošne pogoje v zvezi z Nissanovimi tehnologijami se obrnite na pooblaščenega prodajalca vozil Nissan ali informacije preverite na spletnem naslovu www.nissan.si
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Primeren za vaše življenjske potrebe
Juke je prostoren in vsestransko uporaben za vso zabavo, 
ki vas čaka, ne glede na to, ali peljete sopotnike ali opremo. 
Deljiva zadnja sedežna klop omogoča, da preprosto povečate 
prtljažni prostor vozila Nissan Juke in tako prevažate večje 
tovore, kot so kolesa ali potovalna prtljaga.

BREZ HIBRIDNEGA 
POGONA

HIBRID

422L 354L
VELIKOST 
PRTLJAŽNIKA

VELIKOST 
PRTLJAŽNIKA

BREZ HIBRIDNEGA 
POGONA

HIBRID

1305L 1237L
PRI 
PREKLOPLJENIH 
SEDEŽIH

PRI 
PREKLOPLJENIH 
SEDEŽIH
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12 DVOBARVNIH KOMBINACIJ

NOTRANJOST

48 CM (19") 
PLATIŠČE IZ LAHKE 
LITINE

48 CM (19") 
DVOBARVNO PLATIŠČE AERO 
IZ LAHKE LITINE(2)

48 CM (19") 
PLATIŠČE AKARI IZ 
LAHKE LITINE

43 CM (17") 
PLATIŠČE IZ LAHKE LITINE 
Z DIAMANTNIM LESKOM

43 CM (17") 
KOLESNI POKROV 
SAKURA

40 CM (16") 
KOLESNI POKROV(1)

VISIA & ACENTA
Črna reliefna tkanina / 
črna navadna tkanina

TEKNA
Umetno usnje

(1) Na voljo samo z bencinskim motorjem (2) Na voljo samo s hibridnim pogonskim sklopom

RAZLIČICE

2 BISERNA BARVA

BARVNA PALETA

Gun Siva -K- KAD Enigma Črna -K- Z11

Ceramic Siva -B- KBY

Blade Srebrna -K- KY0

Burgundy Rdeča -K- NBQ

Brick Rdeča -N- Z10Solid Bela -N- 326

Fuji Sunset Rdeča -K- NBVMagnetic Modra -K- RCF

Pearl Bela -B- QAB

PLATIŠČA

N-CONNECTA
• Dodatno na opremo Acenta
+ Potovalni računalnik s TFT 18 cm (7") 

barvnim zaslonom
+ Elektronska ročna zavora s funkcijo 

Auto Hold
+ 43 cm (17") alu platišča (215/60 R17)
+ Sprednje LED meglenke
+ Multimedijski sistem A-IVI z 20cm (8") 

barvnim zaslonom na dotik
+ Storitev Nissan Connected Services
+ I-Key inteligentni ključ
+ Parkirni senzorji spredaj in zadaj
+ «Drive mode» s 3 načini vožnje STREHA V KOVINSKO ČRNI

Na voljo z naslednjimi barvami karoserije:
Magnetic Modra -K- XFV
Pearl Bela-B- XDF
Blade Srebrna-K- XDR
Gun Siva-K– XDJ
Ceramic Siva -B- XFU
Burgundy Rdeča -K– XDX
Fuji Sunset Rdeča-K– XEY

STREHA V RDEČI FUJI SUNSET
Na voljo z naslednjimi barvami karoserije:
Gun Siva -K- XFB
Enigma Črna -K- XDZ

STREHA V SREBRNI BLADE
Na voljo z naslednjimi barvami karoserije:
Enigma Črna-K- XDZ
Burgundy Rdeča -K– XEE
Fuji Sunset Rdeča-K- XEZ

B: biserna barva 
K: kovinska barva 
N: navadna barva

N-CONNECTA
Črna reliefna tkanina / 
umetno usnje in blago

VISIA(1)

• Radio s 4 zvočniki + DAB 
• Monoformni športni sedeži 
• LED sprednji in zadnji žarometi, LED 

dnevne luči in LED zadnje meglenke 
• 41 cm (16") jeklena platišča (215/65 R16)
• STOP/START sistem za zagon motorja
• Samodejno preklapljanje dolgih luči 
• «Follow me home» funkcija luči
• Inteligentno zaviranje v sili s prepoznavo 

pešcev in kolesarjev
• Inteligentno opozorilo in preprečevanje 

nenamerne menjave voznega pasu
• Avtomatsko upravljanje dolgih luči
• Prepoznavanje prometnih znakov 

(povezano s tempomatom)

TEKNA
• Dodatno na opremo N-Connecta
+ Sedeži v kombinaciji eko usnja / tkanina
+ 48 cm (19") ALU platišča (225/45 R19)
+ Multimedijski sistem Nissan Connect 

A-IVI s 20 cm (8") zaslonom na dotik in 
navigacijo

+ Blind Spot Intervention - inteligentni 
sistem za nadzor in asistenco pred 
vozilom v mrtvem kotu

+ Rear Cross-Traffic Alert - opozorilo na 
prečni promet zadaj

+ ProPilot Assist: Lane Keep Assist - 
zadržavanje vozila v voznem pasu; 
Intelligent Cruise Control - adaptivni 
tempomat; Traffic Jam Pilot (DCT 
menjalnik)

+ Around View Monitor (4 kamere za 360⁰ 
pogled okrog vozila)

ACENTA(1)

• Dodatno na opremo Visia
+ Sedeži v tkanini
+ Obvolanske ročice «Paddle Shift» za 

spreminjanje prestav (samo pri DCT)
+ 43 cm (17") FLEX platišča (215/60 R17)
+ Pomoč pri speljevanju v klanec 

(Hill Start Assist)
+ Multimedijski sistem A-IVI z 20 cm (8") 

barvnim zaslonom na dotik
+ Apple Car Play + Google Android Auto
+ Kamera za pomoč pri vzvratni vožnji

6 KOVINSKA BARVA

2 NAVADNA BARVA
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1 - Prednja okrasna letev spodnjega dela

2 -  Ohišje zunanjih ogledal v videzu 
ogljikovih vlaken

3 - Zaščita praga prtljažnega prostora

4 -  Spojler v videzu ogljikovih vlaken na 
prtljažnih vratih 

5 - Nosilec za kolesa na vlečni kljuki

6 -  Aluminijast strešni nosilec s hitrim 
pritrjevanjem

7 - Dvostranska obloga za prtljažnik

8 - Kolesne zavesice (spredaj in zadaj)

9 - Nosilec za kolesa na strehi 

10 -  Preproge (gumijaste, iz velurja, 
razkošne)

11 - Odstranljiva vlečna kljuka

12 -  Osvetljena zaščita pragov vrat 
(samo spredaj)

Strešni nosilec 
srednje velikosti

43,2-CM (17") srebrn 
zimski kolesni pokrov

1 2 3

654

987

121110

Več vozila Juke, več za vas
Dodatna oprema znamke Nissan s svojo zasnovo zagotavlja vašemu novemu vozilu Juke napredno tehnologijo, 
dinamičnost in eleganco. Naredite več, zapeljite se dlje in uživajte v naši ponudbi dodatne opreme za vozilo Juke.

Funkcije so na voljo glede na izvedenko, v serijski opremi ali samo kot izbirna oprema (z doplačilom). 
Za več informacij se obrnite na svojega prodajalca ali serviserja vozil Nissan.
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B
A

C

D

BENCIN
(5 sedežev)

HEV
(5 sedežev)

A - Skupna dolžina (mm) 4210

B - Medosna razdalja 2636

C - Skupna širina s poklopljenimi ogledali (mm) 1800

D - Skupna višina (mm) 1593 (Visia/Acenta 1577)

Prostornina motorja (cm³) 999 1598

Vrsta menjalnika Ročni Avtomatski Avtomatski

Največja moč motorja KM (kW) 114 (84kW) 143 (105kW)

Pogon Spredaj

Največji navor (NM) 200 148 / 205

Pospešek 0 - 100 km/h (sek) 10,7 11,8 10,1

Največja hitrost (km/h) 180 166

Izpusti CO2 pri kombinirani vožnji WLTP (g/km)* 133-135 138-140 114-116

Poraba goriva - kombinirana vožnja WLTP (l/100 km)* 5,8 - 5,9 6,1 - 6,2 5,0 - 5,2

Masa v stanju, pripravljenem za vožnjo (kg) - vozilo z vsemi 
tekočinami in voznikom 1262 - 1318 1296 - 1342 1402 - 1446

Bruto teža vozila (kg) 1700 1725 1810

Bruto teža vozila s prikolico (kg) 2950 2975 2560

Vlečna zmogljivost (zavorno, kg)** 1250 750

Prostornina prtljažnika za 2. vrsto (l) 422 354

Maksimalna prostornina prtljažnika do strehe, pri podrtih sedežih (l) 1305 1237

Prostornina posode za gorivo (l) 46

MOTOR IN DIMENZIJE

*Prikazane številke WLTP so za namene primerljivosti. Dejanski rezultati vožnje v resničnem svetu se lahko razlikujejo glede na dejavnike, 
vključno z začetno napolnjenostjo litij-ionske baterije (hibridna različica), dodatno opremo vgrajeno po registraciji, vremenskimi razmerami, 
načinom vožnje in obremenitvijo vozila.
**Vlečna zmogljivost se razlikuje glede na specifikacijo vozila.

Podaljšano jamstvo
Nissanovo podaljšano jamstvo vam 
omogoča podaljšanje veljavnosti garancije 
do večjega števila prevoženih kilometrov. 
Izberite pogodbo, ki je najprimernejša za 
vašo uporabo vozila. V primeru popravila 
se uporabljajo samo originalni nadomestni 
deli znamke Nissan, ki jih vgradijo 
usposobljeni Nissanovi mehaniki.

ZA VEČ INFORMACIJ SE OBRNITE NA 
SVOJEGA PRODAJALCA ALI SERVISERJA 
VOZIL NISSAN
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Podrobneje spoznajte novo vozilo Nissan Juke: www.nissan-europe.com/Juke
Spremljajte vozilo Nissan JUKE na Facebooku, Instagramu in Youtubu. 
Prizadevamo si, da bi bila vsebina publikacije v času tiskanja točna (Junij 2023). Nissan Europe si v skladu s politiko nenehnega 
izpopolnjevanja proizvodov pridržuje pravico, da kadar koli spremeni specifikacije in vozila, predstavljena v tem katalogu. O teh 
spremembah bomo pooblaščene prodajalce vozil Nissan obvestili v najkrajšem možnem času. Za najnovejše informacije se obrnite na 
najbližjega pooblaščenega prodajalca vozil Nissan. Zaradi tehničnih omejitev pri tiskanju lahko barve v tem katalogu 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 – MY23 JUKE brošura 
06/2023 - tiskano v EU. Zasnova DESIGNORY, Francija, in izdelava eg+ Worldwide, Francija – Tel.: +33 1 49 09 25 35. 
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https://www.nissan.si/vozila/nova-vozila/juke.html
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