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KĀ BŪTU,

JA VIENĀ AUTOMOBILĪ BŪTU 
APVIENOTS SPORTA 
AUTOMOBILIS, SUV UN 
AIZRAUJOŠS BRAUCIENS?
Tas ir daudz prasīts, taču JUKE sniedz vēl vairāk, piedāvājot augstāku klīrensu, ātrāku reakciju, 
personalizēšanas iespējas un izskatu, kas liek atskatīties. Šis unikālais sporta krosovers 
ir aprīkots ar efektīvo un inovatīvo pilnpiedziņas sistēmu, kas visu jaudu pārvērš vilcē. 
Vēlaties stilu? Jūs varat personalizēt gandrīz jebkuru automobiļa salona un eksterjera 
detaļu, lai Jūsu automobilis atbilstu Jūsu personībai. JUKE patiesi dāvā Jums visu!

 

Ievads    |    Personalization    |    Automobiļa ārējais dizains    |    Automobiļa salona dizains    |    Sniegums    |    Tehnologijas un Drošiba    |    Aksesuāri    |    Krāsas un Apdares Printet   |    Iziet



NISSAN DIZAINA STUDIJA –

UZDROŠINIETIES ATŠĶIRTIES!
Iztēlojieties sajūsmu, ko izjustu, ja uz ielas nevienam nebūtu tāda automobiļa kā Jums! Mūsu Nissan 
dizaina studijas radošā Color Packs līnija automobiļa salonam un eksterjeram ļauj Jums personalizēt 
savu JUKE jau rūpnīcā. Tā ietver apdari, audumus, sānu uzlikas un daudz ko citu Jūsu izvēlētā krāsā 
kopā ar pieskaņotiem 18" vieglmetāla diskiem. Tā ir intensīvi unikāla pieredze. Daļēji uzdrošināšanās, 
daļēji aizrautība un, protams, Jūs.
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LOGU VADĪBAS SLĒDŽU APDARE. Ķerieties pie lietas ar krāsainajiem logu 
vadības slēdžiem: White, Yellow vai Black krāsās!

SPORTA SĒDEKĻI. Piešķiriet enerģiju savam braucienam ar ekskluzīviem sporta 
sēdekļiem, pieskaņojot White, Yellow vai Black apdari sevis izvēlētajai gaisotnei!

CENTRĀLĀ KONSOLE. Izceliet automobiļa centrālo konsoli ar spīdīgiem elementiem 
pēc savas izvēles un akcentējiet dizainu ar pieskaņotu gaisa ventilācijas atveru un 
durvju apdari!

LAIPNI LŪGTI

NISSAN DIZAINA STUDIJĀ!

COLOR PACKS AUTOMOBIĻA SALONAM.
Nissan dizaina studija piedāvā radošu automobiļa salona komplektu 
līniju, kas JUKE jaunajam salonam piešķirs izteiksmīgu raksturu. 
Izvēlieties pilnu apdari iecienītākajā krāsā ar pieskaņotiem elementiem 
White, Yellow vai Black krāsā!

KRĀSAINAS NOŠUVES. Pilnībā valdiet pār sava automobiļa izskatu ar 
pieskaņotā krāsā nošūtām stūres, mērinstrumentu paneļa un pārnesumu 
pārslēga vīlēm (izņemot Xtronic transmisijai)!
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SPORTA BAMPERI. Radiet vēl lielāku efektu ar spilgtas krāsas 
priekšējo un aizmugures bamperi!

VIEGLMETĀLA DISKI. Izvēlieties 18" vieglmetāla diskus 
un krāsainas uzlikas, lai pabeigtu savu JUKE personalizēto 
dizainu un kļūtu vēl pamanāmāki!

KONTRASTĒJOŠA APDARE. Izvēlieties priekšējo lukturu un sānu spoguļu 
apdari kontrastējošās krāsās, lai panāktu unikālāku izskatu!

COLOR PACKS AUTOMOBIĻA ĀRPUSEI.
JUKE iespaidīgais, jaunais stils atdzīvojas, pateicoties Nissan 
dizaina studijas radošajai automobiļa eksterjera komplektu līnijai, 
kas ietver bamperus un lukturu apdari, sānu spoguļu uzlikas 
un dzīvespriecīgas vieglmetāla disku uzlikas saskaņotās krāsās.

Redzamie attēli ir tikai ilustrējoši. Dažās fotogrāfijās automobiļiem ir aprīkojums, kas nav pieejams 
Latvijā, un nav attēlots kāds īpašs aprīkojuma līmenis vai piedāvājums.
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TRAUCIETIES PA CEĻU 
KĀ PROFESIONĀLIS!
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Gatavi braucienam? JUKE salonā Jūsu pulsu paātrinās centrālā konsole, kuras radikālajam 
dizainam iedvesma gūta no itāļu sporta motocikla. Apaļās mērinstrumentu ciparnīcas palīdz 
kontrolēt gan rādītājus, gan Jūsu aizrautību. Sporta sēdekļu, stūres un pārnesumu pārslēga uzgaļa 
unikālās nošuves (izņemot Xtronic transmisiju) nodrošina labāku kontaktu ar automobili. 
Gatavojieties sava mūža labākajam braucienam!

Sporta motociklu iedvesmotās, 
apaļās ciparnīcas ar apmalēm 
mērinstrumentu panelim piešķir 
īpaši sportisku izskatu. 

Speciāli polsterētie sēdekļi 
palīdz noturēt ķermeni vietā 
aktīvu braucienu laikā, kā arī 
vairo brauciena eleganci.

Vairojiet aizrautību ar atveramo 
jumta lūku, kura ļauj ielaist 
ārpasauli automobiļa salonā kā 
dienā, tā naktī!

Apmalotas mērinstrumentu 
ciparnīcas.

Sporta sēdekļi.

Atverama panorāmas 
stikla jumta lūka.
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DZINĒJS /
TRANSMISIJA

TILPUMS
(l)

JAUDA 
(ZS)

GRIEZE
(Nm)

CO2 IZMEŠU APJOMS
(g/km)

DEGVIELAS PATĒRIŅŠ
(l/100km)

Pilsētas ciklā Ārpus pilsētas ciklā Kombinētajā ciklā

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

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

1.6 L 5 M/T 1,6 94 140 138* - 7,6* - 5,0* - 6,0* -

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

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

DIG-T 190 6 M/T 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

*Pieejama versija tikai ar 16" vieglmetāla diskiem. 

IZVĒLIETIES IZCILĪBU!

Ar JUKE Jūs iegūstat nevainojamu jaudas un efektivitātes līdzsvaru. Visjaudīgākais - 
DIG-T 190 dzinējs nodrošina turbīnas atbalstu lielākai griezei pie zemiem dzinēja 
apgriezieniem un degvielas ekonomiju, pateicoties kompaktajai dzinēja konstrukcijai 
un uzlabotajai tiešajai iesmidzināšanai. Izvēlieties Xtronic ar "Sport" režīmu, un Jūs 
sajutīsiet gan vienmērīgu jaudas vilni, gan aizraujošu pārslēgšanos, ko dāvā tikai 
"Sport" režīms! Izmēģiniet arī jauno DIG-T 115 ar 6 pārnesumu manuālo transmisiju! 
Tas dāvā bagātīgu griezi, vienlaikus samazinot CO2 izmešu apjomu. Protams, lai kuru 
dzinēju Jūs izvēlētos – no jaudīgā DIG-T 190 līdz ekonomiskajam dīzeļa dzinējam –, 
vislabākā veiktspēja būs iekļauta jau standarta aprīkojumā.
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NISSAN DINAMIKAS KONTROLES SISTĒMA –

NOMAINIET GARASTĀVOKLI 
BRAUCIENA LAIKĀ!

Veiktspējas eksperts. Saņemiet griezi, jaudu vai efektivitāti tieši tad, 
kad to vēlaties! "Normal" režīmā iegūsiet nevainojamu dinamikas un 
efektivitātes kombināciju! Pārslēdzieties uz "Sport" režīmu, un acumirklī 
sajūtiet stūres, transmisijas (tikai Xtronic transmisijai) un akseleratora 
atsaucību vēl dinamiskākam braucienam! Kad pienāk brīdis normalizēt 
pulsu, piespiediet "Eco" režīma pogu, lai no ikvienas degvielas uzpildes 
reizes gūtu maksimālu nobraukumu!

Dubultaģents. Neskaitot braukšanas stilu, Nissan 
dinamikas kontroles sistēma ļauj Jums kontrolēt arī 
automobiļa salona komfortu. Vienkārši pārslēdzieties 
no „D-MODE” režīma uz klimata kontroles režīmu, un 
displejs attēlos visas izvēles, kas Jums jāveic, lai 
automobiļa salonu padarītu tik svelmējošu vai vēsu, 
kāds Jums tīk!

Statistika. Sekojiet līdzi saviem 
dinamikas datiem, izmantojot Nissan 
dinamikas kontroles sistēmas borta 
datoru! Tas saglabā informāciju 
par visu: maksimālos „G” spēkus, 
nobraukto attālumu, ikdienas 
degvielas ekonomiju un citu. Jo vairāk 
informācijas ir Jūsu rīcībā, jo gudrāk 
Jūs braucat.

Attēlots „D-MODE” režīmā.

Attēlots klimata kontroles režīmā.

JUKE Nissan dinamikas kontroles sistēma ļauj mainīt brauciena raksturu, 
vien nospiežot pogu. Lai kāds būtu Jūsu noskaņojums, JUKE tam 
atradīs piemērotu režīmu. Jūs varat mainīt brauciena iestatījumus, 
regulēt klimata kontroli un saglabāt brauciena statistiku, atrodoties ceļā.
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NISSAN ALL-MODE 4X4-I AR 

GRIEZES VEKTORĒŠANAS SISTĒMU

Pagriezienā šī vairāku sensoru sistēma automātiski 
sadala aizmugures riteņu jaudu starp labo 
un kreiso pusi atkarībā no tā, kuram ritenim tā ir 
nepieciešama vairāk, tāpēc jebkādu virziena maiņu 
var paveikt vienmērīgi un droši.

Tradicionālo pilnpiedziņas (AWD) sistēmu vietā, kas jaudu sadala tikai starp 
priekšpusi un aizmuguri, griezes vektorēšanas AWD, kas ir pieejama JUKE, 
jaudu sadala arī starp aizmugures riteņiem. Izbraucot pagriezienus, tas nozīmē, 
ka ārējais aizmugurējais ritenis saņem vairāk jaudas, tādējādi palīdzot Jums 
izbraukt līkni un dinamiski izbraukt no pagrieziena. 

Griezes vektorēšana.
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Vairojiet izsmalcinātību! Ekskluzīvas nianses ikvienu braucienu padara nedaudz 
īpašāku. Diena vai nakts, paplašiniet savus aizraujošos piedzīvojumus ar elektriski 
atveramo jumta lūku! Savukārt Nissan inteliģentā atslēga ļauj atslēgt un aizslēgt durvis, 
neizņemot atslēgu no kabatas.

Garākus priekšmetus vieglāk novietot uz gludas virsmas. 
Nolokiet otrās rindas sēdekļus un pielāgojiet bagāžas 
nodalījuma grīdu augstākajā pozīcijā, lai izveidotu gludu 
virsmu, bet visu, ko vēlaties paslēpt, Jūs varat novietot 
slēgtajā uzglabāšanas nodalījumā zem bagāžas 
nodalījuma grīdas!

JUKE pārsteidzoši viegli ietilpst pat liela bagāža. 
Vienkārši pielāgojiet bagāžas nodalījuma grīdu 
zemākajā pozīcijā, un aiz otrās rindas sēdekļiem 
vietas pietiks visām Jūsu mantām!

Pielāgojama bagāžas nodalījuma grīda.

354 LKRAVAS 
IETILPĪBA 

PAŅEMIET LĪDZI VISU PAT NEGAIDĪTĀM 
DZĪVES SITUĀCIJĀM!

Vēl dāsnākais plašums JUKE salonā ir pārsteidzošs. Patiesībā tas ir pat saņēmis 
segmentā labāko bagāžas ietilpības novērtējumu. Ietilpību vēl vairāk papildina 
2 līmeņos regulējamā bagāžas nodalījuma grīda (tikai 2WD). Ja otrā sēdekļu 
rinda ir vertikālā stāvoklī, bet bagāžas nodalījuma grīda zemākajā pozīcijā, 
aizmugurē bagāžai ir ļoti daudz vietas. Nolokiet sēdekļus, un grīdu varēsiet 
noregulēt augstākajā pozīcijā, lai iegūtu pilnīgi gludu virsmu savai bagāžai!

Gluda bagāžas nodalījuma grīda.
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NISSANCONNECT –

INOVĀCIJA, KAS NOTUR PASAULI 
JŪSU ROKAS STIEPIENA ATTĀLUMĀ 
ATJAUTĪGA UN FUNKCIONĀLA. NissanConnect sistēma ir aprīkota ar bagātīgu funkciju klāstu un ir ārkārtīgi viegli lietojama, 
pateicoties augstas izšķirtspējas 5,8" neapžilbinošajam skārienjutīgajam ekrānam. Jaudīga audio, navigācijas un komunikāciju 
funkciju kombinācija, kā arī vismodernākā savienojamība un viedtālruņa integrētās funkcijas.

SASNIEDZAMS, LAI KUR JŪS ATRASTOS. NissanConnect piedāvā viedtālruņa integrāciju. Uz parocīgā Nissan ekrāna izbaudiet 
aizvien pieaugošo aplikāciju* klāstu, kas visas ir īpaši izstrādātas, lai uzlabotu Jūsu braukšanas prieku drošā veidā! Jūsu JUKE kļūs par 
neatņemamu Jūsu dzīvesstila sastāvdaļu, gluži kā Jūsu viedtālrunis, planšetdators un dators.

INTELIĢENTĀS AUTOVADĪTĀJA PALĪGSISTĒMAS un navigācijas funkcijas nodrošinās atbalstu jebkura veida satiksmes situācijā.

AUDIO STRAUMĒŠANA, IZMANTOJOT BLUETOOTH®. Izbaudiet digitālo radio**, interneta radio vai straumējiet mūziku no sava 
mobilā tālruņa!

iPOD/USB PIESLĒGVIETA. Pieslēdziet savu iPod vai MP3 atskaņotāju, lai brauciena laikā piekļūtu visai savai mūzikas kolekcijai!

*Autovadīšana ir nopietna nodarbe. NissanConnect pakalpojumus izmantojiet tikai tad, kad tas ir droši! Dažas aplikācijas var tikt ieviestas vēlāk. NissanConnect 
pakalpojumu ir nepieciešams abonēt, taču tas ir pieejams par brīvu 2 gadus pēc automobiļa iegādes. Pakalpojumi un aplikācijas var būt pieejamas atsevišķās 
Eiropas valstīs un atsevišķiem Nissan automobiļu modeļiem. Pakalpojumus un aplikācijas var nodrošināt trešās puses, kas neatrodas Nissan pārziņā, un tie 
var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma vai saistībām no Nissan vai tā pārstāvju puses (tostarp, bet neaprobežojoties ar: trešo pušu ierobežojumiem/
atceltiem pakalpojumiem). Noteiktām tālvadības funkcijām ir nepieciešams saderīgs tālrunis vai ierīce, kas neietilpst automobiļa komplektācijā. Mobilo sakaru 
tīklus nodrošina mobilo sakaru uzņēmumi, kas nav Nissan pārziņā. Mobilo sakaru tīkli nav pieejami visur. Var tikt piemēroti viesabonēšanas tarifi un/vai 
datu pārraides likmes. Nissan nav atbildīgi par jebkādu ierīču aizvietošanu, atjaunināšanu un citām ar to saistītām izmaksām, kas var būt nepieciešamas, lai 
turpinātu darbību pēc izmaiņām pakalpojumā.

**Ja ir pieejams Jūsu valstī.
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NESASITIET DEGUNU!

„D” pārnesumā displejs attēlo priekšpuses 
skatu un skatu no augšas, lai Jūs zinātu, 
cik tuvu drīkstat piebraukt, lai nepiebrauktu 
pārāk tuvu.

UZMANIET APAKŠU!

„R” pārnesumā displejs palīdz saskatīt, kas 
atrodas tieši aiz Jums, bet skats no augšas 
palīdz pamanīt īsus priekšmetus, kas var būt 
paslēpušies zem aizmugures loga.

SARGIET RITEŅUS!

„D” vai „R” pārnesumos Jūs varat nospiest 
kameras pogu, lai skatu no augšas pārslēgtu 
uz sānu skatu. Tas lieliski palīdz saskatīt, 
cik tuvu atrodieties apmalei.

PILNS ATTĒLS.

Zem autovadītāja puses spoguļa paslēptā 
kamera pabeidz 360º skatu no „putna 
lidojuma” skatupunkta kā „D”, tā „R” 
pārnesumā. 

NISSAN APKĀRTSKATA MONITORS –

TAS „PIESEDZ” JŪS NO AIZMUGURES 
UN ARĪ NO VISĀM PĀRĒJĀM PUSĒM
Kā būtu, ja iebraukšana paralēlajā stāvvietā būtu vieglāka? Atpakaļskata kamera ir lieliska, ja jābrauc atpakaļgaitā, 
bet, kad automobilis jānovieto stāvvietā, ir patīkami pārskatīt arī citas puses. Tādēļ JUKE piedāvā apkārtskata monitoru. 
Tā četras kameras nodrošina virtuālu 360º skatu uz Jūsu automobili no „putna lidojuma” skatupunkta, kā arī varat izvēlēties 
dalīto ekrānu ar tuvinātiem priekšpuses, aizmugures un sānu skatiem. Tā kā visi šķēršļi nestāv uz vietas (Iepirkumu ratiņi, 
mēs runājam par Jums!), kustīgu objektu noteikšanas sistēma uzmana Jūsu JUKE apkārtni un brīdina par tuvumā 
konstatētiem kustīgiem objektiem.
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®

Apkārtskata monitors palīdz ne tikai novietot 
automobili stāvvietā, bet arī droši no tās izbraukt. 
Tā kustīgu objektu noteikšanas sistēma pārraida 
vizuālu un skaņas brīdinājumu, ja automobiļa 
tuvumā konstatē kustību. 

6 drošības gaisa spilveni standarta aprīkojumā. Ja 
sadursme ir neizbēgama, Nissan zonu virsbūves 
konstrukcija palīdz absorbēt triecienu, bet uzlabotās 
drošības jostas un drošības gaisa spilvenu sistēma  
palīdz pasargāt pasažierus.

Elektroniskās stabilitātes programma (ESP). Nissan 
elektroniskā stabilitātes programma automātiski aktivizē 
ABS un vilces kontroles sistēmas, lai palīdzētu Jums 
saglabāt kontroli sarežģītu manevru gadījumā, piemēram, 
pēkšņā braukšanas joslas maiņas laikā.

„Aklās” zonas brīdinājuma sistēma.

Brīdinājums par izbraukšanu no savas 
braukšanas joslas.

NISSAN „DROŠĪBAS VAIROGA”  
TEHNOLOĢIJU FILOZOFIJA –

IESKAUT PĀRLIECĪBĀ 
Nissan „drošības vairoga“ tehnoloģijas ir visaptveroša pieeja drošībai, kas caurvij 
katra mūsu būvētā automobiļa konstruēšanas un pilnveidošanas procesu. Šeit 
aprakstītās funkcijas ir tikai dažas no daudzām, ar ko ir aprīkots Jūsu Nissan un kas 
palīdz aizsargāt Jūs un Jūsu pasažierus, koncentrējoties uz trīs galvenajām jomām: tās 
pieskata Jūsu automobiļa sistēmas un apkārtni, palīdz pārvarēt negaidītas situācijas un 
pasargā Jūs neveiksmīgā negadījuma gadījumā.

Kustīgu objektu noteikšanas sistēma. 

Ja Jūsu automobiļa „aklajā” zonā tiek konstatēts cits automobilis, 
parādās brīdinājuma indikators, kas sāk mirgot un raida skaņas 
brīdinājumu, ja Jūs ieslēdzat pagrieziena rādītāju un grasāties  
veikt manevru.

Šī sistēma pārraida vizuālus un skaņas brīdinājuma 
signālus, ja konstatē, ka Jūs izbraucat no savas 
braukšanas joslas. Tā ir tik attapīga, ka pārtrauc 
signālus, tiklīdz Jūs ieslēdzat pagrieziena rādītāju.

Lapa 1    |    Lapa 2   |    Lapa 3 
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1) Sānu spoguļu uzlikas, Blue.
2) 18" vieglmetāla diski ar Blue uzlikām.

3) Priekšējā bampera apakšdaļas apdare, Blue.
4) Blue Lounge Pack: velūra paklājiņš ar krāsainām

 nošuvēm, elkoņbalsts no ādas ar krāsainām
 nošuvēm, atpakaļskata spoguļa uzlika.

5) Priekšējo lukturu apdare, Blue.
6) 18" vieglmetāla diski ar Blue uzlikām.

7) Aizmugurējā bampera apakšdaļas apdare, Blue.
8) Automobiļa salona apgaismojums, sporta pedāļu

 komplekts, velūra paklājiņš ar Blue logo un
 nošuvēm (komplektā – 4 gab.).

9) Apgaismotas sliekšņu aizsarguzlikas 
(tikai priekšā).

10) Bagāžas nodalījuma durvju apakšdaļas
 apdare, Blue.

JŪSU STILS
PIEŠĶIRIET SAVAM JUKE INDIVIDUĀLU STILU, apvienojot zilus, 

kontrastējošas krāsas akcentus un nelielus, praktiskus aksesuārus, 
piemēram, apgaismotas durvju sliekšņu aizsarguzlikas! Dinamiskam 

tēlam pievienojiet priekšējo un aizmugurējo dekoratīvo uzliku 
un Lounge Pack – luksusa izsmalcinātībai un komfortam! Izvēlieties 

18" vieglmetāla diskus ar krāsainām uzlikām un pieskaņotu 
Exterior Pack – šis ir Jūsu iznāciens!

Red

Black

White

Yellow

Mat Black

Chrome

Purple

Orange

Blue

Carbon Look

Grey

CREATIVE EXCLUSIVE

LOUNGE PACK

JUKE
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KRĀSAS APDARES

GREY audums GREY Premium audums GREY Premium ādaWhite 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" Casual 
vieglmetāla diski 

18" vieglmetāla disku personalizēšana White, Yellow, Black krāsās

17" Sport 
vieglmetāla diski

17" Sport 
vieglmetāla diski 

VIEGLMETĀLA DISKI

IZMĒRI

BLACK WHITE YELLOW

BLACK YELLOW

A: Garenbāze: 2530 MM
B: Kopējais garums: 4135 MM
C: Kopējais platums: 1765 MM
D: Kopējais augstums: 1565 MM

COLOR PACK AUDUMA IZVĒLE

COLOR PACK PREMIUM ĀDAS IZVĒLE

WHITE

PM - perlamutra metālisks krāsojums; M - metālisks krāsojums; S - tīrtoņa krāsojums.

Ink Blue (M) - RBN
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PAGARINĀTĀ 
GARANTIJA

Nissan 5* pagarinātā garantija dāvā 
Jums iespēju pagarināt 3 gadu / 
100 000 km standarta ražotāja garantiju 
ilgākam laika periodam vai garākam 
nobraukumam.
Izvēlieties pagarināto garantiju, 
kas vislabāk atbilst Jūsu braukšanas 
vajadzībām! 
Remonta gadījumā tiks izmantotas un 
uzstādītas tikai Nissan oriģinālās 
rezerves daļas, un remontu veiks Nissan 
apmācīti mehāniķi.

SERVISA UN TEHNISKĀS 
APKOPES LĪGUMS

Nissan servisa un tehniskās apkopes 
līgums ir labākais veids, kā nodrošināt 
Jūsu jaunajam Nissan JUKE tādu apkopi, 
kādu tas ir pelnījis!
Mēs parūpēsimies par Jūsu Nissan, 
vienlaikus nodrošinot nemainīgas 
tehnisko apkopju cenas vēl vairākus 
gadus uz priekšu. 
Ja atvedīsiet savu Nissan automobili 
tehniskajai apkopei uz ofi ciālu Nissan 
servisu, mēs nomainīsim rezerves 
daļas un šķidrumus saskaņā ar Nissan 
ofi ciālo tehnisko apkopju grafi ku un 
veiksim pārbaudes, lai Jūsu braucieni 
būtu bezrūpīgi. 
Jums būs pilnīga kontrole pār 
tehnisko apkopju budžetu un plāniem, 
Nissan informēs Jūs, kad tuvosies 
tehniskās apkopes, un piedāvās visērtākos 
pakalpojumus un servisa laikus.

NISSAN JUKE JUMS 
PIEDĀVĀ:
3 GADU / 100 000 KM GARANTIJU

1 GADA / 30 000 KM TEHNISKĀS 
APKOPES INTERVĀLU DĪZEĻA 
DZINĒJIEM

1 GADA / 20 000 KM TEHNISKĀS 
APKOPES INTERVĀLU BENZĪNA 
DZINĒJIEM 

JŪS ATMODINĀT LABĀKO, 
KAS IR MŪSOS!

Jūs iekvēlināt mūsu iztēli. Jūs provocējat 
mūsu izdomu. Jūs iedvesmojat mūs mainīt 
ierastos noteikumus un radīt jaunas 
inovācijas. Nissan inovācijas nenozīmē 
tikai papildinājumus un uzlabojumus, 
tās nozīmē tradicionālo pieņēmumu 
pārkāpšanu un jaunu harmoniju atrašanu. 
Tās nozīmē negaidītu risinājumu attīstīšanu, 
lai apmierinātu Jūsu mežonīgākās un arī 
pragmatiskākās vēlmes. Nissan veido 
un piedāvā automobiļus, aksesuārus un 
pakalpojumus, kas lauž stereotipus – 
padarot praktisko aizraujošu un aizraujošo 
praktisku –, tādējādi dāvājot Jums vairāk 
braukšanas prieka katru dienu.
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A p m e k l ē j i e t  m ū s u  m ā j a s  l a p u :  w w w . n i s s a n . l v

Ir ieguldītas visas iespējamās pūles, lai šīs brošūras saturs būtu maksimāli precīzs tās publicēšanas brīdī (2015. gada septembrī). Šajā brošūrā 
izmantoti automobiļu prototipi, kas izstādīti automobiļu izstādēs. Saskaņā ar Nissan politiku pastāvīgi uzlabot savus produktus, Nissan Europe 
saglabā tiesības jebkurā laikā izmainīt šajā brošūrā sniegtās specifikācijas un atainotos automobiļus. Nissan dīleri tiks informēti par šādām 
izmaiņām pēc iespējas īsākā laikā. Lai saņemtu visjaunāko informāciju, lūdzu, sazinieties ar Nissan dīleri! Sakarā ar poligrāfiskās drukas 
ierobežojumiem šajā brošūrā redzamās krāsas var nedaudz atšķirties no faktiskajām automobiļu virsbūves un apdares materiālu krāsām. Visas 
tiesības rezervētas. Šīs brošūras pilna vai daļēja reproducēšana bez rakstiskas atļaujas no Nissan Europe puses ir aizliegta.

Šī brošūra ir iespiesta uz hloru nesaturoša papīra – MY15 JUKE LHD 09/2015 – Iespiesta ES. 
Autors: "CLM BBDO", Francija – Tālr.: +33 1 41 23 41 23; izgatavotājs: "eg+ worldwide", Francija – Tālr.: +33 1 49 09 25 35.

Dīlera zīmogs:
Sekojiet Nissan Juke:
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