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NISSAN JUKE, COUPE CROSSOVER pritegne pozornost iz vsakega zornega kota. 
Njegov dinamični, športno navdihnjen dizajn in videz kupeja povsod naredita 
močan vtis. Napredna tehnologija – vključno s sistemom za pomoč pri vožnji 
ProPILOT – skrbi za vašo varnost, povezljivost in razvedrilo med razburljivimi 
urbanimi pustolovščinami. NOVI IGRALEC V MESTU
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 dodatno opremo. 
Funkcije so na voljo v odvisnosti od izvedenke, serijsko ali samo kot dodatna oprema (z doplačilom).
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TEHNOLOGIJA, KI PAZI NA VAS.
Novi Nissan JUKE poskrbi za boljšo vožnjo skozi življenje z napredno tehnologijo Nissanove 
inteligentne mobilnosti, ki zagotovi večjo samozavest in boljšo povezavo s svetom okoli vas. 
Tehnologija ProPILOT* se premika z vami – tiho se prilagaja vašemu načinu vožnje, vedno je 
pozorna in v pomembnih trenutkih prevzame krmiljenje, zaviranje ali pospeševanje.

* ProPILOT je na voljo pri omejenem izboru vozil. ProPILOT 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 vedno ostati pozoren, voziti varno, upoštevati omejitve hitrosti in razmere na cesti ter ohranjati nadzor nad vozilom.
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PRITEGNITE POZORNOST VSEH
Vsaka podrobnost zunanjosti novega vozila Nissan JUKE je oblikovana za 
privabljanje pogledov. Kupejevski mestni terenec, ki ga navdihuje dinamična 
drznost izvirnega modela JUKE in Nissanova športna dediščina, je bil oblikovan 
z namenom pritegniti pozornost. Z 48 cm (19") litimi platišči zagotovi odločno 
držo. Jasno izrazi svoj namen. Sporoča, da ste prispeli.

LED sprednji 
žarometi LED zadnje luči Drzni videz Lebdeča streha
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VELIKA, PREGLEDNA
INSTRUMENTNA PLOŠČA TFT*

Volan v
obliki črke D

Ambientalna
osvetlitev*

Pametna postavitev
gumbov upravljanja

Materijali mehki na dotik in
srebrne obrobe*

Velik zaslon 
na dotik*

Napredni prikazovalnik za 
pomoč pri vožnji novega 
vozila Nissan JUKE zagotovi 
potrebne informacije točno 
tam, kjer jih potrebujete.*Ni na voljo pri vseh nivojih opreme.

POIŠČITE 
SVOJO 
STRAST
Notranjost novega vozila Nissan 
JUKE je zasnovana za vas – z 
visokokakovostnimi zaključki, 
ergonomskim upravljanjem in 
osvetlitvijo prostora, ki vas spravi 
v razpoloženje za vožnjo. Intuitivni, 
večplastni dizajn kokpita zagotovi, 
da ste varni, ohranite nadzor in 
ste pripravljeni na uživanje v vožnji.
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ProPILOT* Prihodnost 
se začenja zdaj

Prilagodi vašo hitrost, 
da ohrani varno razdaljo 

do vozila pred vami

v gostem prometu, 
nato pa pospeši, da ohrani 

vaše mesto v koloni

Če ste dlje časa preblizu 
črti, vas varno vrne na sredino 

voznega pasu

S sistemom Nissan ProPILOT niste nikoli sami. Deluje v ozadju in 
opazuje cesto. Vozite tako kot vedno, vendar zdaj veste, da je 
novi Nissan JUKE pripravljen pomagati pri zaviranju, krmiljenju ali 
pospeševanju, ko je to potrebno, da vas zavaruje, ohrani na pravi 
poti ali zagotovi nadzor nad vozilom

* ProPILOT je na voljo pri omejenem izboru vozil. ProPILOT 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 vedno ostati pozoren, voziti varno, upoštevati omejitve hitrosti in razmere na cesti ter ohranjati nadzor nad vozilom.

SPREMLJA POTEK 
PROMETA

LAHKO CELO POVSEM 
ZAUSTAVI VOZILO

OHRANJA VAŠO VNAPREJ 
DOLOČENO HITROST 
IN VARNOSTNO RAZDALJO

KRMILI NAMESTO VAS* POSPEŠUJE NAMESTO VAS* ZAVIRA NAMESTO VAS*
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SPREDNJA KAMERA
Pridobite kombiniran 
pogled s sprednjega 

dela in s ptičje 
perspektive za popolno 

parkiranje

360-STOPINJSKI 
POGLED

Pridobite 360-stopinjski 
pogled s ptičje 

perspektive med 
manevriranjem

DESNA BOČNA 
KAMERA

Pritisnite stikalo, da 
vidite robnik

KAMERA ZA VZVRATNO 
VOŽNJO

Poglejte, kaj je za vami

Če sovražite parkiranje, vam bo n ovo vozilo Nissan JUKE všeč. Sistem za nadzor okolice vozila 
zagotovi 360-stopinjski pogled na vaše vozilo z izbirnim osredotočanjem na pogled spredaj in 

zadaj ter pogled robnika, kar omogoči samozavestno in nadzorovano parkiranje.

INTELIGENTNI SISTEM ZA NADZOR OKOLICE VOZILA*

OPOZORILO NA PREČNI 
PROMET ZADAJ*
Pri vzvratni vožnji 
se izognite trčenjem z vozili, 
ki se približujejo od zadaj

PARKIRAJTE KOT STROKOVNJAK.

*Ni na voljo pri vseh nivojih opreme.

*Opozorilo na prečni promet zadaj voznika le 
opozori in ne more preprečiti stika oz. trka ali 
nadomestiti voznikov postopek preverjanja 
prometa ob vzvratni vožnji. Sistem morda ne bo 
zaznal vsakega predmeta. Vedno vozite previdno, 
ostanite pozorni na cesto in pogoje okoli vas.
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*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 koncesionarja Nissan ali preverite spletni naslov www.nissan.si.

SISTEM E-CALL
Ta elektronski varnostni sistem bo v 
primeru prometne nesreče kjer koli v 
Evropi samodejno poklical službe za 
pomoč v sili.

INTELIGENTNI SISTEM ZA ZAVIRANJE
V SILI S FUNKCIJO

PREPOZNAVANJA PEŠCEV

SISTEM ZA PREPOZNAVANJE
PROMETNIH ZNAKOV

INTELIGENTNI SISTEM
ZA PREPREČEVANJE SKRENITVE

Z VOZNEGA PASU

SAMODEJNO PREKLAPLJANJE DOLGIH LUČI

Zavira, da prepreči trčenja pri nizkih 
hitrostih z vozili, pešci in kolesarji.

Sproti zaznava prometne znake 
ob cesti in vas tako seznanja s 

trenutnimi hitrostnimi omejitvami.
Ohranja vas v sredini voznega pasu

in ukrepa, če vas začne zanašati
prek bele črte.

Sistem za samodejno preklapljanje 
dolgih luči vam pomaga osvetljevati pot 
ponoči, pri čemer ne zaslepi preostalih 

voznikov na cesti. Samodejno vklopi 
dolge luči, ko jih potrebujete, in preklopi 

na zasenčene luči, ko zazna 
približevanje vozila iz nasprotne smeri.

NADZOR MRTVIH KOTOV**
Opozarja vas na prisotnost vozila

v mrtvem kotu na eni ali drugi strani
vozila in vas vrne na sredino

voznega pasu, da prepreči trčenje.

6 SERIJSKO VGRAJENIH 
VARNOSTNIH BLAZIN

V primeru neizogibnega trka Nissanova 
zgradba karoserije pomaga absorbirati 

sile udarca, napredni sistemi 
varnostnih pasov in varnostnih blazin 

pa pomagajo zaščititi potnike.

**Funkcije so na voljo v odvisnosti od različice, serijsko ali opcijsko z doplačilom.

PAMETNEJŠA POT*
Novi Nissan JUKE je poln inteligentnih tehnologij za pomoč pri vožnji, ki so 
zasnovane, da vam pomagajo potovati skozi življenje z več samozavesti, 
več razburljivih doživetij in boljšo povezavo s svetom okoli vas.

Stran 1    |     Stran 2     |     Stran 3    |     Stran 4     |     Stran 5     |     Stran 6

Zunanjost    |    Notranjost    |    Nissan Intelligent Mobility    |     Bose® Personal SpaceTM    |     Prostornost    |    Stil in Dodatna oprema Natisni   |   Zapri



NASMEH NA OBRAZU
Od odzivnosti lahkega motorja s turbinskim polnilnikom do 
hitrega odzivnega prestavljanja, od togega, izjemno trdnega 
jeklenega podvozja do športnega krmiljenja in vzmetenja – novi
Nissan JUKE je obvladljiv kot v sanjah. Dodajte tehnologije* in 
vozniške načine, da povečate natančnost in nadzor, ter poglejte 
nasmeh na svojem obrazu!

INTELIGENTNI NADZOR UDOBJA VOŽNJEINTELIGENTNI NADZOR SMERI *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 koncesionarja Nissan ali preverite spletni naslov 
www.nissan.si.
**Samo pri DCT menjalniku.
***Ni na voljo pri vseh nivojih opreme. 

Zagotovi bolj gladko vožnjo z nadzorom 
motorja in zavor, da prepreči nagibanje pri 

pospeševanju in vožnji čez izbokline

Ohrani vas na pravem voznem pasu s 
samostojnim zaviranjem posameznih koles

NAČIN STANDARD/ECO/
SPORT*** Izberite ECO za 
boljšo učinkovitost porabe 
goriva. Standard za najboljše 
ravnovesje med učinkovitostjo 
porabo goriva in zmogljivostjo
ali Sport za najbolj razburljivo 
vožnjo.

PRESTAVNE ROČICE** 
Odzivne prestavne ročice za 
bolj zabavno in privlačno 
doživetje vožnje.

ROČNI MENJALNIK ALI MENJALNIK DCT 
6-stopenjski ročni menjalnik ali samodejni 7-stopenjski 
menjalnik DCT za gladko, hitro prestavljanje in ročni način 
za popoln nadzor.
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Dostopajte do oddaljenih 
storitev, vključno z 
načrtovanjem potovanja, 
iz aplikacije za storitve 
sistema NissanConnect. 
Če pa boste kdaj potrebovali 
pomoč, je Nissanova pomoč 
na cesti oddaljena le en klik.

Povežite svojo napravo 
Android ali iOS za povezljivost 
brez kompromisov, vključno 
z glasovnim nadzorom. 
Dostopajte do svoje najljubše 
glasbe, sporočil in drugih 
aplikacij, za boljšo 
informiranost in razvedrilo 
med vožnjo. 

Navigacija s sprotnimi 
obvestili, vključno s
pošiljanjem cilja v vozilo in 
prikazom zanimivih točk, vas 
pripelje na vaš cilj. 
Spremljajte podatke o vožnji, 
prevoženih razdaljah, številu 
voženj direktno z vašega 
pametnega telefona. 

Ali imate težave? Opozorila 
in poročila vam sporočijo, 
kaj je narobe, in vaš novi 
Nissan Juke bo v nujnem 
primeru zahteval takojšnjo 
pomoč.

Novi 20 cm (8'') zaslon na dotik v vozilu Nissan JUKE je vaš portal za 
NissanConnect: z intuitivno navigacijo, napredno tehnologijo in še veliko 
več. Naša aplikacija za pametne telefone nudi vse več storitev, vključno s 
pošiljanjem načrtov potovanja v vaš Nissan JUKE.

VARNOST IN STANJE 
VOZILA*

Skenirajte kodo in 
prenesite aplikacijo 
za storitve sistema 
NissanConnect ter 
jo povežite z novim 
vozilom Nissan JUKE

NissanConnect 
Services

POVEZAVA Z VAŠIM SVETOM 
BREZ PREKINITEV

NAVIGACIJA IN VOŽNJA POVEZLJIVOST PRIROČNOST IN 
UDOBJE*

*Prikazane funkcije morda niso na voljo pri vseh nivojh opreme in storitve NissanConnect Services. 

Če vozilo ni v območju dobrega sprejema signala, se lahko funkcija odziva počasneje. Za optimalno uporabo je 
pomembno, da je vaše vozilo v območju dobre pokritosti s signalom.

Mobilni telefon, s katerim boste uporabljali aplikacijo NissanConnect 
Services, povežite, samo ko je vozilo varno parkirano. Sistem vedno 
uporabljajte skladno z veljavnimi cestnoprometnimi predpisi. Vozniki naj 
sistem uporabljajo le, ko je to varno. Uporabniki se morajo zavedati, da 
lahko tehnologija za prostoročno telefoniranje odvrne pozornost s ceste, 
kar lahko vpliva na nadzor nad vozilom.
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(1) Aplikaciji Apple CarPlay® in Android Auto sta na voljo brezplačno, odvisno od modela in/ali različice.

(2) Zemljevidi in prometne informacije v živo, storitve daljinskega upravljanja in pametna opozorila so brezplačno na voljo za obdobje treh let, nato pa za doplačilo 0,99 €/mesec 
(pametna opozorila), 1,99 €/mesec (storitve daljinskega upravljanja) ali 2,99 €/mesec (zemljevidi in prometne informacije v živo), odvisno od modela in/ali različice. 

Priključite svoj pametni telefon in 
dostopajte do vsega, kar imate radi, npr. 

glasbe in besedilnih
sporočil med vožnjo.

Brezplačna storitev (1)

Za optimalno delovanje priporočamo uporabo 
originalnega kabla proizvajalca.

Uporabite aplikacijo za storitve sistema
NissanConnect ter daljinsko upravljajte

hupo, vrata in LED žaromete svojega 
vozila.

Storitev je brezplačna prva 3 leta (2)

Mobilni telefon, s katerim boste uporabljali aplikacijo NissanConnect Services, povežite, samo ko je vozilo varno parkirano. Sistem vedno uporabljajte skladno z veljavnimi 
cestnoprometnimi predpisi. Vozniki naj sistem uporabljajo le, ko je to varno. Uporabniki se morajo zavedati, da lahko tehnologija za prostoročno telefoniranje odvrne pozornost s ceste, 
kar lahko vpliva na nadzor nad vozilom.

Za uporabo storitev NissanConnect potrebujete uporabniški račun NissanConnect, v sistem NissanConnect pa se morate registrirati in prijaviti z uporabniškim imenom in geslom. Za 
uporabo brezplačne aplikacije NissanConnect potrebujete pametni telefon z združljivim operacijskim sistemom iOS ali Android in kartico SIM ter možnost prenosa podatkov v okviru 
obstoječe ali ločene pogodbe, ki ste jo sklenili s ponudnikom mobilnih storitev. Vse storitve so odvisne od pokritosti območja z mobilnim signalom. 
 Za več informacij obiščite www.nissan.si in najbližjega pooblaščenega koncesionarja Nissan.

INTELIGENTNO. INTUITIVNO. 
OBVEŠČENO.
Ko ste v vozilu, povežite telefon, da lahko začnete uporabljati svoje priljubljene 
aplikacije s sistemom Apple CarPlay ali Android Auto. Ko ste zunaj, lahko vedno 
preverite stanje vozila Nissan Juke in ga od koder koli zaklenete ali odklenete.

STORITVE DALJINSKEGA UPRAVLJANJA

APPLE CARPLAY® IN ANDROID AUTO*

VAŠA GLASBA. VAŠA IZBIRA 
Uporabite pretakanje zvoka prek 
povezave Bluetooth ali vhod USB 
za poslušanje glasbe neposredno 
s svojega pametnega telefona.
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CELOVIT PROSTORSKI ZVOK

IZPOPOLNITE SVOJO 
PUSTOLOVŠČINO 
Z GLASBO
Občutite vsak ovinek, vsako ravnino. 
Vsak takt.
Novi Nissan JUKE nudi vrhunsko 
povezano ozvočenje, vključno z 
ozvočenjem Bose® Personal® Plus**. 
Zvočniki, vgrajeni v vzglavnike, za 
voznika in sovoznika. Še bolj vas 
približajo glasbi in vam omogočijo, 
da glasbo prilagodite svojemu 
razpoloženju in drugim okoliščinam. 

Globok, razsežen zvok, s katerim
bo vaša glasba dosegla 

naslednjo stopnjo.

SPREDNJA ZVOČNA SLIKA
Za neverjetno jasnost in globino. 

Kot da se glasba predvaja 
samo za vas

IZBERITE ŽELENO STOPNJO PROSTORSKE 
POKRITOSTI Z UPRAVLJANJEM 

BOSE® PERSONALSPACETM*

*Funkcije so na voljo v odvisnosti od različice, serijsko ali opcijsko z doplačilom.
**Paket zvočnega sistema Bose® Personal® Plus vključuje 8 zvočnikov: 2 v vzglavniku 
voznikovega sedeža, 2 v vzglavniku sovoznikovega sedeža, 1 v voznikovih vratih, 1 v 
sovoznikovih vratih, 1 v stebričku vetrobranskega stekla na voznikovi strani in 1 v 
stebričku vetrobranskega stekla na sovoznikovi strani.
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Veliko prostora 
za noge

Osvetlitev 
notranjosti*

Velik predal 
za drobnarije

Prostor za shranjevanje
velikih plastenk za vodo

VEČ PROSTORA ZA UŽIVANJE
Novi Nissan JUKE je zasnovan za resnično življenje. To pomeni veliko 
prostora za shranjevanje telefonov, pijač in drugih velikih in malih 
predmetov v kabini ter vtičnice USB spredaj in zadaj, da boste svoje 
naprave lahko kadar koli napolnili.

*Ni na voljo pri vseh nivojiih opreme.
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1305L

TAKO PRILAGODLJIV KOT VI
Novi Nissan JUKE je dokaz, da je mogoče združiti zabavo in praktičnost. Zasnovan je z dvojnim 
dnom prtljažnega prostora, tako da vam olajša natovarjanje in raztovarjanje ter prevažanje širokih, 
dolgih in velikih predmetov, kot so škatle s pohištvom in prtljaga.*

422L 
VELIKOST 

PRTLJAŽNIKA
*Ni na voljo pri vseh nivojih opreme.

Z ZLOŽENIMI 
SEDEŽI
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NOTRANJOST V 
KOMBINACIJI ČRNE

NAJ POSTANE VAŠ
Samo ena stvar je bolj razburljiva kot novi Nissan JUKE in to je VAŠ Nissan JUKE. Naj 
postane vaš z vašo izbiro barv, platišč in notranjosti. Stopnja opremljenosti N novega 
vozila Nissan JUKE nudi izjemno prilagodljivost notranjosti in zunanjosti ter 48 cm (19") 
platišča in modno dvobarvno streho.

ZUNANJA 
PERSONALIZACIJA
15 kombinacij 
dvobarvnih barv 
karoserije pomeni, 
da se lahko izražate 
kot še nikoli prej, 
temu primerne pa so 
tudi notranje barve

LETEV ZADNJEGA 
ODBIJAČA

48 cm (19") 
LITA PLATIŠČA

OBLOGA PREDNJEGA 
ODBIJAČA

LETEV SPREDNJEGA 
ODBIJAČA

OKRASNE BOČNE 
LETVE

POKROVI 
OGLEDAL

popolnoma črna notranjost 
z Alcantara® sedežnimi 
vložki za popolno eleganco

NOTRANJOST V 
KOMBINACIJI ORANŽNE
dinamični oranžni poudarki 
za športni pridih

NOTRANJOST V 
KOMBINACIJI BELE
beli poudarki za 
individualnost
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 SREDNJI STREŠNI KOVČEK

VEČ VOZILA JUKE. VEČ ZA VAS.
Tako kot vaš JUKE je njegov izbor dodatkov
zasnovan tako, da zagotovi napredno tehnologijo, 
dinamičnost in eleganco v vsakdanjem 
življenju. Tako lahko vi, vaš Juke in vaša družina 
naredite več, skupaj pridete dlje in uživate 
v vsakem potovanju.

1 - KOMPLET LUČI ZA NOTRANJOST 
(SPREDAJ, ZADAJ, PRTLJAŽNIK)

2- ZAŠČITNE ZAVESICE POD BLATNIKI 
(SPREDAJ IN ZADAJ)

3- NOSILEC ZA KOLESA NA STREHI
4- NOSILEC ZA KOLESA NA VLEČNI KLJUKI
5- ALUMINIJAST NOSILEC TOVORA S HITRIM PRITRJEVANJEM
6- PREPROGE (IZ VELURJA, RAZKOŠNE, GUMIJASTE)
7- DVOSTRANSKA OBLOGA ZA PRTLJAŽNIK
8- NOSILEC ZA PAMETNI TELEFON (MAGNETNI)
9- ODSTRANLJIVA VLEČNA KLJUKA
10- OSVETLJENA ZAŠČITA PRAGA VRAT (SAMO SPREDAJ)
11- 43 CM (17") BLACK WINTER PLATIŠČA

48 CM (19") ALU PLATIŠČA AKARI BLACK Z DIAMANTNIM REZOM 48cm (19")43cm (17")
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D

A

B
C

Svetlo siva / Deloma tkanina, deloma 
umetno usnje

Enigma črna / Deloma pravo usnje, deloma 
Alcantara®

Energy oranžna / Deloma pravo usnje, 
deloma umetno usnje

Deloma črna tkanina, deloma umetno 
usnje

ACENTA IN VISIA, SERIJSKO
Črna reliefna tkanina / Črna tkanina

ORANŽNI PAKET N-DESIGN ČRNI PAKET N-DESIGN BELI PAKET N-DESIGN

N-CONNECTA SERIJSKO
Črna reliefna tkanina / Črna tkanina

TEKNA SERIJSKO

BARVE OBROBE

A: medosna razdalja: 2636 mm 
B: dolžina vozila: 4210 mm 
C: širina vozila: 1800 mm 
D: višina vozila: 1595 mm
Prostornina 
prtljažnika: 422 L

DIMENZIJE

DVOBARVNE KOMBINACIJE

Fuji Sunset (M) - NBV Biserno bela (P) - QAB

Vivid Modra (M) - RCA Ink Modra (M) - RBN Chestnut Bronasta (M) - CAN

Burgundy Rdeča (M) - NBQ Srebrna (M) - KYO Siva (M) - KAD

Črna (M) - Z11 Rdeča (S) - Z10 Bela (S) - 326

48 cm (19") lita 
platišča

48 cm (19'') lita 
platišča Akari

41 cm (16") 
jeklena platišča z 
okrasnimi pokrovi

43 cm (17") 
lita platišča

43 cm (17") 
FLEX platišča

PLATIŠČA

KOVINSKA BARVA

NAVADNI BARVI

POSEBNA BARVA

• Biserno bela (P) - XDF
• Srebrna (M) - XDR
• Siva (M) - XDJ
• Burgundy rdeča (M) - 

XDX

• Vivid Modra (M) - XDY
•  Chestnut Bronasta 

(M) - XDW
• Fuji Sunset (M) - XEY

KOVINSKO 
ČRNA 
STREHA 
Na voljo z naslednjimi 
barvami karoserije:

• Siva (M) - XFB •  Črna kovinska (M) - 
XFC

• Črna kovinska (M) - 
XDZ

• Ink Modra (M) - XEA
•  Burgundy Rdeča (M) - 

XEE

•  Vivid Modra (M) - XEC
•  Chestnut Bronasta 

(M) - XED
• Fuji Sunset (M) - XEZ

SIVA STREHA
Na voljo z naslednjimi 
barvami karoserije: 

FUJI 
SUNSET STREHA
Na voljo z naslednjimi 
barvami karoserije:
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PRI NISSANU

SE OSREDOTOČAMO 
NA KAKOVOST 

360° POSTOPEK
Od prvega dne skrbimo za kakovost, 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 nenehno 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 
iz 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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NISSANOVA podaljšana garancija 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. 

PODALJŠANA GARANCIJA NISSAN

Z Nissanovo servisno pogodbo privoščite svojemu vozilu Nissan Juke skrb, ki si jo 
zasluži, obenem pa prihranite denar na dolgi rok. Servisna pogodba Nissan krije vse 
načrtovane posege, ki jih priporoča Nissan in ki so določeni v Nissanovi uradni 
delavniški knjigi. S sklenitvijo servisne pogodbe boste lahko od vsega začetka vedeli, 
koliko bo stalo vzdrževanje, in zaščiteni boste pred dvigom cen. Izberite trajanje, ki 
bo pokrilo vaše potrebe in izkoristite originalne nadomestne dele Nissan, ki jih vgradijo 
naši usposobljeni serviserji. Dobro vzdrževano vozilo bo ohranilo večjo vrednost ob 
morebitni prodaji. Če svoje vozilo Nissan prodate pred iztekom pogodbenega kritja, 
se servisna pogodba prenese na novega lastnika. Zato nič ne čakajte in sklenite 
Nissanovo servisno pogodbo, da boste povsem mirni!

NISSANOVE POGODBE O SERVISNIH STORITVAH

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.

NISSAN JUKE 
VAM PONUJA:

GARANCIJO ZA 3 LETA ALI 100.000 KM
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Z Nissanovo inteligentno mobilnostjo boste korak pred drugimi. To so avtomobili, ki jih 

občutite kot del sebe, ki vam pomagajo videti in občutiti več, se odzivajo skupaj z vami in 

včasih celo namesto vas. Nissanova inteligentna mobilnost je usmerjena v boljšo prihod-

nost in nas vodi v svet, ki je varnejši, bolj trajnosten in vznemirljiv.

Obiščite našo spletno stran: www.nissan.si

Žig pooblaščenega koncesionarja:

Sestavni del kataloga je tudi cenik z vsemi podatki o varčnosti porabe goriva, emisijah CO2 in emisijah 
onesnaževal zunanjega zraka v skladu določili Uredbe o informacijah o varčnosti porabe goriva, 
emisijah ogljikovega dioksida in emisijah onesnaževal zunanjega zraka, ki so na voljo potrošnikom o 
novih osebnih avtomobilih s prilogami. Cenik je na voljo tudi na spletni strani www.nissan.si.

Prizadevamo si, da bi bila vsebina publikacije v času tiskanja točna (Oktober 2020). V katalogu so prototipna vozila, ki jih 
predstavljamo na avtomobilskih sejmih. 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 – JUKE MY20 2020, katalog 10/2020 – tiskano v EU.
Zasnova DESIGNORY, Francija, in izdelava eg+ worldwide – Tel.: +33 1 49 09 25 35

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