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NISMO

30 LET  ODVÁŽNÉHO 
INŽENÝRSTVÍ
Ze závodního okruhu: Nic jiného neprověří kvality vozu tak dobře jako závodní zátěž. 
Připravit vůz na závod, to je skutečná výzva. Tím spíše, chcete-li vítězit. Odvážní  
konstruktéři značky NISMO mají už od roku 1984 jediný cíl: nejvyšší možný výkon vozů 
Nissan. Vozy, jež tvoří, se za ta léta vítězně poměřily s řadou renomovaných světových 
značek. Vznikla legenda, která v mnoha konkurentech budí závist, ale které se sotva některý 
z nich kdy vyrovná. Když někde uvidíte vůz s logem NISMO, můžete si být jisti, že před 
sebou máte výjimečný stroj.

Na vaši příjezdovou cestu: Nejde nám ale jen o maximální výkon. 
Vpřed nás žene i představa, že si radost z vlastnictví a řízení vozu 
NISMO bude moci prožít opravdu každý – řidič, který dlouhodobě hledá 
nejvyšší kvalitu i nadšený milovník silných vozů. Proto jsme velmi rádi, 
že vám můžeme nabídnout široký a pestrý sortiment vozů. Každý z nich 
je jedinečný svým vzhledem a speciálními prvky a všechny do jednoho 
zaručují mimořádný zážitek z jízdy.

GT-R NISMO

370Z NISMO

JUKE NISMO RS

1984 DNES

1985 SOUTĚŽ WEC, 
JAPONSKO

1986 24HODINOVÝ 
ZÁVOD V LE MANS

1990 SOUTĚŽ 
JSPC

1990 SOUTĚŽ 
JTC

1990 24HODINOVÝ 
ZÁVOD V LE MANS

1991 24HODINOVÝ 
ZÁVOD VE SPA

1992 24HODINOVÝ 
ZÁVOD V DAYTONĚ

1992 VÍTĚZSTVÍ 
V DAYTONĚ

1998 LE MANS – 
3. MÍSTO

1994 SOUTĚŽ 
JGTC

1995 SOUTĚŽ 
JGTC

1998 SOUTĚŽ 
JGTC

1993 SOUTĚŽ 
JTC

1992 SOUTĚŽ 
JSPC

1998 24HODINOVÝ 
ZÁVOD V LE MANS

2008 SOUTĚŽ 
SGT

2004 SOUTĚŽ 
SGT

2008 VÍTĚZ 
SOUTĚŽE SGT

2011 SOUTĚŽ 
FIA GT1

2011 VÍTĚZ 
SOUTĚŽE FIA GT1

2014 MODEL 
ZEOD

1988 SOUTĚŽ JAPAN 
TOURING 
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Zbrusu nový JUKE NISMO RS, nejlepší ze sportovních crossoverů. Je vyvinut podle požadavků 
nejpřísnějších standardů, prověřen v aerodynamickém tunelu a inspirován závodními vozy a zúročuje 
desítky let zkušeností ze závodní dráhy. JUKE NISMO RS byl od samého počátku koncipován 
s ohledem na maximální výkon a je to na něm znát. Od čelní plochy s větší maskou chladiče, přes 
nově tvarované prahové lišty až po spoiler na zadních výklopných dveřích. Na nic se nezapomnělo. 
Vůz je do posledního detailu navržen tak, aby hladce svištěl vzduchem a dosáhl úctyhodného 37% 
zvýšení aerodynamického přítlaku.

ZE ZÁVODNÍHO OKRUHU NA SILNICI

Odlehčená hliníková kola 
a červené brzdové třmeny 
zaručují rychlou odezvu a 
vynikající výkon a podtrhují 
jedinečný vzhled vozu.

Přední spoiler směruje vzduch 
ke stranám vozu.

Spoiler na zadních výklopných 
dveřích zajišťuje další přítlak 
v zadní části vozu.

Zadní difuzor pod nárazníkem 
zlepšuje proudění vzduchu 
pod vozem.

Další den v kanceláři 
Velmi rádi využíváme aerodynamické 
tunely, superpočítače a konstruktéry, 

kteří patří k nejlepším na světě. 
Hlavní část testování našich 

sportovních vozů se ale stále 
odehrává na dráze. To je náš 

osvědčený způsob, jak vytvořit vůz, 
který je opravdu požitek řídit.

Loga NISMO RS na karosérii

Aerodynamický design
• Nově tvarované prahové lišty
• Přední difuzor
• Upravená čelní plocha s větší maskou 

chladiče
• Aerodynamický přední spoiler
• Zadní difuzor pod nárazníkem
• Spoiler na zadních výklopných dveřích
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DOKONALÝ STYL.
Usaďte se do vozu JUKE NISMO RS a vychutnejte si exkluzivní provedení 
interiéru inspirované slavnou závodní minulostí. Výrazné přední světlomety, tužší 
odpružení a volant potažený kůží a materiálem Alcantara vás jako už tolik řidičů 
před vámi přesvědčí, že NISMO není obyčejný sportovní vůz.

Design inspirovaný závodními vozy
• Světlomety LED pro denní svícení
• Červená vnější zrcátka
• Podběhy kol v barvě karosérie
• Červené pruhy
• Výrazné světlomety
• Upravená čelní plocha s větší maskou chladiče
• Prahové lišty v kontrastní barvě
• Unikátní spoiler na zadních výklopných dveřích 

v barvě karosérie
• Zadní difuzor pod nárazníkem v kontrastní barvě

Technologie
• Navigační systém NissanConnect
• Panoramatický kamerový parkovací systém*
• Bezpečnostní systém Safety Shield*
• Inteligentní klíč Nissan
• Dynamický systém řízení Nissan

*  K dispozici ve volitelné sadě  Techno:
panoramatický kamerový parkovací systém 
+ bezpečnostní systém Safety Shield + xenonové světlomety

Interiér inspirovaný závodními vozy
• Sportovní přední sedadla RECARO*
• Volant potažený kůží a materiálem NISMO Alcantara 

se středovou značkou
• Tachometr NISMO s červeným ciferníkem

 

• Černé obložení
• Kryt přístrojového panelu z umělého 

semiše s prošíváním

* K dispozici jako volitelná výbava
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JEDINEČNÝ CÍL:
RADOST MILOVNÍKŮ ŘÍZENÍ
Seznam přání fanoušků silných vozů – splněno. Chtěli jsme, 
aby byl JUKE NISMO RS nejlepším sportovním crossoverem. Proto jsme 
jej vybavili velkým množstvím moderních technologií. Každá součást, 
počínaje tužším podvozkem, byla pečlivě zhodnocena a na konečnou 
soupisku se dostaly jen ty, které nabízely významné zlepšení.

Větší rotory a nový materiál destiček násobí 
sportovní výkon brzd.

Nově vyladěný motor má vyšší výkon, 218 k (160 kW) 
ve verzi s manuální převodovkou, 214 k (157 kW) ve 
verzi s převodovkou Xtronic.

Výfuk s volným tlumičem zvyšuje výkon a doprovází 
jízdu chraptivým burácením.

Extrémní síla
• Benzinový 1,6l motor s přímým vstřikováním paliva a turbodmychadlem (DIG-T)
• 6stupňová manuální převodovka s krátkým odstupňováním
• Převodovka CVT Xtronic se sportovním režimem a speciální úpravou NISMO
• U vozů s pohonem dvou kol a manuální převodovkou k dispozici přední samosvorný diferenciál 

se spirálovým ozubením
• U vozů s pohonem všech kol a převodovkou Xtronic k dispozici systém vektorování točivého momentu
• Výfukový systém se speciální úpravou NISMO
• Brzdy s chlazenými kotouči se zvětšeným průměrem, vylepšené brzdové destičky a červené brzdové třmeny

Bezkonkurenční ovládání
• O 10 % tužší odpružení a tlumiče
• Elektrický posilovač řízení se speciální úpravou NISMO
• 10paprsková 18” hliníková kola
• Letní pneumatiky P225/45R18
• U vozů s pohonem čtyř kol a převodovkou Xtronic 

řazení pádly pod volantem RS

Posily v akci. Hlavní body podvozku byly zesíleny, 
aby vznikla tužší platforma, která umožní plně využít 
zvýšený výkon vozu JUKE NISMO RS a agresivní 
nastavení odpružení.
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NISSAN JUKE NISMO RS 
VÁM NABÍZÍ: 

ZÁRUKU NA 3 ROKY NEBO 
100 000 KM*

SERVISNÍ INTERVAL 1 ROK NEBO 
20 000 KM*

*  Podle toho, co nastane dříve. 
Podmínky záruky jsou uvedeny 
v záruční knížce.

DÍKY VÁM SE STÁLE 
ZLEPŠUJEME

Vy jste naší inspirací. Motivujete nás 
k hledání stále důmyslnějších řešení.
Podněcujete nás k inovacím a změnám 
v zaběhlých postupech. Nechceme se 
spokojit s pouhým vylepšováním či 
rozšiřováním toho, co již existuje. Chceme 
posouvat a znovu defi novat hranice 
možností. Chceme nabízet originální 
řešení, která nám pomohou uspokojit vaše 
každodenní potřeby a naplnit vaše 
futuristické 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. 

BARVY

Perleťová bílá - QAB Stříbrnošedá - KY0 Černá metalíza - Z11

18“ hliníková kola NISMO 

HLINÍKOVÁ KOLA

RECAROStandardní čalounění 
NISMO – X

ČALOUNĚNÍ

Aktuální nabídku příslušenství najdete u svého dealera vozů 
Nissan nebo na webové stránce www.nissan.cz

PRODLOUŽENÁ 
ZÁRUKA  SERVISNÍ SMLOUVY  

Sjednání servisní smlouvy NISSAN je 
nejjednodušší způsob, jak zajistit, aby se 
vašemu novému vozu Nissan JUKE 
NISMO RS dostalo veškeré potřebné 
údržby a péče.

Poskytneme vašemu vozu kompletní 
servis a navíc vám zaručíme pevné ceny 
poprodejních služeb na několik let 
dopředu.

Když se svým vozem přijedete do 
našeho dealerství, vyměníme podle 
plánu údržby Nissan všechny potřebné 
díly a provozní kapaliny a zkontrolujeme 
celkový stav vozu, abyste měli jistotu, že 
vás na cestách nezaskočí žádný problém.

Budete mít dokonalý přehled o rozpočtu 
i o postupu v rámci plánu péče. 

Program NISSAN 5* umožňuje rozšíření 
záruky na 3 roky / 100 000 km, kterou 
výrobce standardně poskytuje, na delší 
časové období či vyšší počet najetých 
kilometrů.

Vyberte si plán, který pro vás bude s 
ohledem na to, jakým způsobem vůz 
využíváte, nejvýhodnější.

Bude-li nutná oprava, budou použity 
pouze originální díly Nissan a opravu 
provedou mechanici vyškolení 
společností Nissan.

Abyste mohli cestovat zcela bez obav, 
podpisem smlouvy získáte také možnost 
využívat nepřetržitě dostupnou 
celoevropskou asistenční službu.
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Sledujte Nissan JUKE:

Vyvinuli jsme maximální snahu o to, aby obsah této publikace byl v okamžiku jejího předání do tisku (únor 2015) 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. Údaje o dostupnosti 
jazykových verzí Nissan Connect vám poskytnou prodejci Nissan. 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. 
Kombinovaná spotřeba: 7,2 - 7,4 l/100 km; emise CO

2
: 165 - 169 g/km. 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.

Tato brožura je vyrobena z papíru bez obsahu chlóru. – Modelový rok 2014 JUKE NISMO BROCHURE LHD 10/2014 – Vytištěno v EU.
Grafická úprava: newBBDO, Francie – tel.: +33 1 40 62 37 37, výroba: eg+ worldwide, Francie – tel.: +33 1 49 09 25 35.

N a v š t i v t e  n a š e  w e b o v é  s t r á n k y :  w w w . n i s s a n . c z

Razítko dealera:
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