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CO KDYBYSTE_

MOHLI MÍT SPORTOVNÍ VŮZ, 
SUV A SKVĚLÉ JÍZDNÍ 
VLASTNOSTI V JEDNOM? 
I když se to může zdát nemožné, JUKE nabízí prostornost s výše umístěnými 
sedadly, rychlejší odezvu řízení, široké možnosti přizpůsobení a výjimečnou 
schopnost upoutat na sebe pozornost. Tento unikátní sportovní crossover 
přináší styl i efektivitu a inovativní systém pohonu všech kol. Toužíte po tom 
být styloví? Můžete si přizpůsobit snad každičký detail, v interiéru i exteriéru, 
aby byl váš vůz zcela jedinečný. JUKE vám toto všechno umožní.
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NEBOJTE SE BÝT JINÍ

DESIGN STUDIO NISSAN
Představte si, jaké budete prožívat nadšení, když nikdo další na silnici nepojede 
jako vy. Naše design studio Nissan vám umožňuje přizpůsobit model JUKE přímo 
z výroby pomocí kreativních doplňků pro interiér i exteriér. Můžete si vybrat barvu 
čalounění, typ látek, lemování a 18" hliníková kola ve stejném odstínu. Získáte tak 
naprosto unikátní zážitek. Trochu troufalý. Trochu vzrušující. Ale rozhodně váš.
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KRYTY OVLÁDÁNÍ OKEN Vyberte si kryty ovládání oken ve své oblíbené barvě, 
červené Detroit, bílé London, žluté San Diego nebo černé Tokyo.

SPORTOVNÍ SEDADLA Dodejte své jízdě šťávu díky luxusním sportovním 
sedadlům s čalouněním v barvách červená Detroit, bílá London, žlutá San Diego 
nebo černá Tokyo, které bude dokonale ladit s vámi zvoleným vnitřním prostorem.

STŘEDOVÁ KONZOLE Zvýrazněte středovou konzoli v některém z lesklých provedení 
dle vašeho výběru a oživte ji barevně sladěnými větracími otvory a čalouněním na dveřích.

VÍTÁ VÁS 
DESIGN STUDIO NISSAN

INTERIÉR
Design studio Nissan disponuje kreativními sadami doplňků pro interiér, 
které kabině Nissanu JUKE propůjčují svěží osobité kouzlo. Můžete si 
vybrat z celobarevného čalounění s detaily ve stejné barvě z následujících 
možností: červená Detroit, bílá London, žlutá San Diego nebo černá Tokyo.

BAREVNÉ PROŠÍVÁNÍ Doveďte podobu interiéru k absolutní dokonalosti a pořiďte si 
ve stejné barvě také prošívání na volantu, štít přístrojové desky a hlavici řadicí páky 
(s výjimkou převodovky Xtronic).
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SPORTOVNÍ NÁRAZNÍKY Upozorněte na sebe zářivě barevnou lištou na předním i 
zadním nárazníku.

ATRAKTIVNÍ KOLA Staňte se středem pozornosti díky 
18" hliníkovým kolům s barevnými prvky a dosáhněte tak zcela 
individuálního designu.

KONTRASTNÍ POVRCHY Objednejte si povrchovou úpravu světlometů a krytů 
zpětných zrcátek ve výrazné barvě a ukažte, že se nebojíte vystoupit z řady. 

EXTERIÉR
Impozantní nové možnosti stylingu Nissanu JUKE ožívají díky kreativní 
nabídce sad pro exteriér design studia Nissan a představují barevně 
sladěný nárazník a povrchovou úpravu světlometů, kryty bočních zrcátek 
a barevná hliníková kola.
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KRALUJTE SILNICI JAKO PROFESIONÁL
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Jste připraveni na jízdu? V interiéru Nissanu JUKE naleznete atraktivní středovou konzoli 
inspirovanou liniemi italských závodních motorek. Kruhové přístroje pak pomáhají udržovat 
kontrolu nad ovládacími prvky i vaším nadšením. A jedinečné prošívání sportovních sedadel, 
volantu a hlavice řadicí páky (s výjimkou převodovky Xtronic) vás upoutá na první pohled. 
Nyní se připravte na jízdu svého života. 

Kruhové palubní přístroje 
inspirované závodními 
motorkami s designovým 
krytem dodávají přístrojovému 
panelu sportovní vzhled. 

Speciální polstrování sedadel 
pomáhá udržovat vaše tělo 
na svém místě i během 
dynamické jízdy a dodává jí 
patřičný styl.

Vaše zážitky umocní 
otevíratelné střešní okno, 
které dovnitř pouští venkovní 
atmosféru ve dne i v noci.

Palubní přístroje 

Sportovní sedadla

Otevíratelné střešní okno 
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MOTOR /
PŘEVODOVKA

OBJEM
(l)

VÝKON 
(k)

TOČIVÝ 
MOMENT 

(Nm)

EMISE CO2

(g/km)
SPOTŘEBA PALIVA

(l/100 km)

Město Mimo město Kombinovaná

16" & 17" 
kola

18" 
kola

16" & 17" 
kola

18" 
kola

16" & 17" 
kola

18" 
kola

16" & 17" 
kola

18" 
kola

1.5 dCi 110 6MT 1.5 110 260 104 107 4,4 4,6 3,8 3,9 4,0 4,1

1.6 l 94 5MT 1.6 94 140 138 - 7,6 - 5,0 - 6,0 -

1.6 l 117 Xtronic 1.6 117 158 139 142 7,5 7,6 5,1 5,2 6,0 6,1

1.2 DIG-T 115 6MT 1.2 115 190 128 130 7,1 7,2 4,9 5,0 5,7 5,8

1.6 DIG-T 190 6MT 1.6 190 240 139 139 7,6 5,1 6.0

1.6 DIG-T 190 
Xtronic 4WD 1.6 190 240 153 153 8,3 5,5 6.5

MAXIMÁLNÍ VÝKON
Nissan JUKE vám přinese dokonalou rovnováhu výkonu a efektivity. Nejvýkonnější 
verze, která s motorem 1,6 DIG-T 190 k, má turbodmychadlo umožňující dosažení 
vyššího točivého momentu při nížších otáčkách a mimořádnou úsporu paliva díky 
kompaktnímu designu motoru a modernímu systému přímého zapalování. Pokud 
zvolíte převodovku Xtronic se sportovním režimem, zažijete mimořádný výkon 
i vzrušení při řazení, které jsou pro tento režim příznačné. Nebo se podívejte na 
nový motor 1,2 DIG-T 115 k doplněný 6stupňovou manuální převodovkou. Přináší 
silný točivý moment a současně minimalizuje emise CO2. Ať už si vyberete jakýkoli 
motor, od výkonného motoru 1.6l DIG-T po úsporný vznětový motor, vždy se 
setkáte se špičkovým výkonem.
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NISSAN DYNAMIC CONTROL 

ZMĚNA NÁLADY KDYKOLI BĚHEM JÍZDY

Expert v oblasti výkonu Získejte točivý moment, zrychlení nebo 
vyšší efektivitu, kdykoli chcete. Režim NORMAL vám poskytne 
dokonalou kombinaci výkonu a efektivity. Po přepnutí do režimu 
SPORT okamžitě pocítíte odezvu řízení, převodovky (pouze 
u modelů vybavených převodovkou Xtronic) a akcelerace, což 
vám umožní citlivější řízení. A když nastane čas vaše tempo 
zklidnit, stiskněte tlačítko režimu ECO, díky kterému v maximální 
možné míře využijete každičkou kapku paliva.

Dvojitý agent Systém Nissan Dynamic Control vám 
vedle jízdního stylu umožňuje ovládat i komfort 
interiéru. Stačí přepnout z jízdního režimu D-Mode 
do režimu klimatizace a na displeji se zobrazí 
všechny možnosti, které potřebujete, abyste kabinu 
vyhřáli nebo zchladili přesně dle vašeho přání.

Přehled o jízdě  Udržujte si 
přehled o vaší jízdě pomocí 
palubního počítače systému 
Nissan Dynamic Control 
Ukládá veškeré informace od 
maximálního přetížení přes 
počet najetých kilometrů v rámci 
jedné cesty po denní spotřebu 
paliva. Čím více informací máte, 
tím chytřeji můžete řídit.

Zobrazeno v režimu D-MODE

Zobrazeno v režimu klimatizace

Systém Nissan Dynamic Control vám umožňuje měnit jízdu pouhým 
stisknutím tlačítka. Ať je vaše nálada jakákoli, JUKE je na ni připraven 
některým ze 3 jízdních režimů. Jízdu můžete zcela přizpůsobit svým 
potřebám, upravit klimatizaci a udržovat si přehled o všech 
hodnotách, kdykoli jste na cestách.
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SYSTÉM POHONU NISSAN ALL-MODE 4X4-I SE SYSTÉMEM TVS

AŤ NALEVO NEBO NAPRAVO, 
VÝKON JE NA VAŠÍ STRANĚ

Tento systém díky několika senzorům 
automaticky převádí výkon mezi levým 
a pravým kolem zadní nápravy podle toho, 
která strana jej potřebuje více, aby veškeré 
změny směru proběhly hladce a bezpečně.

Tradiční systémy s pohonem všech kol pouze rozdělují pohon mezi předními 
a zadními koly, ale systém pohonu všech kol se systémem vektorování 
točivého momentu, kterým JUKE disponuje, upravuje pohon mezi jednotlivými 
koly zadní nápravy. To znamená, že je na vnější zadní kolo při zatáčení vždy 
přiváděn vyšší výkon, což vám umožní opsat oblouk a poté zrychlit. 

Systém Vektorování točivého momentu (TVS)
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Maximální propracovanost Luxusní drobnosti dodávají každé jízdě něco 
mimořádného. Dodejte vzrušení svému dobrodružství ve dne i v noci 
pomocí elektricky ovládaného střešního okna. Systém inteligentního klíče 
Nissan vám pak umožní odemknout a zamknout dveře, aniž byste museli 
vytahovat klíč z kapsy.

Delší předměty je snazší umisťovat na plochý 
povrch. Sklopte zadní sedadla, zvyšte podlahu 
a vytvořte tak rovnou plochu. A všechny 
předměty, které mají zůstat skryty, můžete 
umístit do úložné přihrádky pod podlahou 
zavazadlového prostoru.

Velká zavazadla se sem vejdou překvapivě 
snadno. Stačí snížit podlahu zavazadlového 
prostoru, čímž získáte dostatek místa pro 
své věci za zadními sedadly.

Nastavitelná podlaha 

354 LITRŮ ZAVAZADLOVÉHO 
PROSTORU

PŘIPRAVEN NA VŠECHNY PŘÍPADY
Větší prostornost uvnitř Nissanu JUKE je překvapivá, ale velice užitečná. Z hlediska 
velikosti zavazadlového prostoru byl ohodnocen jako jeden z nejlepších ve své třídě. 
Prostornosti a flexibilitě napomáhá podlaha s možností dvojího nastavení (pouze u 
provedení s pohonem předních kol). Pokud zůstanou zadní sedadla ve vzpřímené poloze 
a podlaha se sníží, získáte dostatek prostoru pro objemná zavazadla. Jestliže naopak 
sedadla sklopíte a podlahu zvýšíte, vytvoříte rovnou podlahu zavazadlového prostoru.

Rovná podlaha 
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SYSTÉM NISSANCONNECT

INOVACE UDRŽUJÍCÍ VÁŠ 
SVĚT NA DOSAH
INTELIGENTNÍ A FUNKČNÍ. Systém NissanConnect disponuje bohatou paletou funkcí a díky 5,8" antireflexní 
dotykové obrazovce s vysokým rozlišením je jeho používání hračkou. Představuje výkonnou kombinaci 
zvukových, navigačních a komunikačních funkcí, stejně tak i špičkové možnosti připojitelnosti a funkce 
integrace chytrých telefonů.

PŘIPOJENÍ BEZ OHLEDU NA CÍL CESTY. Systém NissanConnect nabízí integraci chytrého telefonu. 
Vychutnejte si neustále se rozšiřující seznam aplikací* v pohodlí obrazovky vozidla Nissan. Všechny aplikace 
jsou navržené tak, aby bezpečným způsobem zlepšily celkovou jízdu. JUKE sa stane neoddělitelnou součástí 
vašeho připojeného životního stylu, stejně jako váš smartphone, tablet či počítač.

INTELIGENTNÍ ASISTENCE PRO ŘIDIČE a funkce navigace vám poskytnou podporu ve všech dopravních situacích.

PŘENOS ZVUKU PROSTŘEDNICTVÍM ROZHRANÍ BLUETOOTH®. Vychutnejte si poslech digitálních rádií 
a internetových rádií nebo přehrávejte hudbu ze svého mobilního telefonu.

VSTUP PRO iPOD®/USB. Připojte svůj iPod® nebo MP3 přehrávač a získejte přístup k celé vaší hudební 
knihovně i na cestách.

*Řízení vozidla je vážnou záležitostí. Služby NissanConnect používejte jen tehdy, kdy je to bezpečné. Některé aplikace mohou být představené později. 
Vyžaduje se předplatné služby NissanConnect, ale pro období 2 let od nákupu je dostupná zdarma. Služby a aplikace jsou dostupné výhradně ve 
vybraných evropských zemích a pro vybrané modely Nissan. Služby a aplikace mohou být poskytovány třetími stranami mimo kontrolu společnosti 
Nissan a mohou být změněny bez oznámení a bez odpovědnosti ze strany společnosti Nissan nebo jejích zástupců (včetně mimo jiné služeb 
zrušených/pozastavených třetími stranami). Některé funkce ovládané dálkově vyžadují kompatibilní telefon nebo zařízení, které není součástí vozidla. 
Služby mobilních sítí poskytují operátoři mobilních sítí a nejsou pod kontrolou společnosti Nissan. Mobilní sítě nejsou dostupné ve všech oblastech. 
Mohou být účtovány roamingové nebo datové poplatky. Společnost Nissan není zodpovědná za žádné výměny zařízení, jejich inovace nebo 
související náklady, které mohou být nezbytné pro pokračování využívání služeb z důvodů změn ve službách.
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DOPŘEDU BEZ STAROSTI 
Při jízdě dopředu se na displeji 
zobrazuje pohled vpřed nebo shora, 
abyste věděli, jakou si máte udržovat 
vzdálenost od před vámi jedoucích 
nebo stojících vozů.

NEPŘEHLÉDNE ANI DROBNOSTI 
Při couvání vidíte na displeji vše, co se 
nachází za vámi. Pohled shora vám 
zase ukáže menší objekty, které přes 
okno nevidíte.

CHRÁNÍ VAŠE KOLA
Stisknutím tlačítka kamery při jízdě 
dopředu nebo couvání přepnete 
na pohled shora, abyste měli přehled 
o objektech vedle vás. Snadno tak 
poznáte třeba vzdálenost kola 
od obrubníku.

A VIDÍTE ÚPLNĚ VŠE
Tato kamera se nachází pod 
zpětným zrcátkem na straně řidiče 
a dotváří poslední díl virtuálního 
360º pohledu z ptačí perspektivy 
při jízdě vpřed nebo couvání. 

PANORAMATICKÝ KAMEROVÝ PARKOVACÍ SYSTÉM AVM

KRYJE VÁM ZÁDA
Co kdyby bylo parkování jednodušší?  Systém sledování situace za vozidlem je praktický při couvání, ale když 
dojde na parkování, je lepší mít větší rozhled než vidět jen to, co je za vámi. Proto JUKE nabízí panoramatický 
kamerový parkovací systém AVM. Čtyři kamery vám dávají 360º pohled z ptačí perspektivy na okolí vozidla. Na 
obrazovce si můžete zvolit pohled dopředu, dozadu a směrem k obrubníku, abyste získali lepší přehled. Vzhledem 
k tomu, že ne všechny překážky jsou stojící, systém rozpoznávání pohybujících se předmětů hlídá okolí a upozorní 
vás, pokud nějaký pohybující se předmět ve vaší blízkosti zjistí.
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Panoramatický kamerový parkovací 
systém AVM vám nepomáhá jen parkovat, 
ale i bezpečně vyjíždět z jakéhokoli místa. 
Systém monitorování pohybujících se 
objektů vás vizuálně i zvukově upozorní, 
pokud v okolí vozidla zjistí pohyb. 

6 airbagů je standard. Když je kolize nevyhnutelná, 
zónová konstrukce karosérie Nissan pomáhá 
absorbovat náraz, zatímco moderní bezpečnostní 
pásy a systém airbagů pomáhají chránit pasažéry.

Elektronický Stabilizační Program (ESP). Systém 
Elektronického Stabilizačního Programu Nissan 
automaticky aktivuje funkce ABS a kontrolu trakce, 
které vám pomáhají udržet kontrolu nad vozem 
třeba při náhlé změně jízdního pruhu.

Systém Sledování mrtvého úhlu

Systém Upozornění na vybočení  
z jízdního pruhu

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM NISSAN SAFETY SHIELD

OBKLOPTE SE JISTOTOU 
Bezpečnostní systém Nissan Safety Shield představuje komplexní 
přístup k bezpečnosti, která je základem konstrukce a vývoje každého vozu, 
který vyrábíme. Zde popsané prvky systému jsou jen některé z mnoha, jimiž 
vozy Nissan disponují a pomáhají chránit vás a vaše blízké. Naše úsilí se 
zaměřuje na tři klíčové oblasti: sledování systémů a okolí vozidla, pomoc při 
zvládání nečekaných situací a vaše bezpečí v případě nehody. 

Systém Monitorování pohybujících  
se objektů 

Pokud zjistí přítomnost jiného vozidla ve vašem  
mrtvém úhlu, rozsvítí kontrolku, která bude blikat  
a vydávat zvukový signál v případě že začnete 
signalizovat ukazatelem směru, že chcete provést manévr. 

Tento systém vás sám vizuálně i zvukově 
upozorní, jakmile zjistí, že opouštíte jízdní pruh. 
Je tak chytrý, že jakmile začnete signalizovat 
ukazatelem směru, toto upozorňování ukončí.
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1) Kryty na zrcátka, modrá Zama
2) 18" hliníková kola s výplněmi 

barvy modrá Zama
3) Lišta předního nárazníku, modrá Zama

4) Comfort Pack modrá Zama: Velurový 
kobereček s barevným prošíváním, 

loketní opěrka s barevným prošíváním, 
kryt interiérového zpětného zrcátka

5) Ozdobné lišty světlometů, modrá Zama
6) 18" hliníková kola s výplněmi 

barvy modrá Zama
7) Lišta zadního nárazníku, modrá Zama

8) Osvětlení interiéru, souprava 
sportovních pedálů, velurové koberečky s 

modrým logem a prošíváním (souprava 4 ks)
9) Prahy dveří, osvětlené, jen přední
10) Dolní zakončovací lišta zadních 

výklopných dveří, modrá Zama

ORIGINÁLNÍ STYL
DEJTE SVÉMU MODELU JUKE PUNC OSOBITOSTI pomocí 

kombinace modrých lišt Zama, kontrastními barevnými odstíny 
a inteligentním praktickým příslušenstvím, jakým jsou 

podsvícené prahy dveří. Přidejte přední a zadní stylový panel 
pro dynamický lesk a balíček Lounge pro luxusní detaily 

a pohodlí. Vyberte si 18" hliníková kola s barevnými 
segmenty* a barevně sladěný exteriérový balíček – je to na vás.

*Navštivte prosím po 3 letech autorizovaného dealera a v případě potřeby vložte nové barevné segmenty kol.

Červená
Detroit

Černá
Tokyo

Bílá
London

Žlutá
San Diego

Matná černá 
Tokyo

Chromovaná
Beijing

Fialová
Yokohama

Oranžová
Oppama

Modrá
Zama

Karbonová
Nashville

Šedá
Atsugi

KREATIVNÍ EXCLUSIVE

LOUNGE PACK
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BARVY

Bílá Pearl - QAB Základní bílá - 326 Stříbrná - KY0 Šedá - KAD

Červená Magnetic - NAJZákladní červená - Z10 Černá Garnet - GAC Černá metalíza - Z11

16" ocelový kryt kol

18" personalizovaná hliníková kola v barvách Červená Detroit, Bílá London, Žlutá San Diego 
a Černá Tokyo

16" hliníková kola 17" hliníková kola Shiro 17" hliníková kola Sport

KOLA 

Modrá Ink - RBN

ČALOUNĚNÍ

STANDARDNÍ ŠEDÉ 
látkové čalounění

LUXUSNÍ ŠEDÉ látkové 
čalounění

LUXUSNÍ ŠEDÉ kožené 
čalounění

ROZMĚRY

Černá TOKYO Červená DETROIT Bílá LONDON Žlutá SAN DIEGO

Černá TOKYO Červená DETROIT Bílá LONDON Žlutá SAN DIEGO

A: Rozvor: 2 530 mm

B: Celková délka: 4 135 mm

C: Celková šířka: 1 765 mm

D: Celková výška: 1 565 mm

MOŽNOSTI PŘIZPŮSOBENÍ LUXUSNÍHO LÁTKOVÉHO ČALOUNĚNÍ U VERZE ACENTA A STANDARD VERZE TEKNA

MOŽNOSTI PŘIZPŮSOBENÍ LUXUSNÍHO KOŽENÉHO ČALOUNĚNÍ U VERZE TEKNA
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NISSAN JUKE VÁM NABÍZÍ:

ZÁRUKU NA 3 ROKY NEBO 100 000 KM*

SERVISNÍ INTERVAL 30 000 KM NEBO 
12 MĚSÍCŮ PRO DIESELOVÉ MOTORY

SERVISNÍ INTERVAL 20 000 KM NEBO 
12 MĚSÍCŮ PRO BENZÍNOVÉ MOTORY
*Podle toho, co nastane dříve. Podmínky záruky jsou 
uvedeny v záruční knížce.

Servisní smlouva Nissan je tím nejlepším způsobem, jak vašemu Nissanu JUKE 
poskytnout údržbu, kterou si zaslouží! Poskytneme kompletní péči vašemu vozidlu 
a navíc vám zaručíme pevné ceny poprodejních služeb na několik let dopředu. Přivezete-
li svoje vozidlo do našeho dealerství, vyměníme podle plánu údržby Nissan všechny 
potřebné díly a kapaliny, zkontrolujeme celkový stav vozidla, abyste měli jistotu, že 
vás na cestách nezaskočí žádný problém. Nad celkovým rozpočtem a plánem údržby 
budete mít vždy plnou kontrolu..

Prodloužená záruka Nissan vám poskytuje příležitost prodloužit záruku výrobce na 
3 roky/100 000 km na delší období či počet kilometrů. Vyberte si smlouvu, která nejlépe 
odpovídá vašemu způsobu používání vozidla a využijte z ní vyplývající výhody: Možnost 
vyšší ceny při dalším prodeji díky přenositelnosti smlouvy na nového majitele. V případe 
potřeby opravy vozidla budou použité pouze originální díly Nissan a repasované 
produkty Nissan a opravu vykonají vyškolení technici Nissanu. 

SERVISNÍ SMLOUVY 

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA 

DÍKY VÁM SE STÁLE ZLEPŠUJEME.

Jste naší inspirací. Motivujete nás k hledání 
stále důmyslnějších řešení. Podněcujete nás k 
inovacím a změnám v zaběhnutých postupech. 
Nechceme se spokojit s pouhým vylepšováním 
či rozšiřováním toho, co již existuje. Chceme 
posouvat a znovu definovat hranice možností. 
Chceme nabízet originální řešení, která nám 
pomohou uspokojit vaše každodenní potřeby 
a naplnit vaše nejodvážnější sny. Společnost 
Nissan navrhuje vozy, příslušenství a služby, 
které mění zaběhnuté představy o možnostech 
automobilů. Abyste si skutečně vychutnali 
každou jízdu, dodává funkčním prvkům kouzlo 
nevšedního a nevšední činí dokonale funkčním. 

NÁHRADNÍ VŮZ ZDARMA* 
Slibujeme, že pokaždé, když bude vaše auto v servisu, 

dealer Nissan vám nabídne řešení vaší mobility navržené 
tak, aby vyhovovalo vašim potřebám. Objednejte se s 

předstihem a my vám zaručujeme, že pro vás bude 
zdarma připraveno náhradní vozidlo. Na vybraných 

servisních místech máme k dispozici dokonce 
i elektromobily a celou řadu jiných řešení dopravy.

NEJVYŠŠÍ KVALITA ZA NEJLEPŠÍ CENU*
Slibujeme, že díky týmu našich odborníků a použití 
originálních dílů Nissan se dostane vašemu vozu té 

nejlepší možné péče. Abychom vám nabídli nejlepší cenu, 
ujišťujeme vás, že pokud přijdete s nabídkou z jiného 

servisu v okruhu 10 km od vašeho dealera Nissan, která 
bude nižší než naše, tak cenu dorovnáme.

KONTROLA VOZU ZDARMA*
Slibujeme, že než započneme s jakoukoli prací 
na vašem voze, zdarma jej zkontrolujeme a vy tak 
budete přesně vědět, co je třeba udělat a kolik to 
bude stát. Žádná překvapení. Vaše faktura za práci 
a náhradní díly nepřekročí vámi schválenou částku 
a úkony provedené bez vašeho souhlasu vám 
nebudeme účtovat.

ASISTENČNÍ SLUŽBA NISSAN*
Slibujeme, že vás udržíme na silnici 24 hodin denně – 
celý rok. Ať už se stane cokoli, garantujeme vám 
24hodinovou asistenci Nissan. Na stáří vašeho 
vozu nezáleží. Bezplatnou asistenci Nissan vám 
garantujeme po každé pravidelné údržbě v 
autorizovaných servisech Nissan až do data příští 
předepsané údržby.

DOBA, PO KTEROU BUDETE UŽÍVAT VÝHOD PLYNOUCÍCH Z NAŠICH SLIBŮ, NENÍ NIJAK OMEZENÁ. POKUD 
JSTE SE PŘIDALI K NAŠEMU VĚRNOSTNÍMU PROGRAMU YOU+NISSAN A MÁTE ZÁJEM O UPŘÍMNÉ A POCTIVÉ 

JEDNÁNÍ, JSME TU PRO VÁS A BUDEME NA VÁS DÁVAT POZOR. NEUSTÁLE. TO JE NÁŠ SLIB

NÁŠ PŘÍSLIB. VAŠE JISTOTA

KDEKOLI, KDYKOLI, COKOLI. STAČÍ ZAVOLAT NA ČÍSLO 800 23 23 23 A JSME VÁM K DISPOZICI.*

*Podrobné informace o podmínkách Příslibů společnosti Nissan jsou popsány ve Všeobecných podmínkách tohoto programu, které jsou k dispozici na www.nissan.cz a u 
participujících autorizovaných dealerů a servisů Nissan. Výhody programu je možné čerpat pouze u autorizovaných dealerů a servisů Nissan, kteří se tohoto programu účastní. 
Dostupnost 24 hodin denně se týká Asistenčních služeb Nissan. Zákaznická linka pro další služby je k dispozici v pracovních dnech od 9 do 17 hod.
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Navštivte naše internetové stránky na adrese: www.nissan.cz

Vyvinuli jsme maximální snahu o to, aby obsah této publikace byl v okamžiku jejího předání do tisku (Srpen 2017) správný. Tato 
brožura byla vytvořena s využitím prototypových vozů vystavovaných na autosalonech. V souladu s politikou soustavného zlepšování 
produktů si Nissan International vyhrazuje právo kdykoliv změnit specifikace a vozidla popisovaná a vyobrazená v této publikaci. 
Prodejci Nissan budou informováni o každé takové úpravě co možná nejrychleji. Prosím, ověřte si u místního prodejce Nissan, že jste 
obdrželi nejaktuálnější informace. Z důvodů limitů použitého tiskového procesu se mohou barvy uvedené v této brožuře mírně lišit 
od skutečných barev použitých laků a interiérových dekorů. Údaje v této brožuře nemusí být přesné v důsledku písařských chyb či 
chyb tisku. Výbava uvedená v této brožuře nemusí být v našem regionu nabízena. Jak je v automobilovém průmyslu obvyklé, kožená 
sedadla od Nissanu jsou potažena přírodní kůží (myslí se vlastní materiál, nikoliv jeho zpracování) na místech, která přicházejí do 
styku s tělem řidiče či pasažérů. Pro ostatní části čalounění sedadel je použita umělá kůže, která v řadě ohledů převyšuje vlastnosti 
přírodní kůže (například nevrásní při stárnutí, snadněji se čistí, je odolnější proti mechanickému poškození). Takové řešení umožňuje 
poskytnout našim zákazníkům skutečně hodnotný a trvanlivý produkt. Zobrazení je pouze ilustrativní. Data a údaje uvedené v této 
reklamě jsou určené výlučně k informačním účelům a nemohou být považovány za návrh smlouvy. Všechna práva vyhrazena. 
Reprodukce celé této brožury nebo jakékoliv její části bez písemného souhlasu společnosti Nissan International je zakázána. Dovozcem 
je společnost Nissan Sales CEE Kft. (Maďarsko, 1117 Budapešť, Infopark sétány 3/B) jednající prostřednictvím Nissan Sales CEE Kft. - 
organizační složka, se sídlem Praha 4, Krč, Antala Staška 2027/77, PSČ 14000, Česká republika, IČ: 27248011, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 51598.

Brožura je vyrobená z papíru bez obsahu chlóru. NOVÝ MY15 JUKE LHD (Srpen 2017) - Vytištěno v EU.
Grafická úprava: CLM BBDO, Francie - Tel. +33 1 41 23 41 23, výroba: eg+ worldwide, Francie - Tel. 33 1 49 09 25 35
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