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TÆNK, HVIS

DU KUNNE FÅ EN SPORTSVOGN, EN 
CROSSOVER OG EN SUPER KØREOPLEVELSE
ALT SAMMEN I EN BIL? 

Det er meget at forlange, men JUKE leverer varen med højere siddeposition, hurtigere respons, 
hurtig og nem individualisering og en enestående evne til at få folk til at vende sig på gaden. Denne 
unikke crossover giver dig seriøs køreglæde og kan kombineres med effektivitet og en innovativ 
4WD-teknologi, som faktisk omdanner kraft til vejgreb. Vil du have god stil? Du kan individualisere 
stort set alle detaljer både indvendigt og udvendigt, så din bil bliver helt unik. Med JUKE kan du 
virkelig få det hele.
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NISSAN DESIGN STUDIO 

VÆR IKKE BANGE FOR AT SKILLE DIG 
UD.
Forestil dig, hvor fedt det ville være, hvis ingen havde en bil magen til din. Vores Nissan Design Studio giver dig 
mulighed for at individualisere JUKE allerede fra fabrikken med et kreativt udbud af interiør- og eksteriør-
farvepakker. Pakkerne indeholder indvendige samt udvendige designelementer i enten hvid, gul eller sort samt 
farvede indsatser på de 18" alufælge. Det er en intens og unik oplevelse. Mod. Begejstring. Det er lige dig.
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FINISH PÅ RUDEKONTAKTER. Få godt greb om tingene 
med farvet fi nish på rudekontakterne i farverne hvid, gul eller sort.

SPORTSFORSÆDER. Gør din kørsel mere energisk med 
premium sportsforsæder med fl otte detaljer i hvid, gul eller sort.

MIDTERKONSOL. Fremhæv midterkonsollen, så den 
skinner i den farve, du ønsker, og understreg dit valg med 
matchende luftdyser og dørindlæg.

VELKOMMEN TIL 

NISSAN DESIGN STUDIO

COLOR INTERIOR PACKS
Nissan Design Studio tilbyder et kreativt udbud af farvepakker til 
kabinen, der giver det nye interiør i JUKE et levende og personligt præg. 
Vælg dit farvetema med matchende detaljer i hvid, gul eller sort.

FARVEDE SYNINGER. Fuldend looket med farvetilpassede 
syninger på rattet, detaljer på instrumentpanelet og gearknoppen 
(undtagen biler med CVT/Xtronic-gearkasse).
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SPORTY KOFANGERE. Gør endnu mere indtryk med 
farvekoordinerende fi nish på kofangerne for og bag.

ALUFÆLGE. Vælg 18" alufælge og farvede indsatser for at 
fuldende dit individuelle design - og bliv set.

FINISH I KONTRASTFARVE. Du kan vælge forlygte- og sidespejlskapper 
i kontrastfarve for at give bilen et alternativt præg.

COLOR EXTERIOR PACKS
JUKES imponerende nye stilretning bliver vakt til live med Nissan 
Design Studio’s kreative udbud af eksteriørpakker, der omfatter 
finish i samme farve på kofangere, forlygte- og sidespejlskapper 
samt dynamiske indsatser til alufælgene.

JUKE med Rød individualisering er ikke tilgængelig i Danmark.
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INDTAG VEJEN SOM EN PROFESSIONEL.
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Er du klar til afgang? Den imponerende midterkonsol er inspireret af linjerne fra en italiensk 
motorcykel. De runde instrumenter hjælper dig med at være i kontrol. Og med de unikke syninger 
på sportssæderne, rattet og gearknoppen (ikke med CVT/Xtronic) har du godt greb om det hele. 
Forbered dig på dit livs køretur. 

Designet af de runde 
instrumenter er inspireret af 
en motorcykel og giver 
instrumentpanelet et sporty 
udseende. 

Sportsforsæder hjælper med 
at holde dig i sæderne ved 
dynamisk kørsel.

Med open air-soltaget kan du 
nyde den friske luft både dag 
og nat.

Indkapslede instrumenter

Sportsforsæder med 
ekstra støtte

Open air-soltag 
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MOTOR /
GEARKASSE

STØRRELSE
(l)

YDELSE
(hk)

DREJNINGSMOMENT
(Nm)

CO2-EMISSIONER
(g/km)

BRÆNDSTOFFORBRUG
(km/l)

Blandet kørsel

16" & 17" 18" 16" & 17" 18"

1.5L dCi 6MT 1.5 110 260 104 107 25 24,4

1.6L 5MT 1.6 94 140 138* N/A 16,7* N/A

1.6L CVT 1.6 117 158 139 142 16,7 16,4

DIG-T 115 6MT 1.2 115 190 128 130 17,5 17,2

DIG-T 190 6MT 1.6 190 240 139 139 16,7

DIG-T 190 Xtronic 1.6 190 240 153 153 15,4

* 16" kun

VÆLG TOPPRÆSTATIONER.

Med JUKE får du den perfekte balance mellem kraft og effektivitet. Den mest kraftfulde af 
motorerne er 1.6 DIG-T-motoren med turbo, der giver et højere drejningsmoment ved lave 
omdrejningstal og en særdeles god brændstoføkonomi. Motoren er kompakt og har avanceret 
direkte benzinindsprøjtning. Vælg Xtronic med sportsprogram, og du vil opleve den uafbrudte 
bølge af kraft og det imponerende gearskifte i sportsprogrammet. Eller hvad med den nye 
1.2 DIG-T-motor i kombination med en 6-trins manuel gearkasse. Den leverer en momentstærk 
acceleration og kører langt på literen. Uanset hvilken motor, du vælger, får du fremragende 
præstationer, hvad enten det er den kraftfulde 1.6 DIG-T eller den brændstofeffektive dieselmotor.
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NISSAN DYNAMIC CONTROL SYSTEM

SKIFT HUMØR, MENS DU ER PÅ FARTEN.

En ekspert i præstationer. Få drejningsmoment, turbo-boost eller effektivitet, 
præcis når du ønsker det. I indstillingen Normal får du den perfekte kombination 
af præstation og effektivitet. Skift til indstillingen Sport, og mærk øjeblikkeligt, 
hvordan responsen fra styretøjet, gearkassen (kun i forbindelse med Xtronic-
gearkassen) og gasspjældet bliver endnu mere dynamisk. Og når det er tid til 
at tage den lidt med ro, trykker du bare på knappen til Eco-funktionen. Så får 
du mest muligt ud af brændstoffet.

Dobbeltagent. Ud over kørestilen kan du med Nissan 
Dynamic Control System styre komforten i kabinen. Bare skift 
fra køreindstilling til klimaindstilling, så skifter displayet og 
viser de muligheder, du har for at ændre på klimaet i kabinen.

Hold statistik. Hold statistik over 
dine præstationer ved hjælp af 
kørecomputeren, som er en del af 
Nissan Dynamic Control System. 
Den gemmer informationer om alt fra de 
maksimale G-påvirkninger til triptælleren 
og den daglige brændstoføkonomi.

Skærm med 
køreindstilling

Skærm med 
klimaindstilling

Med Nissan Dynamic Control System i JUKE kan du ændre din kørestil med 
et tryk på en knap. Uanset hvilket humør, du er i, har JUKE den helt rigtige 
indstilling. Du kan skræddersy din kørsel, indstille temperaturen og holde 
statistik over dine præstationer – alt sammen mens du er på farten.
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NISSAN ALL-MODE 4X4-I MED TORQUE VECTORING

VENSTRE ELLER HØJRE SIDE, 
KRAFTEN ER ALTID PÅ DIN SIDE.

I sving overføres automatisk kraft til venstre eller 
højre baghjul afhængigt af hvilket hjul, der har 
brug for ekstra kraft, så retningsændringer kan 
foregå jævnt og sikkert.

I stedet for et traditionelt 4WD, der kun fordeler kraften mellem for- og bagaksel, 
fordeler 4WD med torque vectoring, der fås til JUKE, kraften uafhængigt til hvert baghjul. 
I sving betyder det, at det yderste baghjul tilføres mere kraft og hjælper dig med at dreje 
ind i svinget og accelerere ud af det igen.

Torque vectoring
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Skru op for raffi nementet. Detaljer i premiumklassen gør enhver lille køretur til noget 
særligt. Kast mere lys over dine spændende eventyr – dag eller nat – med open air-soltaget. 
Med Nissan’s I-Key kan dørene åbnes og låses, uden at du skal tage nøglen op af lommen.

Lange genstande er meget nemmere at transportere 
på en plan fl ade. Fold bagsæderne ned, og hæv 
bagagerumsbunden, så du får en helt plan transportfl ade. 
Og hvis du har noget, du gerne vil gemme lidt væk, er der 
et overdækket opbevaringsrum under bagagerumsbunden.

Der er overraskende god plads til større ting i JUKE. 
Bare sænk bagagerumsbunden - så er der rigeligt 
med plads bag bagsæderne.

Fleksibel bagagerumsbund

354 L
UVENTET MEGET PLADS

Den større rummelighed i JUKE er overraskende og meget velkommen. 
Faktisk har bilen fået bedømmelsen "klassens bedste bagagerumskapacitet". 
Bagagerumsbunden, der kan indstilles i to trin (kun til versioner med 
forhjulstræk), bidrager til rummeligheden og fleksibiliteten. Med sæderne i 
2. sæderække oppe og bagagerumsbunden sænket er der masser 
af plads til større ting. Og hvis bagsæderne foldes ned, kan du hæve 
bagagerumsbunden, så du får en helt plan flade til din last.

Plan bagagerumsbund

EN BAGAGERUMS-
KAPACITET 
PÅ 354 L
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NISSANCONNECT

HOLDER DIG I KONTAKT MED 
OMVERDENEN
GENNEMTÆNKT OG FUNKTIONEL. NissanConnect er spækket med en lang række features og er utroligt nemt at bruge takket 
være en 5,8" touchscreen. Det omfatter en kraftfuld kombination af audio-, navigations- og kommunikationsfunktioner samt topmoderne 
online-muligheder og features til integrering af smartphone.

ONLINE, UANSET HVOR DU KØRER HEN. NissanConnect omfatter smartphone-integrering. Fra displayet i din Nissan kan du 
på en komfortabel måde nyde godt af en række applikationer*, som hele tiden udvides, og som alle sammen er skræddersyede 
til at forbedre din køreoplevelse på en sikker måde. Din JUKE vil blive en integreret del af din online livsstil – ligesom din smartphone, 
tablet og computer.

INTELLIGENT FØRERASSISTENTSYSTEM og navigationsfunktioner hjælper dig i alle slags trafiksituationer.

AUDIOSTREAMING VIA BLUETOOTH®. Du kan lytte til digitalradio** og internetradio eller streame musik fra din mobiltelefon.

iPOD-/USB-TILSLUTNING. Tilslut din iPod eller MP3-afspiller for at nyde hele din musiksamling, når du er på farten.

 * Kørslen kræver førerens fulde opmærksomhed. Gør kun brug af NissanConnect-services, når det er sikkert at bruge dem. Nogle applikationer er muligvis 
først tilgængelige på et senere tidspunkt. Der kræves abonnement på NissanConnect-services, men det følger gratis med i 2 år fra købet. Services og 
applikationer er kun tilgængelige i udvalgte europæiske lande og i udvalgte Nissan-modeller. Services og applikationer kan være udbudt af en tredjepart 
uden for Nissans kontrol og kan blive ændret uden varsel og uden ansvar hos Nissan eller dennes agenter (inkl., men ikke begrænset til, services, som 
annulleres/indstilles af tredjepart). Visse fjernstyrede funktioner kræver en kompatibel telefon eller en kompatibel enhed, som ikke leveres med bilen. De mobile 
netværk stilles til rådighed af teleselskaberne og er ikke inden for Nissans kontrol. De mobile netværk er ikke tilgængelige i alle områder. Der kan opstå 
roaming-gebyrer og/eller betaling for brug af data. Nissan er ikke ansvarlig for nogen former for udskiftning eller opgradering af udstyr eller relaterede 
omkostninger, der måtte være nødvendige for at opretholde funktionen på grund af ændringer af disse services.

** Hvis funktionen er tilgængelig i dit land.
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UNDGÅ BULER.

I køreindstilling viser displayet et billede forfra 
og oppefra, så du ved præcist, hvor tæt du 
kan komme – uden at komme for tæt på

GODT UDSYN – SELV NÅR DU BAKKER. 

Når bilen er i bakgear, hjælper skærmbilledet dig 
med at se, hvad der er umiddelbart bag bilen, 
og billedet oppefra hjælper med at se mindre 
genstande, som ellers er skjult under ruden.

BESKYT DINE FÆLGE. 

Når bilen er i et fremadgående gear eller 
bakgear, kan du trykke på kameraknappen for 
at få vist et billede fra siden i stedet for 
oppefra. Det er en stor hjælp til at se, hvor tæt 
du er på kantstenen.

ET KOMPLET BILLEDE. 

Dette kamera, som er placeret under 
sidespejlet i førersiden, fuldender dit virtuelle 
360º-fugleperspektiv, uanset om bilen er i et 
fremadgående gear eller i bakgear. 

NISSAN AROUND VIEW MONITOR

UDSYN HELE VEJEN RUNDT.
Hvad nu hvis det var nemmere at parallelparkere? Et bakkamera er dejligt, når du skal bakke – men når du skal 
parkere, er det rart at kunne se mere end det, der er bag bilen. Derfor kan du få JUKE med Around View Monitor. 
Fire kameraer giver dig et virtuelt 360º-udsyn over din bil i fugleperspektiv, og du kan vælge skærmbilleder med nærbilleder 
af fronten, bagenden eller fortovet, så du får et bedre udsyn. Og ikke alle forhindringer er stationære (ja, det er indkøbsvogne, 
vi taler om), og derfor holder Moving Object Detection øje med området omkring din JUKE og advarer dig om bevægelige 
genstande i nærheden af den.
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®

Around View Monitor hjælper dig ikke kun med 
at parkere. Systemet hjælper dig også med at 
bakke sikkert ud fra en parkeringsbås. Moving 
Object Detection-systemet advarer dig med  
en advarselslyd og en visuel advarsel, hvis der 
registreres bevægelse bag bilen. 

6 airbags som standard. Når en kollision er uundgåelig, 
hjælper Nissan’s deformationszoner, ved at absorbere 
kollisionen, mens det avancerede system af sikkerhedsseler 
og airbags beskytter personerne i bilen.

Elektronisk stabilitetsprogram (ESP). Nissan’s 
elektroniske stabilitetsprogram aktiverer automatisk ABS 
og traction control, så du kan bevare kontrollen over bilen 
ved vanskelige manøvrer som f.eks. pludselige 
vognbaneskift.

Advarsel om biler i den blinde vinkel

Vognbaneassistent

NISSAN SAFETY SHIELD-FILOSOFIEN

LAD DIG OMFAVNE 
AF TRYGHED. 
Safety Shield-teknologierne er et udtryk for den dedikerede tilgang til sikkerhed, 
der er afgørende for konstruktionen og udviklingen af alle de biler, vi producerer.  
En filosofi om hele tiden at øge sikkerheden og tilbyde sikkerhedsfunktioner, som 
ligger ud over det forventede. I den nye Nissan JUKE tilbyder vi følgende Safety 
Shield-teknologier: Moving Object Detection, advarsel om biler i den blinde vinkel 
samt vognbaneassistent.

Moving Object Detection

Hvis der er et køretøj i den blinde vinkel, tænder en advarselslampe. 
Hvis du alligevel viser af til at skifte vejbane, blinker advarselslampen 
og systemet afgiver et advarselssignal for at gøre dig opmærksom 
på køretøjet i den blinde vinkel. 

Dette system advarer dig både visuelt og med en 
advarselslyd, hvis det registrerer, at du utilsigtet er 
ved at forlade din vognbane. Og systemet er så smart, 
at advarslerne deaktiveres, hvis du tænder blinklyset.
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1) Sidespejlskapper, blå
2) 18" alufælge med blå indlæg

3) Blå finish på nederste del af den forreste kofanger
4) Lounge Pack i blå: velourmåtter medfarvede syninger, 

læderarmlæn med farvedesyninger, bakspejlskappe
5) Forlygtekapper, blå 

6) 18" alloy wheel with Zama Blue inserts
7) Blå finish på nederste del af den bageste kofanger

8) Ambient belysning, sportspedaler og velourmåtter 
med blåt logo og blå syninger (4 stk.)

9) Indstigningslister, oplyste, kun foran 
10) Liste til bagklap nederst, blå

SIGNATURSTIL
GIV JUKE DIN EGEN STIL med en kombination af blå dekordetaljer, 

finish i kontrastfarve og smart, praktisk tilbehør som fx oplyste 
indstigningslister. Giv bilen lidt ekstra stil med en stylingplade for og 

bag og en Lounge Pack med luksuriøse detaljer og komfort. Vælg 18" 
alufælge med farvede indlæg og Exterior Pack, som matcher – det er 

helt op til dig. Få udført en kontrol af en Nissan- forhandler efter tre år, 
og udskift de farvede dekorindlæg, hvis det er nødvendigt. 

Red

Black

White

Yellow

Mat Black

Chrome

Purple

Orange

Blue

Carbon look

Grey

CREATIVE EXCLUSIVE

LOUNGE PACK
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FARVER INDTRÆK

GRÅ stof GRÅ Premium-stof GRÅ Premium-læderWhite Pearl - QAB White - 326 Silver - KY0 Dark Metal Grey - KAD  

Magnetic Red - NAJRed - Z10 Garnet Black - GAC Black - Z11

18" alufælge, individualisering i hvid, gul eller sort

16" alufælge Casual 16" alufælge Shiro 17" alufælge Sport

ALUFÆLGE

MÅL

SORT HVID  GUL

SORT HVID GUL

A: akselafstand: 2.530 mm
B: max. længde: 4.135 mm
C: max. bredde: 1.765 mm
D: max. højde: 1.565 mm

COLOR INTERIOR PACK – STOF

COLOR INTERIOR PACK – PREMIUM-LÆDER

Ink Blue - RBN
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UDVIDET TRYGHED

Nissan 5* Udvidet Tryhed giver dig 
mulighed for at forlænge producentens 
garanti på 3 år/100.000 km til en længere 
periode eller et højere kilometerantal.

Vælg den aftale, der passer bedst til dit 
kørselsbehov.

I tilfælde af en reparation anvendes der 
originale Nissan dele, der monteres af 
mekanikere, der er uddannet af Nissan.

MED NISSAN JUKE FÅR DU:

3 ÅRS / 100.000 KM GARANTI

SERVICEINTERVAL 1 ÅR / 30.000 KM 
- DIESELMOTORER

SERVICEINTERVAL 1 ÅR / 20.000 KM 
- BENZINMOTORER 

12 ÅRS GARANTI MOD 
GENNEMTÆRING

DU FÅR DET BEDSTE 
FREM I OS HER HOS 
NISSAN.

Du sætter gang i vores fantasi. 
Du udfordrer vores opfi ndsomhed. 
Du inspirerer os til at udfordre 
standarderne og skabe innovationer. 
Og hos Nissan handler innovation ikke blot 
om mere og større, det handler om at 
bryde grænser og sætte nye standarder. 
Det handler om at udvikle uventede 
løsninger, der opfylder dine vildeste og 
mest pragmatiske drømme. Hos Nissan 
udvikler vi biler, tilbehør og services, der er 
banebrydende – vi gør det praktiske 
spændende og det spændende praktisk, 
så vi kan tilbyde dig en endnu mere 
spændende køreoplevelse hver eneste dag.
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B e s ø g  v o r e s  h j e m m e s i d e  p å :  n i s s a n . d k

Vi har gjort vores bedste for at sikre, at indholdet i denne brochure er korrekt på tidspunktet for trykningen (September 2015). Denne brochure er 
fremstillet ud fra prototyper, der er blevet vist på biludstillinger. I overensstemmelse med firmaets politik vedr. en kontinuerlig produktudvikling 
forbeholder Nissan Europe sig ret til uden varsel at foretage ændringer i forhold til specifikationerne og de viste biler i denne brochure. Nissan-
forhandlerne vil hurtigst muligt blive informeret om sådanne ændringer. Kontakt din lokale Nissan-forhandler, hvis du ønsker de sidste nye informationer. 
På grund af begrænsningerne i forbindelse med trykningen kan farverne i denne brochure afvige en smule fra de faktiske farver på lak og interiør. 
Alle rettigheder forbeholdes. Det er ikke tilladt at gengive denne brochure i sin helhed eller i uddrag uden skriftlig tilladelse fra Nissan Europe.

Denne brochure er trykt på klorfrit papir – MY15 JUKE LHD 09/2015 – Printed in EU. 
Udarbejdet af CLM BBDO, Frankrig – Tlf.: +33 1 41 23 41 23 og fremstillet af eg+ worldwide, France – Tlf.: +33 1 49 09 25 35.
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