
JUKE
NISSAN

Johdanto    |    Personointi    |    Muotoilu    |    Sisustus    |    Suorituskyky    |    Tekniikka ja Turvallisuus    |    Lisävarusteet    |    Värit ja Verhoilut Tulosta   |    Sulje



MITÄ JOS 

URHEILUAUTO, KATUMAASTURI 
JA JÄNNITTÄVÄ AJOKOKEMUS 
OLISIVAT SAATAVISSA YHDESSÄ 
PAKETISSA? 
Yhdistelmä on haastava, mutta Nissan JUKE täyttää toiveet korkeamman maavaran, nopeamman 
vasteen, lennosta tapahtuvan personoinnin ja huomiotaherättävän muotoilun myötä. Ainutlaatuinen 
Sport Cross -malli on taloudellinen, ja nelivetojärjestelmä muuttaa tehon pidoksi. Haluatko tyyliä? 
Lähes jokaista yksityiskohtaa voi muokata sekä sisällä että ulkona, joten autosta voi todellakin 
tehdä yksilöllisen. Nissan JUKElla voit saada kaiken.
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NISSAN DESIGN STUDIO 

USKALLA EROTTUA.
Kuvittele, kuinka hienoa olisi, jos kenelläkään muulla ei olisi täsmälleen samanlaista autoa kuin 
sinulla. Voit räätälöidä JUKEn suoraan tehdastoimitukseen ulko- ja sisäpuolisten personointipakettien 
avulla. Ne sisältävät valitsemasi värin mm. verhoilulle, kankaille, muoviosille sekä väreihin sopivat 
18 tuuman kevytmetallivanteet. Se on ainutlaatuinen ja voimakas kokemus. Yksi osa uskallusta. 
Yksi osa jännitystä. Kaikki sinua.

Sivu 1    |    Sivu 2    |   Sivu 3 

Johdanto    |    Personointi    |    Muotoilu    |    Sisustus    |    Suorituskyky    |    Tekniikka ja Turvallisuus    |    Lisävarusteet    |    Värit ja Verhoilut Tulosta   |    Sulje



LASINNOSTIMIEN KYTKIMET Piristä ilmettä värillisillä lasinnostimien kytkimillä. 
Voit valita väriksi valkoisen, keltaisen tai mustan.

URHEILULLISET ISTUIMET Paranna ajettavuutta laadukkailla, urheilullisilla 
istuimilla joiden valkoinen, keltainen tai musta verhoilu sopii valitsemaasi 
tunnelmaan.

KESKIKONSOLI Korosta keskikonsolia, tuuletusritilöitä ja oviverhoiluja 
valitsemallasi värillä.

TERVETULOA 

NISSAN DESIGN STUDIOON

COLOR INTERIOR PACKS – SISÄTILAT
Rakenna oma JUKEsi väripakettien avulla, jotka tuovat eläväisen ja 
persoonallisen ilmeen ohjaamon sisätiloihin. Valitse värillinen 
verhoilu ja siihen sopivat valkoiset, keltaiset tai mustat tehosteet.

VÄRILLINEN TIKKAUS Sido ulkoasu yhteen värikoordinoidulla tikkauksella 
ohjauspyörässä, mittarikotelossa ja vaihteenvalitsimen nupissa 
(Xtronic-automaattivaihteistoa lukuun ottamatta).
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URHEILULLISET PUSKURIT Tehosta vaikutusta kirkkailla puskurin 
koristelistoilla edessä ja takana.

KEVYTMETALLIVANTEET Valitse 18 tuuman 
kevytmetallivanteet ja värilliset viimeistelyt, jotta saat
omanlaisesi tyylin ja taatun huomioarvon.

KORISTEOSAT KONTRASTIVÄREISSÄ Valitse ajovalojen kehykset ja 
sivupeilien kuoret kontrastiväreissä.

VÄRIPAKETIT – ULKOPUOLI
Nissan JUKEn vakuuttavat uudet tyyliyksityiskohdat heräävät 
henkiin Nissan Design Studion luovilla personointipaketeilla, 
jotka sisältävät väreihin sopivat puskurin koristelistan ja ajovalojen 
kehykset, peilien kuoret ja värikkäät kevytmetallivanteiden 
viimeistelyt.

Kuvat ovat viitteellisiä, eivätkä ne edusta mitään tiettyä mallia, varustetasoa tai tarjousta. Esitettyjä
ominaisuuksia ei välttämättä ole saatavana, tai niiden saatavuus on rajattu tietyille varustetasoille.
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AJA KUIN AMMATTILAINEN
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Oletko valmis ajamaan? JUKEssa on sykettä nostava keskikonsoli, joka on saanut inspiraation 
italialaisen sporttimoottoripyörän radikaaleista muodoista. Urheilullisten istuimien, ohjauspyörän ja 
vaihteenvalitsimen nupin (Xtronic-automaattivaihteistoa lukuun ottamatta) ainutlaatuinen tikkaus 
antaa hyvän pidon. Voit nyt valmistautua ainutlaatuiseen kyytiin.

Sporttimoottoripyöristä 
inspiraation saaneet pyöreät, 
varjostimilla varustetut mittarit 
antavat mittaristolle erityisen 
urheilullisen ulkonäön.

Urheilulliset istuimet tukevat 
aktiivisen ajon aikana ja 
tuovat tyyliä sisätiloihin.

Tuo elämääsi lisää jännitystä 
aukeavalla kattoikkunalla, joka 
tuo ulkomaailman autoon sisälle 
päivin ja öin.

Heijastamaton mittaristo

Urheilullisella materiaalilla 
verhoillut istuimet

Aukeava kattoikkuna
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MOOTTORI /
VOIMANSIIRTO

TILAVUUS
(L)

TEHO 
(hv)

VÄÄNTÖ 
(Nm)

CO2 -PÄÄSTÖT 
(g/km)

POLTTOAINEEN KULUTUS
(L/100 km)

Kaupunkiajo Maantieajo Yhdistetty

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

dCi 110 2WD 6M/T 1,5 110 260 104 107 4,4 4,6 3,8 3,9 4 4,1

94 2WD 5M/T 1,6 94 140 138* N/A 7,6* N/A 5,0* N/A 6,0* N/A

117 2WD CVT 1,6 117 158 139 142 7,5 7,6 5,1 5,2 6 6,1
DIG-T 115 2WD 
6M/T 1,2 115 190 128 130 7,1 7,2 4,9 5 5,7 5,8
DIG-T 190 2WD 
6M/T 1,6 190 240 139 139 7,6 5,1 6
DIG-T 190 4WD 
Xtronic 1,6 190 240 153 153 8,3 5,5 6,5

*vain 16 tuumaiset vanteet

VALITSE TEHO

Nissan JUKEssa on tehon ja taloudellisuuden täydellinen tasapaino. Sen tehokkain 
vaihtoehto eli 190 hv DIG-T -moottori jaksaa vääntää ja kompakti moottorirakenne 
sekä kehittynyt suorasuihkutus parantavat polttoainetaloudellisuutta. Valitse Sport-
tilalla varustettu Xtronic-automaattivaihteisto, jos haluat kokea katkeamattoman voiman 
riemun. Tutustu myös uuteen 115 hv DIG-T -moottoriin, joka on saatavissa 
6-vaihteisella manuaalivaihteistolla. Se tuottaa reilusti vääntöä pienemmillä CO2-
päästöillä. Valitsemastasi moottorista riippumatta huippusuorituskyky on vakiona niin 
tehokkaassa 190 hv DIG-T:ssä kuin polttoainetaloudellisessa dieselissäkin.
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NISSANIN DYNAAMINEN OHJAUSJÄRJESTELMÄ

MUUTA MIELIALAA LENNOSTA

Suorituskyvyn asiantuntija Saat vääntöä tai taloudellisuutta juuri silloin 
kun haluat. Normal-tilassa saat täydellisen yhdistelmän suorituskykyä ja 
taloudellisuutta. Vaihda Sport-tilaan ja ohjauksen, vaihteiston (vain Xtronic-
automaattivaihteisto) ja kaasupolkimen vasteet muuttuvat entistä 
nopeammiksi. Kun tahtia on syytä hillitä, saat parhaan 
polttoainetaloudellisuuden painamalla Eco-tilan painiketta.

Kaksoisagentti Ajotyylin lisäksi Nissanin dynaamisella 
ohjausjärjestelmällä voi hallita sisätilojen mukavuutta. 
Vaihda D-Modesta Climate Modeen. Näyttöön tulevat 
kaikki tarvittavat valinnat, joilla saat ohjaamosta juuri niin 
lämpimän tai viileän kuin haluat.

Tilastonikkari Voit seurata 
suorituskykytilastoja Nissanin 
dynaamisen ohjausjärjestelmän 
ajotietokoneella. Se tallentaa kaikki 
tiedot suurimmista G-voimista 
osamatkojen pituuksiin ja päivittäiseen 
polttoainetaloudellisuuteen. Mitä 
enemmän tietoja on käytettävissä, 
sitä älykkäämmin osaat ajaa.

Kuvassa D-Moden käyttöliittymä

Kuvassa  
ilmastointilaitteen käyttöliittymä

Nissanin dynaamisella ohjausjärjestelmällä voit muokata auton toimintaa 
nappia painamalla. JUKEssa on tila jokaiselle mielialalle. Voit räätälöidä 
ajettavuutta, säätää ilmastointia ja seurata suorituskykytilastoja ajaessa.
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NISSANIN ALL-MODE 4X4i -NELIVETO TORQUE 
VECTORING –JÄRJESTELMÄLLÄ

VASEMMALLA TAI OIKEALLA, 
VOIMA ON SILTI PUOLELLASI

Kaarteessa tämä useita tunnistimia sisältävä 
järjestelmä siirtää automaattisesti takapyörien 
tehoa vasemmalle tai oikealle sen mukaan, kumpi 
puoli tarvitsee tehoa enemmän. Minkä tahansa 
suunnanmuutoksen voi siis tehdä sulavasti.

Toisin kuin perinteisissä nelivetojärjestelmissä (AWD), joissa voima jakautuu 
vain edestä taakse, Nissan JUKEen saatava Torque Vectoring- järjestelmällä 
varustettu nelivetojärjestelmä säätää takapyörien tehoa puolelta toiselle. 
Kaarreajossa ulkokaarteen takapyörä saa enemmän tehoa, mikä helpottaa 
ohjattavuutta ja kiihdyttämistä kaarteesta ulos. 

Väännönjako
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Lisää hienostuneisuutta Laadukkaat yksityiskohdat tekevät ajamisesta aina hieman 
erityisempää. Saat valoa jännittäviin seikkailuihin päivin ja öin saatavissa olevan aukeavan 
kattoikkunan kautta. Nissanin älyavaimella voit lukita ja avata ovet ottamatta avainta taskusta.

Pitkät esineet on paljon helpompi kuormata tasaiselle 
pinnalle. Taita toinen istuinrivi alas ja nosta tavaratilan 
lattia yläasentoon, jotta saat tasaisen tavaratilan lattian. 
Jos kuljetat esineitä, jotka haluat pitää piilossa, tavaratilan 
lattian alla on peitetty säilytyslokero.

Suuret matkatavarat sopivat yllättävän hyvin JUKEen. 
Laske tavaratilan lattia ala-asentoon ja saat toisen 
istuinrivin taakse runsaasti tilaa tavaroille.

Säädettävä tavaratilan lattia

354 LITRAN TAVARATILA

PAKKAA ODOTTAMATTOMIA TILANTEITA VARTEN

Nissan JUKE on sisätiloiltaan yllättävän tilava. Itse asiassa tavaratila on 
kokonsa puolesta luokkansa parhaimmistoa. Tilan ja joustavuuden 
salaisuus on 2-vaiheinen säädettävä tavaratilan lattia (vain etuvetomalleissa). 
Kun toinen istuinrivi on yläasennossa ja tavaratilan lattia ala-asennossa, 
tavaratilassa on runsaasti tilaa matkatavaroille. Kun istuimet taitetaan alas ja 
lattia nostetaan yläasentoon, tuloksena on tasainen tavaratilan lattia.

Tasainen tavaratilan lattia

Sivu 1    |    Sivu 2   |    Sivu 3   |    Sivu 4

Johdanto    |    Personointi    |    Muotoilu    |    Sisustus    |    Suorituskyky    |    Tekniikka ja Turvallisuus    |    Lisävarusteet    |    Värit ja Verhoilut Tulosta   |    Sulje



NISSANCONNECT

INNOVAATIO, JOKA PITÄÄ 
MAAILMAN ULOTTUVILLASI
ÄLYKÄSTÄ JA TOIMIVAA. NissanConnect on täynnä monipuolisia toimintoja, joiden käyttö sujuu vaivattomasti 5,8-tuumaisella 
heijastamattomalla teräväpiirtokosketusnäytöllä. Siinä on tehokkaat äänentoisto-, navigointi- ja viestintäjärjestelmät, huippuluokan 
liitettävyys sekä älypuhelinintegraatio.

YHTEYKSISSÄ MISSÄ TAHANSA. NissanConnect mahdollistaa älypuhelinintegraation. Nissanin näytöltä voit nauttia alati 
laajenevasta sovellusvalikoimasta*, mikä tekee ajamisestasi turvallisesti mukavampaa. Näin JUKEsta tuleee sinulle tärkeä 
verkkoyhteyslaite älypuhelimen, tablettitietokoneen ja tietokoneen tavoin.

ÄLYKKÄÄT KULJETTAJAA AVUSTAVAT TOIMINNOT sekä navigointitoiminnot ovat tukenasi kaikissa liikennetilanteissa.

ÄÄNEN SUORATOISTO BLUETOOTH®-YHTEYDELLÄ Kuuntele Internet-radiota** tai suoratoista musiikkia matkapuhelimestasi.

iPOD/USB-LIITÄNTÄ. Kytke iPod tai MP3-soitin autoosi ja ota koko musiikkikokoelmasi mukaan tien päälle.

*Ajaminen on vakava asia. Käytäthän NissanConnectia vain silloin, kun se käyttäminen on turvallista eikä se häiritse keskittymistäsi liikenteeseen. Kaikkien 
sovellusten välitöntä saatavuutta ei voida taata. NissanConnect-palvelun tilaus on pakollinen, mutta se on saatavana ilmaispalveluna 2 vuoden takuun 
alkamispäivästä. Palvelu ja sovellukset ovat saatavina tietyissä Euroopan maissa ja tiettyjen Nissan-mallien yhteydessä. Kolmannet osapuolet voivat tarjota 
sellaisia palveluja ja sovelluksia, joita Nissan ei valvo, eivätkä Nissan tai Nissan.edustajat ole vastuussa niihin tulevista muutoksista, joita voidaan tehdä ilman 
erillistä ilmoitusta (mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta, kolmannen osapuolen palvelujen lopettaminen/keskeyttäminen). Tietyt etäkäyttötoiminnot 
edellyttävät yhteensopivaa puhelinta tai laitetta, joka ei sisälly ajoneuvoon. Matkapuhelinverkkojen ominaisuudet riippuvat palveluntarjoajista, joita Nissan ei 
valvo. Matkapuhelinverkko ei ole käytössä kaikilla alueilla. Verkkovierailu (roaming) ja/tai datakäyttö voi aiheuttaa lisäkustannuksia. Nissan ei ole vastuussa 
laitteiden vaihtamisesta tai päivityksistä eikä muistakaan kustannuksista, jotka voivat aiheutua palvelumuutoksesta aiheutuvasta käyttökatkoksesta. 

**Ei saatavilla Suomessa.
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ÄLÄ KOLHI KEULAA

Ajettaessa näytössä on näkymä eteenpäin 
ja ylhäältä, joten tiedät aina, miten pitkälle 
voit mennä – menemättä liian pitkälle.

VAROKAA TAKANA

Peruutettaessa näet näytön kautta, mitä 
takana on. Ylänäkymästä näet matalat kohteet, 
jotka muuten jäävät ikkunalinjan alapuolelle.

SÄÄSTÄ VANTEITA

Ajettaessa eteen- tai taaksepäin voit 
kamerapainiketta painamalla vaihtaa 
ylänäkymän tilalle sivunäkymän. Siitä 
on apua, kun haluat nähdä etäisyyden 
katukiveykseen.

KOKO KUVA

Kameroiden avulla saat 360 asteen 
lintuperspektiivinäkymän avuksesi ajaessasi 
eteen- tai taaksepäin.

NISSANIN AROUND VIEW MONITOR

SE VARMISTAA SELUSTASI 
JA KAIKEN MUUNKIN.
Mitä jos taskupysäköinti olisi helppoa? Peruutuskamera on loistava apuväline peruutettaessa, mutta pysäköitäessä 
on mukava nähdä muuallekin kuin vain taaksepäin. Tästä syystä JUKEen on saatavissa Around View Monitor -panoraamanäyttö. 
Neljän kameran avulla saat virtuaalisen 360 asteen lintuperspektiivinäkymän autosta. Näet jaettavasta näytöstä lähikuvat 
edestä, takaa ja sivuilta. Koska kaikki kohteet eivät pysy paikoillaan (esimerkiksi ostoskärryt), liikkuvien kohteiden 
tunnistusjärjestelmä pitää JUKEa silmällä ja varoittaa läheisyydessä olevista liikkuvista kohteista.
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®

Around View Monitor - panoraamanäyttö ei  
auta vain pysäköitäessä, vaan sen avulla ruudusta 
voi myös lähteä turvallisesti. Liikkuvien kohteiden 
tunnistusjärjestelmä varoittaa kuvan ja äänen 
kautta, kun järjestelmä havaitsee liikettä auton 
läheisyydessä.

6 turvatyynyä vakiona Kun törmäystä ei voida välttää, Nissanin 
korin törmäysvyöhykkeet auttavat iskuvoiman vastaanottamisessa 
ja kehittyneet turvavyö- ja turvatyynyjärjestelmät auttavat matkustajien 
suojaamisessa.

Ajonhallintajärjestelmä (ESP) Nissanin ajonhallintajärjestelmä 
aktivoi automaattisesti ABS-järjestelmän ja luistoneston, jotta 
auton hallinta säilyy vaikeissa ohjausliikkeissä, kuten äkillisessä 
kaistan vaihdossa.

Kuolleen kulman varoitusjärjestelmä

Kaistavahti

NISSAN SAFETY SHIELD –TEKNOLOGIOIDEN 
FILOSOFIA

YMPÄRÖI ITSESI 
ITSELUOTTAMUKSELLA 
Nissan Safety Shield -teknologiat ovat kokonaisvaltainen lähestymistapa turvallisuuteen. 
Ne ohjaavat jokaisen valmistamamme ajoneuvon suunnittelu- ja kehitystyötä. Tässä 
kuvatut ominaisuudet ovat vain osa Nissanissa olevista ominaisuuksista, jotka auttavat 
suojaamaan sinua ja muita kolmen keskeisen osa-alueen avulla: auton järjestelmiä ja 
ympäristöä valvotaan, odottamattomien tilanteiden käsittelyssä avustetaan ja matkustajat 
pyritään pitämään turvassa, jos onnettomuus tapahtuu.

Liikkuvien kohteiden tunnistusjärjestelmä

Jos toinen ajoneuvo havaitaan kuolleen kulman alueella, merkkivalo 
syttyy. Merkkivalo vilkkuu ja kuuluu varoitusääni, jos kytket suuntavilkun 
kääntymisen tai kaistan vaihtamisen merkiksi.

Tämä järjestelmä varoittaa kuvan ja äänen kautta,  
kun se havaitsee, että olet ajautumassa pois 
kaistaltasi. Järjestelmä on älykäs, sillä se lopettaa 
varoitukset, kun kytket suuntavilkun.
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1) Peilien kuoret, siniset
2) 18 tuuman kevytmetallivanteet sinisillä viimeistelyillä

3) Etupuskurin alapaneelin koriste, sininen
4) ) Blue Lounge Pack: tekstiilimatto sinisellä logolla ja 

tikkauksella, nahkainen kyynärnoja värillisellä 
tikkauksella, sisäpeilin kuori

5) Ajovalon kehys, sininen
6) 18 tuuman kevytmetallivanteet sinisillä viimeistelyillä

7) Takapuskurin alapaneelin koriste, sininen
8) Tunnelmavalaistus, urheilulliset polkimet, tekstiilimatot 

sinisellä logolla ja tikkauksella (4 kpl)
9) Kynnyslistasarja, valaistu, vain edessä

10) Takaluukun alakoriste, sininen

OMA TYYLI
LIITÄ OMA TYYLISI JUKEEN kontrastivärisillä personointiosilla sekä 

älykkäillä ja käytännöllisillä lisävarusteilla, kuten valaistuilla kynnyslistoilla. 
Lisää dynaamista loistoa etu- ja takapuskureiden suojalevyillä sekä 

luksusluokan yksityiskohtia ja mukavuutta Lounge Pack 
-lisävarustepaketilla. Voit valita 18 tuuman kevytmetallivanteet värillisillä 

viimeistelyillä ja vastaavan Color Exterior Pack -lisävarustepaketin – 
päätät kaiken itse.

Red

Black

White

Yellow

Mat Black

Chrome

Purple

Orange

Blue

Carbon look

Grey

CREATIVE EXCLUSIVE

LOUNGE PACK
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D

B
A C

VÄRIT VERHOILUT

HARMAA Tekstiili HARMAA Premium-kangas HARMAA Premium-nahkaWhite 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

18 tuuman kevytmetallivanteen personointi (White, Sunlight Yellow, Black)

16 tuuman 
kevytmetallivanne Casual

17 tuuman 
kevytmetallivanne Shiro

17 tuuman 
kevytmetallivanne Sport

KEVYTMETALLIVANTEET

MITAT

MUSTA VALKOINEN KELTAINEN

MUSTA VALKOINEN KELTAINEN

A: Akseliväli: 2 530 mm
B: Kokonaispituus: 4 135 mm
C: Kokonaisleveys: 1 765 mm
D: Kokonaiskorkeus: 1 565 mm

COLOR INTERIOR PACKIN TEKSTIILILISÄVARUSTE

COLOR INTERIOR PACKIN PREMIUM-NAHKALISÄVARUSTE

Ink Blue (M) - RBN
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JATKOTURVA

Kun ostat uuden tai käytetyn Nissan-auton, 
voit ottaa siihen myös Nissan 5* 
Jatkoturvan. Se jatkaa takuun antamaa 
mielenrauhaa kattaen keskeisten 
mekaanisten ja sähköisten osien 
rikkoutumiset jopa viidenteen vuoteen 
asti. Nissan 5* Jatkoturva tulee voimaan 
uuden auton takuun umpeutuessa, ja siihen 
kuuluu Nissan Pan Europe -tiepalvelu. 

VAKUUTUS

Nissan Vakuutus on ainutlaatuinen 
vakuutuskokonaisuus. 
Saat markkinoiden kattavimman 
turvan autollesi. Saat lisäksi 
merkittävästi lisää turvaa itsellesi ja 
kaikille autossasi mukana oleville 
matkustajille. Ainutlaatuisen Nissan 
Vakuutuksen saat helposti 
valtuutetulta jälleenmyyjältä tai Ifi stä.
Vakuutuksen myöntää If 
Vahinkovakuutusyhtiö Oy.

ASIAKAS TUO ESIIN 
NISSANIN PARHAAT 
PUOLET.

Saat mielikuvituksemme lentämään. 
Herätät nerokkuutemme. Innostat mei-
dät muuttamaan sääntöjä ja tekemään 
innovaatioita. Nissanin innovaatioissa ei 
ole kyse pelkästään lisäyksistä tai laa-
jennuksista, vaan rajojen rikkomisesta 
ja uuden luomisesta. Haluamme kehittää 
yllättäviä ratkaisuja, jotka täyttävät käy-
tännön tarpeesi ja hurjimmatkin toiveesi. 
Nissan suunnittelee mullistavia autoja, 
lisävarusteita ja palveluita. Tekemällä 
käytännöllisestä jännittävää ja jännit-
tävästä käytännöllistä pystymme tarjo-
amaan entistä riemukkaamman ajoelä-
myksen joka päivä.

NISSAN JUKE 
TARJOAA SINULLE:

UUDEN AUTON TAKUU:
3 VUOTTA TAI 100 000 KM

PUHKIRUOSTUMATTOMUUSTAKUU: 
12 VUOTTA

HUOLTOVÄLI: 20 000 KM / 
12 KUUKAUTTA (BENSIINIMOOTTORI) 
TAI 30 000 KM / 12 KUUKAUTTA 
(DIESELMOOTTORI)
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T e r v e t u l o a  s i v u s t o l l e m m e :  w w w . n i s s a n . f i

Olemme pyrkineet kaikin keinoin varmistamaan, että tämä julkaisu sisältää oikeat tiedot painoajankohtana (SYYSKUU 2015). Tämä esite on laadittu 
prototyyppiajoneuvoista, joita on esitelty autonäyttelyissä. Koska Nissan pyrkii jatkuvasti parantamaan tuotteitaan, Nissan Europe pidättää oikeuden tehdä 
tietoihin ja tässä julkaisussa näkyviin ajoneuvoihin muutoksia milloin tahansa. Nissan-jälleenmyyjille ilmoitetaan muutoksista mahdollisimman nopeasti. Saat 
ajankohtaisimmat tiedot paikalliselta Nissan-jälleenmyyjältä. Käytettyjen painoprosessien rajoitusten takia tämän esitteen värit voivat erota hieman maalipinnan 
ja käytettyjen sisäverhoilumateriaalien todellisista väreistä. Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä esitettä ei saa kopioida osittain tai kokonaan ilman Nissan 
Europen kirjallisesti antamaa lupaa.

Esite on valmistettu kloorittomasta paperista – MY15 JUKE LHD 09/2015 – Painettu EU:ssa. 
Valmistus: CLM BBDO, Ranska – puh. +33 1 41 23 41 23. Valmistus: eg+ worldwide, Ranska – puh. +33 1 49 09 25 35.

Jälleenmyyjän leima:
Seuraa Nissan JUKEa:
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