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KUIDAS TEILE MEELDIKS AUTO, 
MIS ON ÜHTAEGU NII SPORTAUTO 
KUI KA CROSSOVER JA MILLEGA 
OLEKS PÕNEV SÕITA? 
Seda on palju tahetud, kuid JUKE esineb võimsalt, kui arvestada kõrgemat istumisasendit, 
tundlikumat reageerimist, lennult tehtavaid isikupärastamise võimalusi ja ilmselget võimet panna 
endale järele vaatama. See ainulaadne sportlik crossover pakub suurepärast, ent samas 
ökonoomset sooritusvõimet ja nelikvedu, mis suudab muuta võimsuse haardejõuks. Kas ihkate 
stiilsust? Teil on võimalus oma soovide järgi kohandada peaaegu kõiki detaile, seda nii sees 
kui ka väljas, ja kujundata isikupäraselt ainulaadne auto. JUKE’is on ühendatud see kõik.
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NISSANI DISAINISTUUDIO

JULGEGE ERINEDA
Kujutage endale ette seda põnevat tunnet, kui ükski teine liikleja maanteel ei saa kogeda niisugust 
sõiduelamust nagu teie. Meie Nissani disainistuudio võimaldab teil oma JUKE’i isikupärastada juba 
tehases. Selleks pakume loomingulisi värvilisi salongi- ja väliskujunduse komplekte, mis sisaldavad 
teie poolt valitud värvi siseviimistlust, kangast, dekoratiivelemente ja palju muud, samuti sobivas 
värvitoonis 18-tolliseid valuvelgi. See on täiesti uus kogemus. Et eristuda. Et oleks põnevam. 
Teie otsustate.
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AKNALÜLITI ILULIISTUD. Tähelepanu äratamiseks valige 
värviliste iluliistudega aknalülitid. Valikus on valged, kollased 
ja mustad iluliistud.

SPORTISTMED. Sõidule annavad hoogu tippklassi sportistmed, 
mille värvivalikus on teie valitud salongivärviga hästi harmoneeruvad 
toonid: pilkupüüdev valge, kollane või must.

KESKKONSOOL. Keskkonsooli rõhutamiseks valige meelepärast tooni 
läige ning esiletõstmiseks harmoneeruv õhuavade ja uste viimistlus.

TERE TULEMAST

NISSANI DISAINISTUUDIOSSE

VÄRVILISED SALONGIKOMPLEKTID
Nissani disainistuudio pakub loomingulisi salongikomplekte, mis 
lisavad erksavärvilise isikupära JUKE’i uue salongi interjööri. 
Valige värviline viimistlus koos sobivate valgete, kollaste või 
mustade detailidega.

VÄRVILISED TEPINGUD. I-le panevad täpi sobivas 
värvitoonis tepingud roolil, näidikupaneelil ja käiguvalitsanupul 
(v.a juhul, kui teie autol on Xtronicu käigukast).
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SPORTLIKUD PÕRKERAUAD. Kui soovite avaldada rohkem muljet, siis 
panustage erksavärviliste iluliistudega eesmisele ja tagumisele põrkerauale.

VALUVELJED. Isikupärase kujunduse täiustamiseks sobivad 
hästi 18-tollised valuveljed ja värvilised iluliistud – nii võite 
kindel olla, et te ei jää kellelegi märkamatuks.

KONTRASTSED VIIMISTLUSELEMENDID. Miks mitte eelistada midagi 
alternatiivset ning valida kontrastset värvi esitulede iluliistud ja küljepeeglite katted.

VÄRVILISED VÄLISKUJUNDUSE 
KOMPLEKTID
JUKE’i muljetavaldavaid uusi kujunduselemente rõhutavad Nissani 
disainistuudio loomingulised väliskujunduse komplektid, millesse 
kuuluvad värvilised põrkerauad ja esitulede iluliistud, peeglikatted 
ning erksavärvilised valuvelgede iluliistud.
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VALLUTAGE TEE NAGU 
PROFESSIONAAL
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Kas olete sõiduks valmis? JUKE’i salongist leiate mootorratta radikaalsetest joontest 
inspireeritud keskkonsooli, mis paneb südame kiiremini põksuma. Ümmargused näidikud hoiavad 
teid kogu vajaliku teabega hästi kursis ning tagavad põneva sõiduelamuse. Ainulaadsed tepingud 
sportistmetel, roolil ja käiguvalitsanupul (v.a juhul, kui teie autol on Xtronicu käigukast) täiustavad 
sõidukogemust veelgi. Valmistuge oma elu sõiduks. 

Sportjalgrattast inspireeritud 
ümmargused varjuga 
näidikud muudavad 
armatuurlaua veelgi 
sportlikumaks. 

Spetsiaalsed istmepolstrid 
hoiavad keha aktiivse sõidu 
ajal paigal ja lisavad sõidule 
stiili.

Lisage põnevust lahtikäiva 
klaaskatusega. Lase öö – ja 
päevavalgus sisse.

Varjuga näidikud

Sportpolstriga istmed

Elektriliselt avatav klaaskatus
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MOOTOR /
KÄIGUKAST

TÖÖMAHT
(l)

VÕIMSUS 
(hj)

PÖÖRDEMOMENT 
(nm)

CO2 HEITKOGUS
(g/km)

KÜTUSEKULU
(l/100km)

Linnatsükkel Maantee Kombineeritud 
tsükkel

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

dCi 110 6MT 1,5 110 260 104 107 4,4 4,6 3,8 3,9 4 4,1

1.6L 5MT 1,6 94 140 138* N/A 7,6* N/A 5,0* N/A 6,0* N/A

1.6L CVT 1,6 117 158 139 142 7,5 7,6 5,1 5,2 6 6,1

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

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

DIG-T 190 Xtronic 1,6 190 240 153 153 8,3 5,5 6,5

*Saadaval ainult 16" velgedega.

VALIGE PARIMAD NÄITAJAD
JUKE tagab ideaalse võimsuse ja ökonoomsuse tasakaalu. Mudeli kõige võimsamas 
1,6-liitrises (DIG-T) mootoris kasutatakse turbolaadimist, mis tagab suurema 
pöördemomendi madalatel pööretel. Peale selle iseloomustab seda mootorit 
kütuseökonoomsus, kompaktne konstruktsioon ja täiustatud otsesissepritse. Valige 
sportrežiimiga Xtronic CVT, tänu millele saate kogeda sujuvat võimsust ja põnevat 
käiguvahetust sportrežiimis, või 1,2-liitrine DIG-T koos 6-käigulise manuaalkastiga. 
See tagab jõulise pöördemomendi, vähendades samas CO2-heidet. Olenemata 
sellest, missuguse mootori te valite – kas võimsa 1,6-liitrise DIG-T või kütuseökonoomse 
diiselmootori –, on tippjõudlus alati standardvarustuses.
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NISSANI DÜNAAMILINE JUHTIMISSÜSTEEM

MUUTKE MEELEOLU LENNULT.

Sooritusvõime ekspert. Pöördemoment, võimsus või ökonoomsus just 
siis, kui te seda soovite. Tavarežiim pakub jõudluse ja ökonoomsuse 
täiuslikku kombinatsiooni. Lülitage sisse sportrežiim ning tunnete kohe, 
kuidas juhtimine, käigukast (ainult Xtronicu käigukastid) ja pöördemomendi 
reageerimine kohanduvad, et tagada tundlikum sõidukogemus. Kui soovite 
tempot maha võtta, vajutage ökorežiimi nupule ja kasutage maksimaalselt 
igat liitrit kütust.

Topeltagent. Peale sõidurežiimi võimaldab Nissani 
dünaamiline juhtimissüsteem reguleerida ka 
salongitemperatuuri. Lülitage lihtsalt D-režiimilt 
kliimarežiimile ja ekraanile kuvatakse kõik valikud, mida on 
vaja selleks, et salongis oleks just nii soe või jahe, kui te 
seda soovite.

Statistikaregister. Nissani 
dünaamilise juhtimissüsteemi 
pardaarvuti hoiab teid kursis kogu 
sõitu puudutava infoga. Sellesse 
salvestatakse peaaegu kõik andmed 
alates maksimaalsest G-jõust kuni 
läbitud vahemaa ja igapäevase 
kütuseökonoomsuseni. Mida rohkem 
teavet teil on, seda targemalt sõidate.

Kuvatakse 
D-režiimi liides

Kuvatakse 
kliimaliides

JUKE’i Nissani dünaamiline juhtimissüsteem võimaldab muuta 
sõiduelamust vaid ühe nupuvajutusega. Ükskõik mis meeleolus te parajasti 
olete, JUKE’il on sellele vastav režiim. Kohandage oma sõiduelamust ja 
kliimat ning jälgige oma soorituse statistikat, seda kõike sõidu ajal.
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NISSANI ALL MODE 4×4-I KOOS TORQUE VECTORING SÜSTEEMIGA

VASAKULE VÕI PAREMALE – VÕIMSUS
ON ALATI TEIE POOLEL.

Kurvis edastab see mitme anduriga süsteem 
automaatselt tagarataste jõu vasakult paremale 
olenevalt sellest, kummal poolel on seda rohkem 
vaja. See tähendab, et kõik suunamuutused on 
sujuvad ja turvalised.

Traditsioonilise nelikveo (AWD) süsteemi asemel, mis jaotab võimsust ainult eest 
taha, reguleerib JUKE’i torque vectoring süsteem võimsust tagaratastele küljelt 
küljele. Kurvi võtmisel tähendab see seda, et pöördemoment saadetakse välimisele 
tagarattale, mis aitab siseneda kurvi ja sealt välja kiirendada. 

Torque Vectoring süsteem
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Veel rafi neeritum. Tippklassi detailid muudavad iga sõidu veidi erilisemaks. Elektriliselt 
avatav klaaskatus võimaldab lisada valgust põnevatesse seiklustesse, olgu päeval või 
öösel. Tänu Nissani intelligentsele võtmete saate uksi lukustada ja avada ilma võtit taskust 
välja võtmata.

Pikemaid asju on palju mugavam paigutada ühetasasele 
pinnale. Klappige teise rea istmed alla ja seadke 
pakiruumi põrand üles – nii moodustub ühetasane 
põrandapind. Nende asjade jaoks, mida soovite varjata, 
on pakiruumi põranda all kaetud panipaik.

Suur pagas mahub JUKE’i üllatavalt hästi. Lihtsalt 
laske pakiruumi põrand alla ja teise rea istmete taha 
tekib kohe pagasi jaoks rohkelt ruumi.

Reguleeritav pakiruumi põrand

PAKIRUUMI MAHT 
354 L

VÕTKE KÕIK 
VAJAMINEV 
IGAKS JUHUKS 
KAASA

JUKE’i suurem mahutavus on üsna üllatav ja igati teretulnud. Tegelikult on 
selle pakiruumi maht suurim oma klassis. Ruumikust ja universaalsust 
täiendab kaheastmeliselt seatav pakiruumi põrand (ainult mudelil 2WD). Vaid 
ühe sekundiga saab istmed alla klappida ja pakiruumi põranda alla lasta, et 
taga oleks rohkem ruumi suuremale pagasile. Klappige istmed alla ja seadke 
paikruumi põrand kõrgemale – tulemuseks on ühetasane põrand.

Ühetasane pakiruumi põrand
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NISSANCONNECT

UUENDUS, MIS ASETAB TERVE 
MAAILMA KÄEULATUSSE
NUTIKAS JA FUNKTSIONAALNE. NissanConnectil on rohkelt funktsioone ning tänu suure lahutusvõimega 5,8-tollisele 
peegeldumisvastasele puuteekraanile on seda uskumatult lihtne kasutada. NissanConnect ühendab endas heli-, navigatsiooni- 
ja sidefunktsioonid ning pakub paindlikke võimalusi nii välisseadmete kui ka nutitelefonide kasutamiseks.

IGAL POOL ELUGA KURSIS. NissanConnecti saab ühendada nutitelefoniga. See võimaldab kasutada järjest suurenevat hulka 
mobiilirakendusi* Nissani mugava ekraani kaudu – kõik see on mõeldud rikastama teie sõidukogemust ohutul viisil. Nii muutub teie 
JUKE teie elustiili lahutamatuks osaks samamoodi nagu nutitelefon, tahvelarvuti ja sülearvuti.

NUTIKAD JUHIABISÜSTEEMID ja navigatsioonifunktsioonid toetavad teid igasugustes liiklusoludes.

HELI VOOGEDASTUS BLUETOOTH®-I KAUDU. digitaalraadiot** või internetiraadiot või kasutage muusika voogedastust 
mobiiltelefoni kaudu.

iPODi/USB PESA. Ühendage süsteemiga iPod või MP3-mängija – nii saate kogu oma muusikakogu autosse kaasa võtta.

* Autojuhtimine on tõsine tegevus. Kasutage NissanConnecti teenuseid ainult siis, kui see on ohutu. Mõned rakendused võivad jõuda turule hiljem. Vajalik on 
NissanConnecti teenuste leping, kuid kahe aasta jooksul alates ostust on teenus kättesaadav tasuta. Teenus ja rakendused on saadaval ainult mõnes Euroopa 
riigis ja valitud Nissani mudelitel. Mõnda teenust ja rakendust võivad pakkuda kolmandad pooled, kes ei allu Nissani kontrollile. Selliseid teenuseid ja rakendusi 
võidakse Nissanile ja tema edasimüüjatele ette teatamata muuta (muu hulgas võivad kolmandad pooled nende pakkumise lõpetada või katkestada). Mõned 
funktsioonid eeldavad ühilduva telefoni või seadme olemasolu, mida ei ole sõidukiga kaasas. Mobiililevi pakuvad mobiilsidefirmad, mis ei allu Nissani kontrollile. 
Mobiililevi ei ole igas piirkonnas kättesaadav. Rändlusteenus ja/või andmete kasutamine võib olla tasuline. Nissan ei vastuta seadmete väljavahetamise ega 
uuendamise eest ega muude kulude eest, mis on vajalikud selleks, et teenuseid oleks võimalik pärast nende muutmist jätkuvalt kasutada.

** Kui seda teie riigis pakutakse.
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ÄRGE LÖÖGE NINA ÄRA.

Kui lülitate sisse edaspidi käigu, kuvatakse 
ekraanile eest- ja pealtvaade, et teaksite, kui 
kaugele võite sõita.

VAADAKE ALLA. 

Tagurdamise ajal võimaldab ekraan jälgida 
auto taha jäävat ala. Ülaltvaade aga aitab 
tuvastada lühemaid objekte, mis võivad jääda 
akna varju.

SÄÄSTKE VELGI.

Edaspidi või tagurpidi liikumise ajal võite 
vajutada kaameranupule ja lülitada pealtvaate 
välja. Nüüd kuvatakse ekraanile ainult 
külgvaade. Sellest on suur abi, et näha, kui 
lähedal on auto kõnnitee servale.

TÄIELIK ÜLEVAADE.

Edaspidi või tagurpidi liikumise ajal võite 
vajutada kaameranupule ja lülitada 
pealtvaate välja. Nüüd kuvatakse ekraanile 
ainult külgvaade. Sellest on suur abi, et 
näha, kui lähedal on auto kõnnitee servale.

NISSANI TÄISVAATEMONITOR

NÄEB TEIE SELJA TAHA 
JA IGALE POOLE MUJALE.
Mis oleks, kui külgboksi parkimine oleks lihtsam? Tahavaatekaamera on suurepärane abivahend tagurdamisel, 
kuid parkimise ajal oleks hea näha rohkem kui lihtsalt selja taha. Just sellepärast on JUKE’i varustuses täisvaatemonitor. 
Nelja kaameraga täisvaatemonitor tagab 360° panoraamvaate ümber auto. Ekraani võib jagada mitmeks väiksemaks 
ekraaniks, millele kuvatakse lähivõtted auto eest, tagant ja kõnnitee servast – kõik selleks, et anda teile parem ülevaade. 
Ja kuna kõik takistused ei püsi paigal (näiteks ostukärud), siis jälgib liikuvate objektide detektor teie JUKE’i ümbrust ja 
hoiatab vahetus läheduses olevate liikuvate objektide eest.
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Täisvaatemonitor aitab juhil parkida ning 
parkimiskohast ka ohutult välja sõita. Kui 
süsteem tuvastab sõiduki kõrval liikumise, 
annab liikuvate objektide detektor juhile nähtava 
ja kuuldava signaali. 

Standardvarustuses on kuus turvapatja. Kui 
kokkupõrge on vältimatu, aitab Nissani Zone Body 
konstruktsioon summutada löögijõudu ning täiustatud 
turvavööd ja turvapatjade süsteem aitavad kaitsta 
kaasreisijaid.

Elektrooniline stabiilsusprogramm (ESP). Nissani 
elektrooniline stabiilsusprogramm aktiveerib automaatselt 
ABSi ja veojõu kontrollsüsteemi, et säiliks juhitavus  
selliste keeruliste manöövrite ajal nagu näiteks ootamatu 
reavahetus.

Pimeala hoiatussüsteem

Sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatussüsteem

NISSANI TURVAKILP

ÜMBRITSEGE END 
ENESEKINDLUSEGA 
Nissani turvakilbi tehnoloogia on täiuslik lähenemine ohutusele, mis on meie iga sõiduki 
konstrueerimise ja arendamise aluseks. Siin kirjeldatud funktsioonid on vaid mõned näited 
paljudest Nissani funktsioonidest, mis aitavad kaitsta teid ja teie kaasreisijaid. Need tehnoloogiad 
keskenduvad kolmele valdkonnale: sõiduki süsteemide ja ümbruse jälgimine, juhi abistamine 
ootamatutes olukordades ning turvalisuse tagamine õnnetuse korral.

Liikuvate objektide detektor.

Kui teie auto pimealas on sõiduk ja te lülitate sisse  
suunatule, et alustada manöövrit, hakkab märgutuli  
vilkuma ja kostub helisignaal. 

See süsteem annab nähtava ja kuuldava signaaliga 
märku, kui hakkate sõidurajalt kõrvale kalduma. 
Süsteem on koguni nii nutikas, et lõpetab hoiatamise, 
kui suunatule sisse lülitate.
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1) Küljepeegli korpused, sinised
2) 18-tollised valuveljed siniste liistudega

3) Eesmise põrkeraua alumise paneeli iluliist, sinine
4) Sinine salongipakett Lounge Pack: värviliste 

õmblustega veluurmatt, värviliste õmblustega nahast 
käetugi, tahavaatepeegli kate.

5) Sinise eriviimistlusega esituled
6) 18-tollised valuveljed siniste liistudega

7) Tagumise põrkeraua alumise paneeli iluliist, sinine
8) Taustavalgustus, sportpedaalid, veluurmatt

koos sinise logo ja õmblustega (neljane komplekt)
9) Valgustusega lävepakuliistud, ainult ees

10) Tagaluugi alumise paneeli iluliist, sinine

ERIPÄRANE STIIL
LISAGE OMA JUKE’ILE ISIKUPÄRAST STIILI – sinised iluliistud ja 

värvilised detailid lisavad kontrastsust ning nutikad ja praktilised 
tarvikud, nagu näiteks valgustusega lävepakuliistud, muudavad sõiduki 

efektsemaks. Eesmine ja tagumine kaitseplaat rõhutavad sõiduki 
sportlikku imagot ning salongipakett Lounge Pack lisab luksuslikke 

detaile ja mugavust. Valige 18-tollised värviliste iluliistudega 
valuveljed ja sobiv Värvipakett – valik on teie.

Punane

Must

Valge

Kollane

Matt must

Kroom

Lilla

Oranž

Sinine

Süsinik välimus

Hall

LOOMINGULINE EKSKLUSIIVNE

LOUNGE PACK

J U K E L E
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B
A C

VÄRVID VIIMISTLUSED

HALL kangas HALL kvaliteetkangas HALL kvaliteetnahkWhite Pearl (PM) - QAB White (S) - 326 Silver (M) - KY0 Dark Metal Grey (M) - KAD

Magnetic Red (M) -NAJRed (S) - Z10 Garnet Black (M) -GAC Black (M) - Z11

16-tolline valuvelg Casual

18-tolline valuvelg koos isikupärastamise elementidega, värvid: valge, kollane, must

17-tolline valuvelg Shiro 17-tolline valuvelg Sport

VALUVELJED

MÕÕTMED

MUST VALGE KOLLANE

MUST VALGE KOLLANE

A: teljevahe: 2530 mm
B: pikkus: 4135 mm
C: laius: 1765 mm
D: kõrgus: 1565 mm

VÄRVILINE SALONGIKOMPLEKT KOOS KVALITEETKANGAGA

VÄRVILINE SALONGIKOMPLEKT KOOS KVALITEETNAHAGA

Ink Blue (M) - RBN
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PIKENDATUD GARANTII

NISSAN 5 annab võimaluse 
pikendada tavalist tehasegarantiid, mis 
on 3 aastat / 100 000 km, pikemaks 
ajaks või suuremaks läbisõiduks.
Valige leping, mis sobib kõige paremini 
teie sõiduharjumustega.
Remonditöödeks kasutame ainult 
Nissani originaalosi, mille paigaldavad 
Nissani kvalifi tseeritud mehaanikud.

HOOLDUSLEPINGUD 

NISSAN+ hooldusleping on parim viis 
tagada oma uuele Nissan JUKE’ile 
hooldus, mida ta väärib!
Me hoolitseme teie Nissani eest hästi 
ja samas tagame aastateks fi kseeritud 
tasemel hoolduskulud.
Kui toote oma auto meie edasimüüja 
juurde, vahetame osad ja vedelikud 
Nissani ametliku hooldusgraafi ku 
kohaselt ning teeme kõik vajalikud 
kontrollid, et saaksite rahuliku südamega 
edasi sõita.
Nissan tagab täieliku kontrolli teie 
eelarve üle ning aitab aega planeerida, 
teavitades teid eesolevast 
plaanijärgsest hooldusest ja pakkudes 
teile kõige sobivamaid hooldusaegu.

NISSAN JUKE’IGA 
PAKUTAKSE TEILE JÄRGMIST:

3-AASTAST GARANTIID VÕI 100 000 KM

DIISELMOOTORITE HOOLDUSVÄLP 
KORD AASTAS VÕI 30 000 KM

BENSIINIMOOTORITE 
HOOLDUSVÄLP KORD AASTAS 
VÕI 20 000 KM

NISSANIS TOOTE TEIE 
ESILE MEIE PARIMA KÜLJE

Teie panete tööle meie kujutlusvõime. 
Teie motiveerite meid olema leidlik. 
Ka piiride nihutamine ja uuenduslikkus 
saavad alguse just teist. Seejuures 
ei tähenda uuenduslikkus Nissani 
jaoks mitte üksnes lisasid ja täiustusi, 
vaid täiesti uute võimaluste loomist. 
See hõlmab ka ootamatuid lahendusi, 
millega püüame vastata teie 
kõrgelennulistele, aga ka praktilistele 
soovidele. Nissan pakub autosid, 
tarvikuid ja teenuseid, mis kujundavad 
ümber paradigmasid, muutes 
praktilised lahendused põnevaks ja 
põnevad lahendused praktiliseks 
ning pakkudes teile meeliülendavat 
sõidukogemust iga päev.
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K ü l a s t a g e  m e i e  v e e b i l e h t e 
w w w . n i s s a n . e e

Oleme teinud kõik selleks, et trükise sisu oleks avaldamise ajal (September 2015) õige. Trükise koostamisel oleme tuginenud autonäitustel esitletud 
prototüüpautode andmetele. Kuna tooteid pidevalt täiustatakse, on Nissan Europe’il õigus siin kirjeldatud ja näidatud sõidukite andmeid igal ajal muuta. 
Nissani edasimüüjaid teavitatakse neist muudatustest esimesel võimalusel. Küsige Nissani edasimüüjalt kõige värskemat teavet. Trükitehnika piirangute 
tõttu võivad fotodel olevad kere ja sisepolstri värvitoonid tegelikkusest mõnevõrra erineda. Kõik õigused kaitstud. Käesoleva trükise või selle osade 
paljundamine Nissan Europe’i kirjaliku loata on keelatud.

Brošüür on trükitud kloorivabale paberile. MY15 JUKE LHD 09/2015 – Trükitud Euroopa 
Liidus Koostaja CLM BBDO, Prantsusmaa, tel +331 41 23 41 23. Tootja eg+ worldwide, Prantsusmaa, tel +331 4909 2535.

Edasimüüja tempel:
Jälgige Nissan Juke’i:
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