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KAS BŪTŲ, JEI

Į JŪSŲ RANKAS PATEKTŲ SPORTINIS 
VISUREIGIS, KURIO DINAMINĖS 
SAVYBĖS GNIAUŽTŲ KVAPĄ? 
Pernelyg dideli norai. Tačiau „JUKE“ gali daug: jis siūlo didesnį komfortą, greičiau reaguoja į 
komandas, lengvai prisitaiko prie individualių poreikių ir traukia dėmesį. Šis unikalus sportinis 
crossover automobilis yra rimtas partneris, kuris išsiskiria efektyvumu ir naujoviška visų varomųjų 
ratų sistema, užtikrinančia patikimą sukibimą. Trokštate originalaus stiliaus? Jūs galite pagal 
savo individualų skonį atitinkamai pritaikyti kiekvieną detalę tiek viduje, tiek išorėje. Su „JUKE“ 
iš tiesų viskas įmanoma.
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„NISSAN“ DIZAINO STUDIJA

IŠDRĮSKITE BŪTI KITOKIE!
Įsivaizduokite, kokį džiaugsmą pajustumėte žinodami, jog kelyje nesutiksite nė vieno tokio paties 
automobilio, kokį vairuojate jūs. Mūsų „Nissan“ dizaino studija leidžia savo „JUKE“ suteikti 
individualumo dar gamykloje, pristatydama plačią vidaus ir išorės apdailos komplektų spalvų gamą. 
Tai įvairių spalvų apdaila, tekstilės apmušalai, apdailos juostos ir kiti aksesuarai su priderintais 
18 colių lengvojo lydinio ratlankiais. Tai jūsų automobiliui suteikia unikalumo. Drąsa ir sužadinti 
jausmai. Viskas, kas būdinga jums.
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LANGŲ JUNGIKLIŲ APDAILA. Jūs galite pasirinkti norimos spalvos langų 
jungiklių apdailą – baltą, geltoną arba juodą.

SPORTINĖS SĖDYNĖS. Pajuskite dinamikos galią įsitaisę prabangiose 
sportinėse sėdynėse su įspūdinga balta, geltona ar juoda apdaila, priderinta 
prie pačių sukurtos aplinkos.

CENTRINĖ KONSOLĖ. Išryškinkite centrinę konsolę savo pasirinkta apdaila ir 
priderinkite ventiliacinių angų bei durų apdailos detales.

SVEIKINAME APSILANKIUS

„NISSAN“ DIZAINO STUDIJOJE

ĮVAIRIŲ SPALVŲ VIDAUS APDAILOS 
KOMPLEKTAI
„Nissan“ dizaino studija pristatė plačią vidaus apdailos komplektų 
spalvų gamą. Tai padės išryškinti individualų naujojo „JUKE“ 
interjero stilių. Rinkitės įvairių spalvų apdailą su prie jos derančiomis 
baltomis, geltonomis ar juodomis detalėmis.

SPALVOTOS SIŪLĖS. Priderintos spalvos siūlės ant vairo, prietaisų skydelio 
gaubto ir pavarų perjungimo svirties (išskyrus modelius su „Xtronic“ pavarų 
dėže) automobilio salonui suteiks išbaigtumo.
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SPORTINIAI BAMPERIAI. Išgaukite dar didesnį estetinį efektą pritaikydami 
išraiškingą, įvairių spalvų bamperių apdailą priekyje ir gale.

LENGVOJO LYDINIO RATLANKIAI. Jei norite sukurti 
savo individualų stilių ir būti pastebėti, rinkitės 18 colių 
lengvojo lydinio ratlankius ir spalvotas detales.

KONTRASTINGA APDAILA. Jūsų pasirinkimui siūloma kontrastingų spalvų 
priekinių žibintų ir durų veidrodėlių gaubtų apdaila, leidžianti automobiliui suteikti 
individualų stilių.

ĮVAIRIŲ SPALVŲ IŠORĖS APDAILOS 
KOMPLEKTAI
Naujas, įspūdingas „JUKE“ dizaino formas pagyvina „Nissan“ dizaino 
studijos siūlomi įkvepiančių spalvų išorės apdailos komplektai: 
priderinto atspalvio bamperių ir priekinių žibintų apdaila, veidrodėlių 
gaubtai ir išraiškingos lengvojo lydinio ratlankių detalės.

Pateikiami vaizdai yra iliustracinio pobūdžio. Kai kuriose nuotraukose vaizduojami ne Lietuvos rinkai skirti automobiliai, neatitinkantys konkretaus modelio, klasės arba 
pasiūlymo. Vaizduojamos ypatybės gali būti neteikiamos arba įdiegtos tik tam tikruose modeliuose.
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KELYJE JAUSKITĖS KAIP 
PROFESIONALAI
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Pasirengę kelionėms? „JUKE“ salone dominuoja įspūdinga centrinė konsolė, atkartojanti 
radikalias itališko sportinio motociklo linijas. Apvalūs prietaisai padeda kontroliuoti situaciją ir 
suteikia jaudulio. Sportines sėdynes, vairą ir pavarų perjungimo svirtį (išskyrus modelius su „Xtronic“ 
pavarų dėže) puošia unikalios ir tvirtos siūlės. Dabar pasirenkite savo gyvenimo kelionei.

Sportinio motociklo prietaisų 
skydelį su gaubtu primenantis 
JUKE prietaisų skydelis išryškina 
sportinį automobilio stilių.

Specialūs sėdynių atlošai 
užtikrina patikimą atramą 
dinamiško važiavimo metu 
ir suteikia estetinį vaizdą.

Važiuokite su polėkiu! 
Atidaromas stoglangis leis 
patirti dar didesnį malonumą 
važiuojant dieną ir naktį.

Prietaisų skydelis su gaubtu

Sportinės sėdynės

Atidaromas stoglangis
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VARIKLIS IR/
TRANSMISIJA

DARBINIS 
TŪRIS

(l)

GALIA 
(AG)

SUKIMO 
MOMENTAS 

(Nm)

CO2 KIEKIS
(g/km)

DEGALŲ SĄNAUDOS
(l/100km)

Mieste Užmiestyje Mišrus ciklas

16" ir 17" 18" 16" ir 17" 18" 16" ir 17" 18" 16" ir 17" 18"

1.5L dCi 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* - 7,6* - 5,0* - 6,0* -

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
*tik su 16 colių ratlankiais

OPTIMALI DINAMIKA
„JUKE“ išsiskiria tobulu galios ir efektyvumo deriniu. Šiame modelyje montuojamas 
galingiausias variklis – 1,6 l DIG-T su turbokompresoriumi, kurio kompaktiška 
konstrukcija ir pažangi tiesioginio kuro įpurškimo sistema užtikrina didesnį sukimo 
momentą žemų sūkių diapazone bei puikią kuro ekonomiją. Pasirinkę „Xtronic“ 
transmisijos „Sport“ režimą galėsite mėgautis sklandžiu galios perdavimu ir 
jaudinančiu pavarų perjungimu, būdingu važiuojant sportiniu režimu. Taip pat galite 
rinktis naują 1,2 l DIG-T galios variklį, komplektuojamą su šešių pavarų mechanine 
transmisija. Jam būdingas didelis sukimo momentas ir mažas išskiriamo CO2 kiekis. 
Kad ir kokį variklį pasirinktumėte, pradedant nuo galingos 1,6 l DIG-T versijos ir 
baigiant ekonomišku dyzeliniu varikliu, visais atvejais bus užtikrintos optimalios techninės 
automobilio charakteristikos.
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„NISSAN“ DINAMIKOS VALDYMO SISTEMA:

ŽAIBIŠKAI PRISITAIKYS PRIE JŪSŲ 
VAŽIAVIMO NUOTAIKOS

Važiavimo ekspertas. Priklausomai nuo eismo sąlygų, rinkitės maksimalų 
sukimo momentą, optimalią galią ar efektyvumą. Važiuojant įprastu režimu, 
optimaliai suderinamos eksploatacinės savybės ir efektyvumas. Įjungus sportinį 
režimą, iškart atitinkamai pakoreguojamas vairo, transmisijos (tik modelių su 
„Xtronic“ pavarų dėže) ir droselio sklendės valdymas, kad būtų užtikrinta greitesnė 
reakcija į vairuotojo komandas. Važiuojant vienodu greičiu spustelėkite „Eco“ 
režimo mygtuką, kad būtų užtikrintas maksimalus efektyvumas.

Dvejopas veikimas. „Nissan“ dinamikos valdymo sistema 
leidžia ne tik pritaikyti važiavimo režimą, bet ir kontroliuoti salono 
aplinką. Tiesiog perjunkite D režimą į klimato kontrolės režimą ir 
ekrane pasikeis visos reikiamos parinktys, kad salonas maloniai 
sušiltų ar atvėstų, priklausomai nuo jūsų pageidavimų.

Duomenų rinkėjas. „Nissan“ 
dinamikos valdymo sistemos kompiuteris 
kaupia visus važiavimo duomenis. Jis 
išsaugo visą informaciją – nuo 
maksimalios apkrovos iki nuvažiuotų 
kilometrų ir kasdienių kuro sąnaudų. 
Juo daugiau informacijos turėsite, juo 
sumanesni tapsite vairuodami.

Pavaizduota D režimo sąsaja

Pavaizduota Klimato kontrolės sistemos sąsaja

„JUKE“ įrengta „Nissan“ dinamikos valdymo sistema leidžia pakeisti 
važiavimo režimą vos vienu mygtuko spustelėjimu. Kad ir kokia būtų jūsų 
nuotaika, „JUKE“ ras jai tinkamą režimą. Jūs galite nustatyti norimą 
važiavimo režimą, reguliuoti klimato kontrolės sistemą ir sekti savo 
važiavimo informaciją bet kuriuo metu.
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„NISSAN ALL-MODE 4X4-I“ SU SUKIMO MOMENTO PASKIRSTYMO SISTEMA

KUR BEPASUKTUMĖTE, GALIA VISADA BUS 
JŪSŲ PASLAUGOMS.

Atliekant posūkį, ši daug jutiklių turinti sistema 
automatiškai nukreipia galią iš galinių ratų į kairiąją 
ar dešiniąją pusę, priklausomai nuo to, kur jos reikia 
sutelkti daugiau, todėl bet kokį posūkį įveiksite 
sklandžiai ir saugiai.

„JUKE“ automobilyje montuojama ne tradicinė „All-Wheel Drive“ („AWD“) sistema, 
kuri tiesiog nukreipia galią iš priekinės ašies į galinę, bet „AWD“ sistema su 
sukimo momento paskirstymo technologija. Ši sistema reguliuoja galios paskirstymą 
tarp dešinės ir kairės pusių bei priekinių ir galinių ratų. Tai reiškia, jog atliekant 
posūkį išorinės pusės galiniam ratui perduodama didesnė galia, kad jūs lengvai 
galėtumėte įveikti posūkį ir padidinti greitį.

Sukimo momento valdymas
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Ištobulinta aplinka. Prabangios detalės kiekvieną kelionę paverčia ypatinga. Elektrinio 
slankiojančio stoglangio pagalba savo naktinių arba dieninių nuotykių metu mėgaukitės 
šviesesniu salonu. Pažangus elektroninis „Nissan“ raktas leidžia atrakinti ar užrakinti duris 
neištraukus rakto iš savo kišenės.

Ilgesnius daiktus lengviau gabenti padėjus juos ant lygaus 
paviršiaus. Nuleiskite antrosios eilės sėdynes ir pakelkite 
grindis į aukštesnę padėtį, suformuodami lygų paviršių. 
Norėdami paslėpti daiktus, galite pasinaudoti dėtuve su 
dangčiu po krovinių skyriaus grindimis.

„JUKE“ viduje stebėtinai lengvai telpa didelis lagaminas. 
Tereikia nuleisti krovinių skyriaus grindis ir už antrosios 
eilės sėdynių atsiras daug vietos jūsų daiktams sudėti.

Reguliuojamos krovinių skyriaus grindys

354 L TŪRIO
BAGAŽINĖ

„JUKE“ PASIRENGĘS NENUMATYTIEMS KROVINIAMS

Erdvesnis „JUKE“ salonas yra gana įspūdingas ir labai praktiškas. Tiesą 
sakant, jo bagažinė yra talpiausia savo klasėje. „JUKE“ būdingas ne tik 
erdvumas bei lanksčios erdvės pritaikymo galimybės, bet ir dviejų lygių 
reguliuojamos krovinių skyriaus grindys (tik modeliuose su „2WD“ sistema). 
Esant pakeltoms antrosios eilės sėdynėms ir nuleistoms krovinių skyriaus 
grindims, gale lieka daug vietos – čia telpa didelis lagaminas. Nulenkę sėdynes 
galite aukščiau pakelti grindis ir suformuoti lygų pagrindą.

Lygios krovinių skyriaus grindys
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NISSANCONNECT

NAUJOVĖ, PADEDANTI PALAIKYTI 
RYŠĮ SU PASAULIU 
IŠMANI IR PRAKTIŠKA ĮRANGA. „NissanConnect“ sistemą sudaro gausi įranga. Raiškus ir neblizgus 5,8 colio jutiklinis ekranas 
leis ja be galo lengvai naudotis. Tai į vieną visumą susieta moderni garso, navigacijos ir komunikacijos įranga, taip pat pažangios 
ryšio ir išmaniojo telefono prijungimo funkcijos.

PALAIKYKITE RYŠĮ VISUR, KUR KELIAUJATE. „NissanConnect“ siūlo integruotą išmaniojo telefono jungtį. Patogiame „Nissan“ 
ekrane galite naudotis įvairiomis programomis*, kurių sąrašas nuolat plečiasi. Viskas iki smulkmenų apgalvota, kad galėtumėte saugiai 
vairuoti. Jūsų „JUKE“ taps neatsiejama gyvenimo dalimi, panašiai kaip išmanusis telefonas, planšetė ar kompiuteris.

PAŽANGI PAGALBINĖ VAIRAVIMO ĮRANGA ir navigacijos funkcijos pravers pačiose įvairiausiose eismo situacijose.

SRAUTINĖ GARSO TRANSLIACIJA PER „BLUETOOTH®“. Galite klausytis skaitmeninio radijo**, belaidžio internetinio radijo ar 
mėgautis srautinės muzikos transliacija iš savo mobiliojo telefono.

„iPOD“/USB JUNGTIS. Vairuodami galite prijungti savo „iPod“ ar MP3 grotuvą ir klausytis mėgstamų muzikos kūrinių atsidarę 
visą savo fonoteką.

* Vairavimas yra rimta ir atsakinga veikla. „NissanConnect“ paslaugomis naudokitės tik tuomet, kai tai yra saugu. Kai kurios programos gali būti įdiegtos 
vėliau. „NissanConnect“ paslaugas reikia užsisakyti, tačiau dvejus metus nuo automobilio įsigijimo dienos šios paslaugos teikiamos nemokamai. Paslaugos ir 
programos prieinamos tik tam tikrose Europos šalyse ir tik atitinkamuose „Nissan“ modeliuose. Paslaugas ir programas gali teikti „Nissan“ nepavaldžios 
trečiosios šalys. Be to, jos gali būti keičiamos be įspėjimo, „Nissan“ bendrovei ar jos atstovams už tai neprisiimant atsakomybės (įskaitant trečiųjų šalių 
teikiamų paslaugų atšaukimą/suspendavimą ir kitus sąlygų pakeitimus). Tam tikromis nuotolinio ryšio funkcijomis galima naudotis tik turint suderinamą 
telefoną ar prietaisą, kuris neįtrauktas į automobilio komplektaciją. Mobiliojo ryšio paslaugas teikia mobiliojo ryšio bendrovės; šių paslaugų „Nissan“ negali 
kontroliuoti. Mobilusis ryšys veikia ne visose vietose. Gali būti taikomi tarptinklinio ryšio ir (arba) duomenų perdavimo mokesčiai. „Nissan“ bendrovė neatsako 
už jokius galimus įrangos keitimus ar naujinimus arba susijusias išlaidas dėl tolesnio naudojimosi teikiamomis paslaugomis.

** jei veikia Jūsų šalyje.
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NEATSITRENKITE PRIEKIU.

Važiuojant ekrane rodomas automobilio 
priekyje ir viršuje fi ksuojamas vaizdas, 
tad jūs galite žinoti, kada reikia sustoti, 
kad nenuvažiuotumėte pernelyg toli 
ir neatsitrenktumėte.

PAŽVELKITE ŽEMYN.

Važiuojant atbuline eiga, ekrane galima matyti, 
kas vyksta tiesiai už jūsų, o viršuje fi ksuojamas 
vaizdas leidžia išvengti nedidelių objektų, kurių 
negalite pastebėti pro langą.

SAUGOKITE RATUS.

Važiuodami į priekį ar atbuline eiga jūs galite 
paspausti kameros mygtuką ir perjungti viršuje 
fi ksuojamą vaizdą bei pasirinkti šoninį vaizdą. 
Tai neįkainojama pagalba, norint pamatyti, ar 
automobilio ratai yra toli nuo šaligatvio krašto.

PANORAMINIS VAIZDAS.

Po vairuotojo pusėje esančiu veidrodėliu 
įrengta kamera leidžia matyti panoraminį 
vaizdą 360º kampu važiuojant tiek į priekį, 
tiek atbuline eiga.

APLINKINIO VAIZDO SISTEMA

JI STEBI, KAS VYKSTA JŪSŲ UŽNUGARYJE 
IR APLINK AUTOMOBILĮ.
Kodėl nepalengvinus lygiagretaus automobilio statymo? Galinio vaizdo monitorius labai praverčia važiuojant 
atbuline eiga. Tačiau statant automobilį labai naudinga matyti visą vaizdą, ne tik tai, kas vyksta už nugaros. Štai kodėl 
„JUKE“ siūlo aplinkinio vaizdo sistemą. Keturios kameros perduoda panoraminį vaizdą 360º kampu aplink automobilį. 
Ekrane stambiu planu rodomi atskiri vaizdai, užfiksuoti automobilio priekyje, gale ir šonuose. Taigi jūs galite geriau matyti 
visą aplinką. Ne visos kliūtys yra stacionarios (pavyzdžiui, prekių vežimėliai prie parduotuvių), todėl „JUKE“ supančią 
aplinką stebinti judančių objektų aptikimo sistema, užfiksavusi besiartinančius judančius objektus, iškart įspėja vairuotoją.
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®

Aplinkinio vaizdo sistema praverčia ne tik statant 
automobilį. Ji taip pat padeda saugiai išvažiuoti 
iš stovėjimo vietos atbuline eiga. Judančių objektų 
aptikimo sistema, užfiksavusi judantį objektą 
šalia automobilio, įspėja apie tai vairuotoją vaizdo 
ir garso signalais.

Šešios standartinės oro saugos pagalvės. 
Neišvengiamo susidūrimo atveju „Nissan“ kėbulo 
konstrukcija su deformacijos zonomis sugers smūgio 
energiją, o pažangūs saugos diržai ir oro saugos pagalvių  
sistemos užtikrins keleivių apsaugą.

Elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESP). 
„Nissan“ elektroninė stabilumo kontrolės sistema automatiškai 
įjungia ABS ir traukos kontrolės sistemas, kad automobilis 
išliktų stabilus atliekant sudėtingus manevrus, pavyzdžiui, 
staigiai rikiuojantis į kitą juostą.

Aklosios zonos stebėjimo sistema

Nukrypimo iš eismo juostos įspėjimo sistema

„NISSAN SAFETY SHIELD“ KONCEPCIJA

BŪKITE UŽTIKRINTI SAVIMI. 
Nissan Safety Shield“ technologijos, užtikrina visapusišką apsaugą. Kiekvieno mūsų 
automobilio projektavimo ir kūrimo proceso metu saugumui mes skiriame ypatingą dėmesį. 
Čia aprašytos tik kelios iš daugelio jūsų „Nissan“ automobilyje įrengtų sistemų. Saugos 
įranga sutelkta į tris pagrindines sritis: automobilio veikimas ir aplinkos stebėjimas, netikėtų 
situacijų prevencija ir saugumas įvykus avarijai.

Judančių objektų aptikimo sistema.

Jei vairuotojo nematomoje zonoje aptinkamas kitas automobilis,  
kai įjungiamas posūkio signalas ketinant atlikti manevrą, pradeda 
mirksėti įspėjamasis indikatorius ir pasigirsta garso signalas.

Užfiksavusi automobilio nukrypimą iš eismo juostos, 
ši sistema įspėja apie tai vairuotoją garso ir vaizdo 
signalais. Ji be galo sumani: įjungus posūkio signalą, 
sistema išjungia įspėjamuosius signalus.
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1) Mėlyni veidrodėlių gaubtai
2) 18 colių lengvojo lydinio ratlankiai su mėlynomis 

apdailos detalėmis
3) Mėlyna priekinio bamperio apdaila

4) Mėlynas „Lounge“ komplektas: veliūriniai kilimėliai, 
odiniai porankiai su spalvotomis dekoratyvinėmis 

siūlėmis, salono veidrodėlio gaubtas
5) Mėlyna priekinių žibintų apdaila

6) 18 colių lengvojo lydinio ratlankiai su mėlynomis 
apdailos detalėmis

7) Mėlyna galinio bamperio apdaila
8) Apšvietimo sistema, sportinių pedalų rinkinys, 
veliūriniai kilimėliai su mėlynos spalvos logotipu 

ir dekoratyvinėmis siūlėmis (4 vnt.)
9) Šviečiančios slenksčių apsaugos 

(tik priekinės dalies)
10) Mėlyna bagažinės dangčio apatinės 

dalies apdaila

INDIVIDUALUS BRAIŽAS
SUSIKURKITE „JUKE“ PAGAL SAVO STILIŲ: individualių bruožų 

suteiks mėlynos apdailos detalės, kontrastingos spalvos elementai ir 
dailūs bei praktiški aksesuarai, pavyzdžiui, šviečiančios slenksčių 

apsaugos. Priekinė ir galinė apdaila suteiks gyvybingo švytėjimo, o 
„Lounge“ komplektas padės sukurti dar prabangesnę ir komfortiškesnę 

atmosferą. Galima rinktis 18 colių lengvojo lydinio ratlankius su 
spalvotomis apdailos detalėmis ir prie jų priderintą „Exterior“ komplektą. 

Tai Jūsų stiliaus išraiška.

 

Red

Black

White

Yellow

Mat Black

Chrome

Purple

Orange

Blue

Carbon look

Grey

Paketas CREATIVE Paketas EXCLUSIVE

LOUNGE PACK
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A C

SPALVOS APDAILA

PILKOS tekstilės apdaila PILKA aukštos kokybės 
tekstilės apdaila

PILKA aukštos kokybės 
odos apdaila

White 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 colių lengvojo lydinio ratlankiai su pasirinktos spalvos (balta, geltona arba juoda) apdaila

16 colių lengvojo lydinio
ratlankiai „Casual“

17 colių lengvojo lydinio 
ratlankiai „Shiro“

17 colių lengvojo lydinio 
ratlankiai „Sport“

LENGVOJO LYDINIO RATLANKIAI

MATMENYS

JUODA BALTA GELTONA 

JUODA BALTA GELTONA 

A. Važiuoklės bazė: 2530 mm
B. Bendras ilgis: 4135 mm
C. Bendras plotis: 1765 mm
D. Bendras aukštis: 1565 mm

ĮVAIRIŲ SPALVŲ TEKSTILĖS APDAILA

SĖDYNIŲ APDAILA, ODINĖ

Ink Blue (M) - RBN

Ivadas    |    Suasmeninimas    |    Išores dizainas |    Vidaus dizainas    | Eksploatacines savybes    |    Technologija ir Saugumas    |    Aksesuarai    |    Spalvos ir Apdaila Sapusdinti   |    Išeiti



„                “ „          “

„NISSAN JUKE“ SIŪLO:

3 METŲ ARBA 100 000 KM RIDOS 
GARANTIJĄ;

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS 
PASLAUGAS KASMET ARBA 
NUVAŽIAVUS 30 000 KM 
(DYZELINIAMS MODELIAMS);

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS 
PASLAUGAS KASMET ARBA 
NUVAŽIAVUS 20 000 KM 
(BENZININIAMS MODELIAMS). 

SERVISO SUTARTIS

„NISSAN“ serviso sutartis – geriausias 
būdas tinkamai pasirūpinti savo naujuoju 
„Nissan JUKE“ automobiliu. Jis to vertas!
Jūsų „Nissan“ automobilis bus tinkamai 
prižiūrimas ilgus metus už fi ksuotą kainą.
Jums pristačius automobilį į mūsų 
atstovybę, mes pakeisime dalis ir skysčius, 
kaip numatyta ofi cialioje „Nissan“ techninės 
priežiūros programoje, ir atliksime sistemų 
funkcionalumo patikrą tam, kad galėtumėte 
ramiai ir saugiai važinėti. Tai jums padės 
planuoti ir kontroliuoti savo biudžetą. 
„Nissan“ jums praneš apie artėjantį techninį 
aptarnavimą, pasiūlys tinkamiausias 
techninės priežiūros paslaugas ir jums 
patogų šių darbų atlikimo laiką.

PRATĘSTOJI GARANTIJA

„NISSAN 5*“ suteikia galimybę 
pratęsti gamintojo suteiktą 3 metų 
arba 100 000 km ridos garantiją 
ilgesniam laikui.
Pasirinkite geriausiai jūsų vairavimo 
poreikius atitinkantį variantą.
Remontuojant automobilį, bus 
naudojamos tik originalios „Nissan“ 
dalys, o remonto darbus atliks 
kvalifi kuoti „Nissan“ meistrai.

JŪS SKATINATE „NISSAN“ 
TOBULĖTI

Jūs įkvepiate mūsų vaizduotę ir skatinate 
mūsų kūrybiškumą. Dėl jūsų mes esame 
pasiryžę keisti taisykles ir kurti naujoves. 
„Nissan“ naujovės nėra vien priedai. 
Mes pasirengę griauti nusistovėjusią 
tvarką ir nustatyti naujus standartus, 
ieškoti netikėtų sprendimų, kurie 
patenkintų jūsų slapčiausius ir 
pragmatiškiausius troškimus. „Nissan“ 
kuria stereotipus laužančius 
automobilius bei aksesuarus ir siūlo 
nestandartines paslaugas. Mes siekiame 
praktiškus dalykus paversti maloniais, 
o malonius – praktiškais tam, kad 
kasdien sėdėdami už automobilio vairo 
patirtumėte dar malonesnių akimirkų
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A p s i l a n k y k i t e  m ū s ų  s v e t a i n ė j e :  w w w . n i s s a n . l t

Buvo imtasi visų priemonių, kad šio leidinio turinys prieš atiduodant jį spausdinti (2015 M. RUGSĖJO MĖN.) būtų teisingas. Šioje brošiūroje publikuojamos 
automobilių parodose demonstruotų prototipų nuotraukos. Laikydamasi bendrovės politikos nuolat tobulinti savo gaminius, „Nissan Europe“ pasilieka teisę 
bet kuriuo metu pakeisti šiame leidinyje pristatytų automobilių specifikacijas ir nuotraukas. „Nissan“ atstovybėms bus nedelsiant pranešta apie bet kokius 
pakeitimus. Naujausios informacijos teiraukitės vietinėje „Nissan“ atstovybėje. Dėl spausdinimo procesų netobulumo šioje brošiūroje pateiktų iliustracijų 
spalvos gali šiek tiek skirtis nuo tikrųjų išorės ir vidaus apdailos medžiagų spalvų. Visos teisės saugomos. Draudžiama šią brošiūrą ar jos dalį kopijuoti ir 
platinti be raštiško „Nissan Europe“ leidimo.

Brošiūra pagaminta iš popieriaus, kuriame nėra chloro. MY15 JUKE LHD, 2015 m. rugsėjo mėn. Spausdinta EB. 
Leidėjai: „CLM BBDO“, Prancūzija, tel. +33 1 41 23 41 23, ir „eg+ worldwide“, Prancūzija, tel. +33 1 49 09 25 35.

Atstovybės antspaudas:
Sekite „Nissan Juke“:
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