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NISMO

MERÉSZ MÉRNÖKI FILOZÓFIA 
30 ÉVEN ÁT
A versenypályáról. A versenyeknél nincs jobb tesztkörnyezet. Részt venni egy komoly 
versenyen nagy kihívás – megnyerni azt, még nagyobb. 1984 óta a NISMO merész 
mérnöki filozófiáját egyetlen cél vezérli: elérni a Nissan csúcsteljesítményét. Az e cél felé 
tartó úton a NISMO számos világrekordot döntött meg, és ezzel valódi legendát teremtett. 
Olyan legendát, amelyet ugyan sokan irigyelnek, de amellyel csak nagyon kevesen képesek 
versenyre kelni. Amikor tehát egy járművön NISMO emblémát lát, rögtön tudhatja, hogy 
valami nem mindennapival van dolga.

Az Ön garázsába. Szenvedélyünk a teljesítmény, de elkötelezettek 
vagyunk az iránt is, hogy a NISMO-élményt a mindig magas minőséget 
kereső vásárlóktól a leglelkesebb autóbolondokig mindenki számára 
elérhetővé tegyük. Ezért büszkék vagyunk széles termékpalettánkra, 
amelynek minden tagja egyedi megjelenést és különleges jellemzőket, 
de egységesen inspiráló vezetési élményt kínál.

GT-R NISMO

370Z NISMO

JUKE NISMO RS

1984 A JELEN

1985 – WEC JAPÁN 1986 – 24 ÓRÁS LE 
MANS-I FUTAM

1990 – JSPC 1990 – JTC1990 – 24 ÓRÁS LE 
MANS-I FUTAM

1991 – 24 ÓRÁS SPA-I 
FUTAM

1992 – 24 ÓRÁS 
DAYTONA-I FUTAM

1992 – BAJNOKI CÍM 
DAYTONÁBAN

1998 – 3. HELYEZÉS A 
LE MANS-I FUTAMON

1994 – JGTC 1995 – JGTC 1998 – JGTC1993 – JTC1992 – JSPC 1998 – 24 ÓRÁS LE 
MANS-I FUTAM

2008 - SGT2004 – SGT 2008 – SGT-
BAJNOKI CÍM

2011 – FIA GT1 2011 – ELSŐ HELY 
A FIA GT1 VILÁGBAJ-
NOKSÁGON

2014 – ZEOD1988 – JAPÁN 
TÚRAAUTÓ-BAJNOKSÁG
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Teljesen megújult JUKE NISMO RS, a tökéletes teljesítményű crossover. A szigorú előírások 
szerint tervezett, szélcsatornában tesztelt JUKE NISMO RS a versenypályákon szerzett több évtizedes 
tapasztalatokat egyesíti. A NISMO RS tervezésénél már az első lépéstől kezdve a teljesítmény állt a 
középpontban, és ezt az autó megjelenése is híven tükrözi. A módosított és nagyobb hűtőrácsnak helyt 
adó első lökhárító-burkolattól az áttervezett oldalsó küszöbökön át a hátsó ajtó spoileréig mindenhol 
tetten érhető az az aprólékos odafigyelés, amelynek eredménye ez a lenyűgöző, minimális 
légellenállású, de 37 százalékkal nagyobb leszorítóerőt biztosító forma.

A VERSENYPÁLYÁRÓL AZ ORSZÁGÚTRA

Könnyűfém keréktárcsák és 
vörös féknyergek gondoskod-
nak a gyors reakcióról, a lenyű-
göző erőről és az egyedi 
stílusról

Az első spoiler a jármű oldala 
felé irányítja a levegőt

A hátsó ajtó spoilere további 
leszorítóerőt biztosít hátul

A hátsó diffúzor javítja az autó 
alatti légáramlást

Újabb nap a munkában 
Bár autóinkat a világ vezető 

mérnökei tervezik szélcsatornákat és 
szuperszámítógépeket nem kímélve, 

egy nagy teljesítményű autó igazi 
próbája mégis a versenypálya. 

Itt derül ki igazán, hogy valóban 
élmény-e vezetni az autót.

Külső NISMO RS emblémák 

Aerodinamikus formaterv
• Átalakított oldalsó küszöbök
• Első légterelő 
• Módosított elülső lökhárítóburkolat 

nagyobb hűtőráccsal
• Aerodinamikus első spoiler
• Hátsó diffúzor
• Spoiler a hátsó ajtón
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MÉG STÍLUSOSABB
Üljön be a JUKE NISMO RS-be, és tapasztalja meg a patinás versenyautós örökség 
által ihletett modern formatervet. Ha végignéz a látványos fényszórókon, a versenyzésre 
hangolt feszesebb felfüggesztésen, amelyeket a NISMO Alcantara kárpitok és a bőr* 
bevonatú kormánykerék egészít ki, Ön is megérezheti, amit már oly sokan: ez nem 
csupán egy újabb teljesítményautó, ez egy NISMO!

Versenyautós formaterv
• LED-es nappali menetfény
• Fényes piros tükörborítás
• Karosszéria színére fújt sárvédő szélesítő betét
• Vörös csíkok a karosszérián
• Látványos fényszórók
• Módosított első lökhárítóburkolat nagyobb 

hűtőráccsal
• Kontrasztos színű oldalsó küszöbök
• Egyedi, a karosszéria színére festett spoiler 

a hátsó ajtón
• Kontrasztos színű hátsó diffúzor

Technológia
• NissanConnect navigációs rendszer
• 360 fokos parkolókamera**
• Aktív Biztonsági Pajzs**
• Nissan Intelligens kulcs
• Nissan Dinamikus Üzemmódvezérlő

**  A Technológia Csomagban elérhetők:
360 fokos parkolókamera, Aktív Biztonsági Pajzs és xenon fényszórók

Versenyautós hangulatú belső tér
• RECARO sport kagylóülések*
• NISMO Alcantara kárpit és bőr bevonatú 

kormánykerék középpontjelzéssel
• Vörös számlapos NISMO fordulatszámmérő
 

• Fekete tetőkárpit
• Piros varrás a műszerfal feletti árnyékolón

*Csomagban rendelhető

*  Az általános iparági gyakorlatnak megfelelően, a bőrülések egyes részei műbőrből készülhetnek. 
Ezen anyag használatával az ülés tartósságának a növelése a cél, mivel az alkalmazott műbőr 
ellenállóbb a karcolódással szemben, könnyebben tisztítható és nem ráncosodik az idő múlásával.
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KÖZÉPPONTBAN 
AZ AUTÓZÁS ÉLMÉNYE
Teljesíti az autók szerelmeseinek minden vágyát. Azt szerettük 
volna, hogy a JUKE NISMO RS legyen a nagy teljesítményű crossoverek 
etalonja, ezért a legmodernebb technológiákkal szereltük fel. A merevebb 
padlólemeztől kiindulva minden alkatrészt gondos tesztelésnek vetettünk 
alá, és csak akkor kaphatott esélyt arra, hogy bekerüljön az új autóba, 
ha jelentős teljesítménynövekedést tudott felmutatni.

Nagyobb féktárcsák új anyagból a jobb 
fékteljesítményért.

A továbbfejlesztett motorhangolás 218 LE-re 
(160 kW-ra) növeli a teljesítményt a manuális váltós 
változatban. 214 LE (157 kW) az Xtronic változatban.

A szabadáramlású kipufogó növeli a teljesítményt, 
és mély, tekintélyt parancsoló hangot kölcsönöz 
az autónak.

A győztes teljesítmény
• 1,6 literes közvetlen benzinbefecskendezéses turbómotor (DIG-T)
• 6 fokozatú manuális sebességváltó rövid áttételekkel
• A NISMO által hangolt Xtronic CVT váltó Sport móddal
• A kétkerékhajtású manuális váltós változatnál helikális geometriájú részlegesen önzáró első 

differenciálmű javítja a tapadást
• NISMO által hangolt nyomatékátirányító rendszer a négykerékhajtású Xtronic változatokon
• NISMO által hangolt kipufogórendszer
• Nagyobb, szellőztetett tárcsafékek, továbbfejlesztett fékbetétek és vörös féknyergek

Lenyűgöző irányíthatóság
• 10 százalékkal feszesebb rugók és lengéscsillapítók (a normál felszereltségű Juke-hoz képest)
• NISMO által hangolt elektromos szervokormány
• 10 küllős, 18” x 7” méretű alumíniumötvözet keréktárcsák
• P225/45R18 méretű nyári gumiabroncsok
• RS sebességváltó fülek a 4WD Xtronic változatban

Megerősített pontok. A karosszéria kulcspontjait 
megerősítettük – az így létrejött merevebb alaplemezzel 
jobban kiaknázható a JUKE NISMO RS plusz 
teljesítménye és agresszívebbre hangolt felfüggesztése.
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A NISSAN JUKE NISMO A 
KÖVETKEZŐKET AJÁNLJA:

3 ÉV VAGY 100 000 KM GARANCIA*

1 ÉVES VAGY 20 000 KILOMÉTERES 
SZERVIZPERIÓDUS

* Amelyik előbb bekövetkezik.

KITERJESZTETT 
GARANCIA** 

A NISSAN 5* lehetőséget nyújt a 3 
éves vagy 100 000 km-es gyártói 
garancia hosszabb időszakra vagy 
magasabb futásteljesítményre való 
kiterjesztésére.

Így kiválaszthatja az autója felhasználá-
si módjához leginkább illeszkedő 
szerződést.

A javítások során csak eredeti Nissan 
alkatrészeket használunk, a beszere-
lést pedig képzett szerelők végzik.

A nyugodt utazásról 24 órás európai 
országúti segélyszolgálat gondoskodik.

KARBANTARTÁSI 
CSOMAG 

Az új Nissan JUKE NISMO RS számára 

Nissan Karbantartási Csomaggal 

biztosíthatja legkönnyebben a megérde-

melt karbantartást!

Ha elhozza autóját márkakereskedé-

sünkbe, a Nissan Karbantartási Csomag 

ütemterve szerint kicseréljük a kopóal-

katrészeket, a különböző olajakat és 

folyadékokat, valamint elvégezzük a 

különféle ellenőrzéseket, így Ön nyugodt 

lehet afelől, hogy autója megbízhatóan 

működik. Teljes ellenőrzést gyakorolhat a 

költségek és az ütemezés felett.

A NISSANNÁL ÖN 
A LEGJOBBAT HOZZA KI 
BELŐLÜNK.

Beindítja képzeletünket. Eredeti gondol-

kodásra késztet minket. Arra ösztönöz, 

hogy átlépjük a határokat és innovatív 

módon gondolkodjunk. A Nissan számára 

az innováció nem pusztán kiegészítést 

vagy bővítést jelent: mi átlépjük a határo-

kat, és újraértelmezzük a hagyományos 

megoldásokat. Olyan váratlan fejlesztések-

kel állunk elő, amelyek a legvadabb vagy 

éppen a legpraktikusabb elvárásokat is 

kielégítik. Mi a Nissannál olyan autókat, 

tartozékokat és szolgáltatásokat kínálunk, 

amelyek különleges tulajdonságaikkal 

izgalmassá varázsolják a praktikusat és 

praktikussá teszik az izgalmasat, hogy Ön 

nap mint nap maradéktalanul átélje a 

vezetés hamisítatlan élményét.

SZÍNEK

Gyöngyház fehér - QAB Ezüstszürke - KY0 Metál fekete - Z11

18”-os NISMO könnyűfém 
keréktárcsák

KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSÁK

RECARO - OPCIÓValódi velúr sportülések piros 
öltéssel – 
ALAPFELSZERELTSÉG

KÁRPITOK

Az aktuális tartozékajánlatokról kérjük, tájékozódjon Nissan 
márkakereskedése árlistájából vagy a www.nissan.hu weboldalon.

**  A Nissan fenntartja a jogot a közölt információk előzetes értesítés nélküli megváltoztatására. Az itt közölt adatok 
tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek szerződéses ajánlattételnek. Az Ön gépjárművéhez elérhető termékek-
ről az ügyféltérben található számítógépen, az internetes értékesítési felületen tájékozódhat. Az internetes 
értékesítési felület használatát illetően kérjük, érdeklődjön Kollégánktól. A Nissan Kiterjesztett Garancia a Nissan 
International Insurance Ltd. által nyújtott biztosítási termék, a biztosítás pontos feltételeiről az ügyféltérben elérhe-
tő Ügyféltájékoztató, valamint az Általános Szerződési Feltételek segítségével tájékozódhat.
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Kövesse a Nissan JUKE-ot:

Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a jelen kiadvány a legaktuálisabb adatokat tartalmazza a nyomdába kerülésekor 
(2015 februárjában) . A prospektusban szakmai rendezvényeken kiállított prototípusokat mutatunk be. A vállalat folyamatos 
termékfejlesztési politikájával összhangban a Nissan Europe fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a jelen 
kiadványban ábrázolt és leírt járműveket, illetve azok műszaki adatait. Az esetleges változtatásról a Nissan márkakereskedőket a 
lehető leghamarabb tájékoztat juk.  Ha a legfr issebb információkra van szüksége, fordul jon a legközelebbi Nissan 
márkakereskedőhöz. Az alkalmazott nyomdai eljárás korlátai miatt előfordulhat, hogy a jelen prospektusban bemutatott színek 
néhány árnyalattal eltérnek a fényezés és a kárpitok valódi színétől. Minden jog fenntartva. E kiadvány részben vagy egészben 
történő sokszorosítása a Nissan Europe írásbeli engedélye nélkül tilos. Jelen hirdetésben közölt adatok és tények kizárólag 
tájékoztató jellegűek, nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak. A gépjárművek importőre a Nissan Sales CEE Kft. 1117 
Budapest, Infopark sétány 3/B. Kombinált üzemanyagfogyasztás: 7.2-7.4 l/100 km, kombinált CO

2
-kibocsátás: 165-169 g/km.

Ez a kiadvány klórmentes papírból készült – FY14 JUKE NISMO BROCHURE LHD 02/2015 – Nyomtatási hely: EU.
Tervezte a newBBDO, Franciaország – Tel.: +33 1 40 62 37 37. Előállította TBWA/Magyarországon. Tel.: +36 1 279 28 00.

k e r e s s e  f e l  w e b o l d a l u n k a t :  w w w . n i s s a n - j u k e . h u

Márkakereskedő bélyegzője:
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