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NISSAN JUKE, NOUL COUPÉ CROSSOVER fascinează din orice unghi. Cu un design
dinamic, linii sportive şi stilul coupé, este imposibil sa nu îl remarci. Tehnologia
avansată, inclusiv asistența la conducere ProPILOT, îţi oferă siguranţă, confort şi
conectivitate, pentru a te bucura din plin de aventurile urbane. ESTE CEL MAI
ATRĂGĂTOR NOU VENIT DIN ORAȘ!
Imaginile și descrierile din broșură au rol informativ. În unele situații fotografiile reprezintă specificații care nu sunt disponibile local și nu
reprezintă un anumit model sau nivel de echipare. Funcționalitățile și echipamentele prezentate pot să nu fie disponibile local sau pot fi
disponibile în funcție de versiunea aleasă.
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TEHNOLOGIA CARE TE PROTEJEAZĂ
Nissan JUKE îți asigură o experiență de condus excepţională, cu tehnologia avansată
Nissan Intelligent Mobility, precum şi o mai mare încredere și conectivitate cu lumea
înconjurătoare. Tehnologia ProPILOT* te asistă permanent, adaptându-se la stilul personal de
condus și intervenind prompt pentru a vira, frâna sau accelera la nevoie.
* ProPILOT este disponibil pentru o gamă limitată de versiuni. ProPILOT este o tehnologie avansată de asistenţă pentru şofer dar nu poate preveni
coliziunile. PorPILOT necesită atenţia şoferului fiind proiectat ca un sistem “Eyes on/ Hands On” de asistenţă numai pentru autostrăzi (drumuri
separate de bariere de sens). Este responsabilitatea şoferului să fie atent, să conducă în siguranţă şi să fie capabil să preia controlul vehiculului în
orice moment. Disponibil numai cu transmisie DCT.
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Faruri cu LED

Stopuri cu LED

Design îndrăzneț

Design dinamic
al plafonului

FERMECĂTOR
Fiecare detaliu de design al noului JUKE este gândit să fie admirat. Inspirat de
linia îndrăzneaţă a versiunii precedente și de ADN-ul motorsport Nissan, noul
crossover are toate atuurile pentru a întoarce privirile. În plus, roţile de 19" din
aliaj îi dau prestanţă! Noul Juke este aici!
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GĂSEȘTE-ȚI
PASIUNEA
Interiorul noului Nissan JUKE este
proiectat pentru confortul tău la
bord - cu finisaje de înaltă calitate,
comenzi intuitive și iluminat
ambiental conceput pentru a crea
atmosfera perfectă de a conduce.
Designul ergonomic al habitaclului
conferă siguranță, pentru ca tu să
te bucuri de călătorie.

Volan
D-shape

Display mare
touchscreen*

Lumini
ambientale*

Grupare inteligentă
a comenzilor

DISPLAY DRIVE-ASSIST
CU ECRAN MARE TFT*
Sistemul Drive-Assist propus de
Nissan JUKE îți oferă informațiile
de care ai nevoie, exact acolo
unde ai nevoie de ele.

Materiale moi și
finisaje argintii*

*Disponibile pentru anumite niveluri de echipare
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URMĂREȘTE FLUXUL
TRAFICULUI
VIREAZĂ PENTRU TINE*
dacă ești prea aproape de linia
de demarcare, acționează
pentru a te menține în
siguranță pe mijlocul benzii.

ACCELEREAZĂ PENTRU TINE*
pentru a păstra și regla viteza,
cu scopul de a menține
o distanță sigură față de
vehiculul din față.

POATE AJUNGE CHIAR
ȘI LA O OPRIRE
COMPLETĂ

FRÂNEAZĂ PENTRU TINE*
în condiții de trafic intens, apoi
accelerează pentru a menține
viteza optimă în trafic.

MENȚINE VITEZA ȘI
DISTANȚA PRESTABILITE

ProPILOT*. VIITORUL SE
ÎNTĂMPLĂ ACUM
Cu Nissan ProPILOT, nu ești niciodată singur. Disponibil pe modele
cu transmisie DCT, te asistă permanent, monitorizând traficul. Tu
doar conduci așa cum faci mereu, dar acum știi că Nissan JUKE
este gata să intervină la frânare, la virare sau la accelerare, pentru
ca tu să rămâi în siguranță, pe banda potrivită și în control atunci
când ai putea fi în pericol.
*ProPILOT este disponibil pentru o gamă limitată de versiuni. ProPILOT este o tehnologie avansată de asistenţă pentru şofer dar nu poate preveni
coliziunile. PorPILOT necesită atenţia şoferului fiind proiectat ca un sistem “Eyes on/ Hands On” de asistenţă numai pentru autostrăzi (drumuri
separate de bariere de sens). Este responsabilitatea şoferului să fie atent, să conducă în siguranţă şi să fie capabil să preia controlul vehiculului în
orice moment. Disponibil numai pentru transmisie DCT.
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MONITOR INTELIGENT CU VEDERE 360°*

PARCHEAZĂ CA UN
PROFESIONIST

ALERTĂ TRAFIC SPATE*.
Evită coliziunile cu vehiculele
care se apropie din spate
atunci când mergi în marșarier.

Dacă nu te simţi confortabil atunci când parchezi, noul Nissan JUKE este soluţia perfectă pentru
tine. Around View Monitor îți oferă o perspectivă panoramică 360° a mașinii tale, cu focalizare
selectabilă pe partea din față, din spate și la bordură, pentru a te ajuta să parchezi cu încredere și
cu mare precizie.

Sistemul de alertă pentru traficul
din spatele vehiculului este destinat
avertizării conducătorului auto, acesta
nu poate opri contactul cu alte vehicule
sau înlocui procedurile adecvate de
asigurare la mersul înapoi. Este posibil ca
sistemul să nu detecteze fiecare obiect.
Pot interveni condițiile de conducere și de
stare ale vehiculului. Condu întotdeauna
cu grijă, asigurându-te că acorzi atenție
drumului și condițiilor din jur. Contactează
un partener autorizat Nissan pentru mai
multe detalii.

CAMERĂ VIDEO SPATE
Vezi ce este în
spatele tău

CAMERA VIDEO
LATERALĂ DREAPTA
Schimbă perspectiva
pentru a vedea
bordura.

*Disponibil pe anumite niveluri de echipare.
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VEDERE PANORAMICĂ
Obține o vedere virtuală
panoramică de
deasupra vehiculului în
timp ce efectuezi
manevrele.

CAMERĂ VIDEO FAȚĂ
Obține o vedere
combinată frontală și
deasupra vehiculului
pentru o parcare
perfectă.
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TEHNOLOGII INTELIGENTE
Noul Nissan JUKE este dotat cu tehnologii inteligente de asistență la
conducere concepute pentru a te ajuta să efectuezi diverse manevre
cu mai multă încredere și precizie. Te poți bucura de călătorie,
conectat cu lumea din jurul tău.

E-CALL
Acest sistem va apela automat
serviciile de urgență în caz de
accident rutier, oriunde în Europa.

FRÂNARE INTELIGENTĂ DE URGENȚĂ CU
RECUNOAȘTEREA PIETONILOR
Frânează pentru a reduce riscul
de coliziune la viteză redusă cu
vehicule, pietoni sau bicicliști.

INTERVENȚIE UNGHI MORT**

RECUNOAȘTERE INDICATOARE RUTIERE

INTERVENŢIE LA PĂRĂSIREA BENZII

ASISTENȚĂ FAZĂ LUNGĂ

6 AIR-BAGURI STANDARD

Te avertizează dacă există un vehicul
în unghiul mort pe ambele părți ale
mașinii și te readuce înapoi pe bandă
pentru a evita coliziunile.

Te ține la curent cu cea mai recentă
limitare de viteză, prin detectarea
semnelor rutiere în timpul mersului.

La rularea pe autostradă sau drumuri
cu benzi separate cu linii de marcaj,
sistemul poate frâna ușor pentru a vă
ajuta să reveniți pe bandă dacă
detectează că v-ați îndepărtat
neintenționat de centrul acesteia
pentru prea mult timp.

Sistemul de Asistență pentru faza
lungă te ajută pentru vedere
nocturnă fără să creeze probleme
celorlalți participanți din trafic.
Aprinde automat faza lungă atunci
când este nevoie și comută în lumini
de drum atunci când detectează un
vehicul în față.

Atunci când o coliziune este
inevitabilă, construcția caroseriei
pe zone deformabile contribuie
la absorbția impactului, în timp
ce sistemele avansate ale centurii
de siguranță și airbag-urilor
protejează pasagerii.

*Nu trebuie să te bazezi doar pe sistemele de asistenţă la conducere. Este posibil ca unele funcţii să nu funcţioneze în toate condiţiile și circumstanţele. Există limitări
datorate vitezei sau altor elemente. Pentru termeni și condiţii referitoare la tehnologiile Nissan, te rugăm să contactezi un partener autorizat Nissan sau www.nissan.ro
**Echipamente disponibile în funcție de versiunea aleasă
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TE VA ÎNCÂNTA
De la răspunsul prompt al motorului turbo cu greutate redusă,
la schimbarea rapidă a treptelor, de la șasiul din oțel rigid,
foarte robust, la direcția și suspensia sport, Nissan JUKE se
manevrează cu mare ușurință. Adaugă tehnologii* și moduri de
conducere care maximizează precizia manevrelor și verifică
zâmbetul care îți va apărea cu siguranță pe față!

3 MODURI DE CONDUCERE
STANDARD/ ECO/ SPORT***.
Selectează ECO pentru o
eficiență sporită a consumului
de combustibil, STANDARD
pentru cel mai bun echilibru
între eficiența consumului de
combustibil și performanță
sau SPORT pentru maximă
emoție.

MOTOR

PADELE PENTRU
SCHIMBAREA TREPTELOR DE
VITEZĂ**. Schimbarea
promptă a treptelor cu
ajutorul padelelor pentru un
șofat mai distractiv și mai
antrenant.

TRANSMISIE MANUALĂ SAU DCT. Transmisie
manuală cu 6 trepte sau DCT automată cu 7 trepte
pentru schimbări ușoare, rapide ale treptelor și mod
manual pentru control total.

CARBURANT

PUTERE (CP)

TRACȚIUNE

TRANSMISIE

DIG-T 113

BENZINĂ

113

FAȚĂ

MANUALĂ 6 TREPTE

DIG-T 113

BENZINĂ

113

FAȚĂ

AUTOMATĂ DCT 7 TREPTE

Pentru informațiile referitoare la consumul de carburant si emisii CO2 te rugăm să consulți datele tehnice disponibile la partenerii autorizați Nissan.

CONTROL INTELIGENT AL TRAIECTORIEI.

CONTROL INTELIGENT AL RULĂRII.

Te menține pe linia dreaptă prin frânarea pe
fiecare roată în mod independent.

Aplică o frânare subtilă pentru a reduce
mişcările inconfortabile ale părții superioare a
caroseriei și pentru a spori confortul la rulare.
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*Nu trebuie să te bazezi doar pe sistemele de asistenţă la conducere. Este posibil ca unele funcţii să nu funcţioneze în toate condiţiile și circumstanţele.
Există limitări datorate vitezei sau altor elemente. Pentru termeni și condiţii referitoare la tehnologiile Nissan, te rugăm să contactezi un partener autorizat
Nissan sau www.nissan.ro
**Numai pentru transmisie DCT
***Disponibil pe anumite niveluri de echipare.
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CONECTIVITATE PERMANENTĂ
Ecranul de 8" touchscreen* disponibil pe Nissan JUKE este portalul tău
către NissanConnect prin navigație intuitivă, tehnologie avansată și multe
altele. Aplicația pentru smartphone oferă o gamă tot mai mare de servicii,
inclusiv trimiterea rutelor de călătorie către noul tău Nissan JUKE.

SIGURANȚĂ & DIAGNOZĂ

NAVIGAŢIE & PILOTAJ

CONECTIVITATE

AVANTAJE ȘI CONFORT

A apărut o problemă?
Alertele și rapoartele îți spun
care este problema, iar noul
tău Nissan Juke va solicita
asistență imediată în caz de
urgență prin sistemul E-CALL.

Navigația turn-by-turn cu
opțiunile „Trimite la mașină”
și „Puncte de interes”
facilitează identificarea
precisă a locației. Informații
precum consumul sau viteza
medie te ajută să conduci
mai bine și mai eficient.

Conectează-ți dispozitivul
Android sau iOS pentru
acces la aplicații. Alege
muzica preferată, accesează
mesageria și alte aplicații
prin comandă vocală**,
pentru a fi informat chiar si
când conduci.

Accesează serviciile de la
distanță, inclusiv
planificarea călătoriei, din
aplicația NissanConnect
Services.

Scanează codul
pentru a descărca
aplicația
NissanConnect
Services și
conectează-te la
noul tău JUKE.

**Conectarea unui telefon mobil pentru a utiliza sistemul NissanConnect trebuie făcută
numai atunci când mașina este parcată în siguranță. Utilizarea sistemului trebuie să fie
întotdeauna în conformitate cu regulile de circulație pe drumurile publice. Șoferii trebuie
să utilizeze sistemul numai atunci când acest lucru este sigur. Utilizatorii ar trebui să fie
conștienți de potențialul tehnologiei hands-free de a distrage atenția de la drum, ceea
ce ar putea impacta asupra controlului deplin al vehiculului. Comenzile vocale nu sunt
disponibile în limba română.

*Disponibil pe anumite niveluri de echipare. Compatibilitatea cu aplicația NissanConnect Services se aplică începând cu nivelul de echipare N-Connecta.
Răspunsul și utilizarea caracteristicii pot fi afectate atunci când mașina primește un semnal slab. Pentru o utilizare optimă, te rugăm să te asiguri că
mașina ta se află într-o zonă cu acoperire bună a rețelei.
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INTELIGENT. INTUITIV.
INFORMAT.
Când eşti în mașină, îţi poţi conecta telefonul smartphone prin Apple CarPlay
și Android Auto** pentru a utiliza aplicațiile preferate. Din exterior, poţi verifica
starea maşinii sau poţi trimite destinaţia următoare către vehicul.

HĂRŢI & TRAFIC ÎN TIMP REAL
Obține informații despre trafic în timp real,
funrnizat de TomTom, care te ajută să
planifici moduri mai inteligente de ocolire a
blocajelor din trafic sau accidentelor, astfel
încât să poți ajunge la timp la destinație.
Serviciu gratuit pntru 3 ani

COMENZI DE LA DISTANȚĂ
Utilizează aplicația NissanConnect
Services pentru a controla ușile și
farurile de la distanță.
Serviciu gratuit timp de 3 ani (2)

(2)

APPLE CARPLAY & ANDROID AUTO**
Conectează-ți telefonul smart și
accesează lucrurile care îți fac plăcere,
cum ar fi muzica favorită și mesajele
primite în timp ce conduci.
FII PROPRIUL TĂU DJ
Folosește audio streaming Bluetooth
sau intrarea USB pentru a reda
muzica preferată direct de pe
telefonul tău smartphone.

Serviciu gratuit (1)
Pentru o utilizare optimă, îți recomandăm să utilizezi
un cablu original al producătorului.

(1) Sistemul NissanConnect este compatibil în mod gratuit cu aplicațiile Apple CarPlay®* și Android Auto®*.
(2) Hărțile și Live traffic, Serviciile de control de la distanță, Alertele inteligente sunt disponibile gratuit pentru o perioadă de 3 ani și apoi disponibile contra cost: 0,99€/lună
(Alerte inteligente), 1,99€/lună (Servicii de control la distanță), 2,99€/lună (Hărți & Live Traffic) în funcție de model și/sau nivel de echipare.
Pentru a utiliza NissanConnect Services ai nevoie de un cont de utilizator NissanConnect și trebuie să te înregistrezi și să te conectezi cu numele tău de utilizator și parola. Pentru
a utiliza aplicația gratuită NissanConnect, ai nevoie de un smartphone cu un sistem de operare compatibil iOS sau Android și o cartelă SIM cu opțiunea de date cu un contract de
telefonie mobilă existent sau separat între tine și furnizorul tău de servicii de telefonie mobilă. Toate serviciile sunt supuse acoperirii rețelei mobile.
Utilizarea internetului on board prin NissanConnect este posibilă printr-o conexiune integrată la internet wireless. Pachetele de date se obțin prin intermediul unui furnizor extern
de date mobile, în conformitate cu termenii și condițiile lor (în funcție de disponibilitatea în țara ta).
*Unele aplicații nu sunt disponibile în limba română sau pentru România.
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Răspunsul și utilizarea caracteristicii pot fi afectate atunci când mașina primește un semnal slab. Pentru o utilizare optimă, te rugăm să te asiguri că mașina ta se află într-o zonă de
acoperire bună a rețelei.
Conectarea unui telefon mobil pentru a utiliza NissanConnect trebuie făcută numai atunci când mașina este parcată în siguranță. Utilizarea sistemului trebuie să fie întotdeauna în
conformitate cu regulile de circulație pe drumurile publice. Șoferii trebuie să utilizeze sistemul numai atunci când acest lucru este sigur. Utilizatorii ar trebui să fie conștienți de
potențialul tehnologiei hands-free de a distrage atenția de la drum, ceea ce ar putea impacta asupra controlului deplin al vehiculului.
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MUZICA TE
ÎNSOȚEȘTE ÎN
AVENTURĂ

SETEAZĂ-ŢI PREFERINŢELE CU COMANDA
BOSE® PERSONALSPACETM:

Bucură-te de fiecare curbă, de fiecare
drum în linie dreaptă. De fiecare ritm.
Nissan JUKE îţi oferă o experiență
audio premium conectată, prin sistemul
audio Bose® Personal® Plus*. Incintele
acustice încorporate în tetiere pentru
șofer și pasagerul din faţă aduc muzica
mai aproape, ca într-o sală de concert.

SCENĂ FRONTALĂ
Pentru o claritate și profunzime incredibile,
comparabile cu un concert live.

SUNET SURROUND
Lasă-te purtat de muzică pentru o
experiență surround completă.

*Echipamente disponibile în funcție de versiunea aleasă
Sistemul de sunet Bose® Personal® Plus dispune de 8 difuzoare: 2 în tetiera scaunului
șoferului, 2 în tetiera scaunului pasagerului din față, 1 în portiera de pe partea șoferului,
1 în portiera de pe partea pasagerului din față, 1 în montantul A de pe partea șoferului și
1 în montantul A de partea pasagerului față.
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MAI MULT SPAȚIU LA INTERIOR
Noul JUKE este partenerul ideal pentru activităţile cotidiene. Cu un interior mai
generos şi ergonomic şi multiple spații de depozitare pentru obiecte mari sau
mici, telefoane mobile, băuturi, plus prize USB pentru pasagerii din față și din
spate, orice călătorie este o adevărată plăcere!

Spațiu generos
pentru picioare

Iluminare
ambientală*

Torpedou
generos

Depozitare pentru
sticle mari de apă

*Disponibilă pe anumite niveluri de echipare
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1305L
CU SCAUNE
PLIATE*

ADAPTABIL PENTRU ORICE SITUAŢIE
JUKE este dovada că poți combina plăcutul cu utilul. Acesta este proiectat pentru a încărca,
descărca şi transporta uşor bagaje, obiecte voluminoase, lungi sau late, precum cutii cu
mobilier, cu ajutorul plăcii separatoare pentru portbagaj modulabil*.

422L
VOLUM
PORTBAGAJ*

*Disponibilă pe anumite niveluri de echipare
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PERSONALIZEAZĂ-L DUPĂ STILUL TĂU
Un singur lucru este mai interesant decât noul Nissan JUKE și acesta este noul TĂU Nissan
JUKE. Personalizează-l alegând culoarea, jantele și ambianța interioară preferate.

PERSONALIZARE
INTERIOARĂ ALB
cu accente albe pentru un
stil unic

PERSONALIZARE
INTERIOARĂ ORANGE
accente dinamice de
portocaliu pentru o
personalitate sportivă

ROȚI 19 " DIN ALIAJ

ORNAMENT BARĂ
PROTECȚIE SPATE

ORNAMENT BARĂ
PROTECȚIE FAȚĂ

ORNAMENT PARTE
FRONTALĂ

Design exterior | Design interior | Nissan Intelligent Mobility |

PRAGURI LATERALE

CARCASE
OGLINZI

Bose® Personal SpaceTM |

PERSONALIZĂRI
EXTERIOARE
15 combinații de culori
bi-ton ale caroseriei,
asortate cu nuanţe
incitante la interior îți
permit să te exprimi
cum nu ai făcut-o
niciodată înainte.

PERSONALIZARE
INTERIOARĂ NEGRU
interior complet negru cu
inserții de piele Alcantara®
pentru un stil extrem de
elegant:
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MAI MULT DIN STILUL TĂU
La fel ca noul tău JUKE, gama de accesorii este
concepută pentru a-ți aduce tehnologii
avansate la bord, confort și stil în fiecare zi.
Astfel ca tu, împreună cu familia şi noul tău Juke
să vă puteți bucura de timp de calitate, călătorii
mai interesate şi vacanţe perfecte împreună.
1

2

3

CUTIE DE PLAFON MEDIE

4

1 - KIT ILUMINARE INTERIOARĂ, FAȚĂ,
SPATE, PORTBAGAJ
2- PROTECȚII NOROI (FAȚĂ&SPATE)
3- SUPORT DE BICICLETE PENTRU PLAFON
4- SUPORT DE BICICLETE MONTAT PE CÂRLIG
5- SUPORT DE ÎNCĂRCARE DIN ALUMINIU, CU FIXARE RAPIDĂ
6- COVORAȘE (VELUR, LUXURY, CAUCIUC)
7- PROTECȚIE PORTBAGAJ REVERSIBILĂ
8- SUPORT SMARTPHONE (MAGNETIC)
9- CÂRLIG DE TRACTARE DETAŞABIL
10- PRAG INTRARE ILUMINAT (NUMAI FRONTAL)
11- ROȚI 17" NEGRE WINTER
ROȚI 19" DIN ALIAJ AKARI NEGRE- DIAMOND CUT

5

7

6

9

8

JANTE DIN ALIAJ 17"
CU EMBLEMĂ CENTRALĂ
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CULORI

TAPIȚERII

VOPSEA PREMIUM

Fuji Sunset (M) - NBV

Pearl White (P) - QAB

VOPSEA METALIZATĂ

Vivid Blue (M) - RCA

Ink Blue (M) - RBN

Chestnut Bronze (M) - CAN

Burgundy (M) - NBQ

Blade Silver (M) - KYO

Gun Grey (M) - KAD

VOPSEA MATĂ

ACENTA & VISIA STANDARD
Textil negru în relief / Textil negru

N-CONNECTA STANDARD
Textil negru în relief / Textil gri

TEKNA STANDARD
Tapițerie mixtă textil-piele ecologică

PACHET N-DESIGN ORANGE
Energy Orange/ Tapițerie mixtă piele și
piele ecologică

PACHET N-DESIGN NEGRU
Enigma Black/ Tapițerie mixtă piele și
Alcantara®

PACHET N-DESIGN ALB
Light Grey / Tapițerie mixtă textil și piele
ecologică

ROȚI
Black Metallic (M) - Z11

Solid Red (S) - Z10

DIMENSIUNI
A : Ampatament: 2.636 mm

Solid White (S) - 326

B : Lungime totală: 4.210 mm
C : Lățime totală: 1.800 mm

VOPSEA BI-TON

D: Înălțime totală: 1.595 mm

Capacitate portbagaj: 422 L
Capac roată 16"
PLAFON
BLACK
METALLIC
Disponibil cu
următoarele culori
ale caroseriei:
•
•
•
•

Pearl White (P) - XDF
Blade Silver (M) - XDR
Gun Grey (M) - XDJ
Burgundy (M) - XDX

• Vivid Blue (M) - XDY
• Chestnut Bronze (M) XDW
• Fuji Sunset (M) - XEY

PLAFON
BLADE
SILVER
Disponibil cu
următoarele culori
ale caroseriei:

PLAFON
FUJI
SUNSET
Disponibil cu
următoarele culori
ale caroseriei:

• Black Metallic (M) - XDZ • Vivid Blue (M) - XEC
• Ink Blue (M) - XEA
• Chestnut Bronze (M) XED
• Burgundy (M) - XEE
• Fuji Sunset (M) - XEZ

• Gun Grey (M) - XFB
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LA NISSAN,

CALITATEA
PRIMEAZĂ.

În tot ceea ce facem la Nissan, ne gândim în primul rând
la clinţii noştri. Fiecare acţiune întreprinsă sau decizie luată
este evaluată cu grijă, precizie şi calitate pentru că, în final,
este pentru tine, clientul nostru. De la proiectare până la
producţie, de la testare până la livrare, de la servicii client
până la angajamente, calitatea este în fiecare detaliu.

PROCES 360°
Producem calitate încă de la început, concepem cu meticulozitate
fiecare vehicul, pentru a-l face mai confortabil şi mai fiabil prin
design-ul inovator, tehnologia inteligentă și detaliile atent studiate
inspirate de tine.

SIGURANȚĂ
Utilizăm sisteme inteligente de asistență la condus pentru a te proteja
constant şi pentru a-ţi oferi experienţe de condus mai seducătoare
şi mai sigure în fiecare zi. Tehnologia Around View Monitor utilizează
4 camere video ce oferă o imagine panoramică de jur-împrejurul mașinii.

ÎNCREDERE DEPLINĂ
Testăm până la limită vehiculele noastre pentru a-ţi garanta performanța
și fiabilitatea de fiecare zi. Călătorim milioane de kilometri în testele
de pre-producție, deschidem și închidem uși și capote de mii de ori pe
zi și utilizăm praf vulcanic veritabil, din Japonia, pentru a testa rezistența
geamurilor.
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CONTRACTE DE ÎNTREȚINERE
Acordă mașinii tale Nissan Juke îngrijirea pe care o merită cu un contract de service
Nissan și economisești bani pe termen lung. Contractul de întreținere Easy Service
acoperă toate operațiunile programate recomandate de Nissan și specificate
în Manualul de service oficial Nissan. Achizitionarea unui contract de întreținere
îți permite să știi din start cât va costa întreținerea și te protejează împotriva inflației
prețurilor. În plus față de operațiunile programate, poți beneficia de înlocuirea pieselor
de uzură, cum ar fi lamele ștergătoarelor, plăcuțelor de frână sau amortizoarelor,
achiziționând un contract de întreținere tip Service Pack. Selectează durata care
acoperă nevoile tale. Un vehicul bine întreținut are o valoare de revânzare mai mare.
Dacă vinzi vehiculul tău Nissan înainte de expirarea contractului, acesta va fi transferat
noului proprietar. Așadar, nu mai aștepta și alege un contract de service Nissan pentru
un plus de liniște sufletească!

GARANȚIE EXTINSĂ
Garanția extinsă îți oferă posibilitatea de a prelungi garanția standard Nissan de
3 ani / 100.000 km pentru o perioadă mai lungă sau kilometraj mai mare. Selectează
contractul care se potrivește cel mai bine utilizării tale și vei putea folosi mașina ta
Nissan Juke cu încredere pentru mult timp!

LA NISSAN, TU NE MOTIVEZI
SĂ OFERIM CE AVEM MAI BUN.
Tu ne soliciți imaginația, ne provoci
inventivitatea, ne inspiri să schimbăm regulile
și să inovăm. Pentru Nissan, inovația nu
presupune doar completare și adaptare;
presupune depășirea limitelor pentru
re i n v e n t a re a p re ze n t u l u i . Î n s e a m n ă
dezvoltarea unor soluții neașteptate pentru
a-ţi satisface cele mai fanteziste, dar si cele
mai pragmatice dorințe. La Nissan, proiectăm
mașini și accesorii, concepem servicii care
ies din tipare - transformând elemente
practice în elemente captivante și invers,
pentru a-ți oferi o experiență cât mai
palpitantă la volan, în fiecare zi.
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NISSAN JUKE
ÎȚI OFERĂ:
3 ANI GARANȚIE SAU 100.000KM
(limita care este atinsă prima)
30.000 KM SAU 12 LUNI INTERVAL DE
SERVICE (limita care este atinsă
prima)

Printează | Ecran mare

Tehnologiile Nissan Intelligent Mobility te poartă cu un pas înainte. Către vehicule care
se transformă într-o extensie a ta, ajutându-te să vezi mai mult și să simți mai mult,
reacționează cu tine și, uneori, chiar în locul tău. Tehnologiile Nissan Intelligent Mobility
sunt concepute pentru un viitor mai bun – transferându-ne într-o lume care este mai
sigură, mai sustenabilă și mai incitantă.

Vizitează: www.nissan.ro

Stampilă partener autorizat

Urmăreşte noul Nissan JUKE pe:

S-au depus toate eforturile pentru ca această broșură să fie corectă la momentul publicării ei (Decembrie 2020). Această broșură a
fost produsă folosind prototipuri de vehicule prezentate în expoziții. În conformitate cu politica sa de dezvoltare continuă a
produselor, Nissan Europe își rezervă dreptul de a modifica în orice moment specificațiile vehiculele descrise și prezentate în
această publicație. Partenerii autorizați Nissan vor fi informați despre orice astfel de modificări imediat ce acest lucru este posibil.
Pentru informații actualizate, te rugăm să te adresezi partenerului autorizat Nissan local. Datorită limitărilor procesului de tipărire
folosit, imaginile prezentate în această broșură pot diferi de culorile originale din interiorul şi exteriorul maşinii. Toate drepturile
rezervate. Reproducerea totală sau parțială a acestei broșuri fără acordul scris al Nissan Europe este interzisă.
Această broșură este tipărită pe hârtie albită fără clor – MY20 JUKE brochure 12/2020 – Tipărit în UE.
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