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TENK OM_ 

DU KUNNE HA EN SPORTSBIL, 
EN SUV OG SPENNENDE 
KJØREOPPLEVELSER - ALT I ETT? 
Det er kanskje for mye å be om, men JUKE leverer høyere kjøreposisjon, raskere respons, 
tilpasning under kjøring og en særskilt evne til å tiltrekke seg oppmerksomhet. Denne unike 
Sport Crosseren mener alvor, er effektiv og har et innovativt All-Wheel Drive-system som 
gir deg enda bedre veigrep. Opptatt av stil? Du kan egendefinere nesten alle detaljer, både 
innvendig og utvendig for å gjøre bilen unik. Med JUKE har du alt.
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NISSAN DESIGN STUDIO 

TØR Å VÆRE ANNERLEDES.
Tenk deg spenningen ved å være den eneste på veien med en helt unik, egendefinert bil. 
Vårt Nissan Design Studio lar deg egendefinere JUKE direkte fra fabrikken med en kreativ 
linje bestående av fargepakker for interiør og eksteriør. Fargepakkene inkluderer dine 
fargevalg for interiør, stoff, lister, mm., sammen med koordinerte 18" alufelger. Dette er 
en svært unik opplevelse. Dels dristighet. Dels spenning. Akkurat som deg selv.
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DEKSLER FOR VINDUSHEISER Sett ditt personlige preg på interiøret 
med deksler for vindusheiser i hvitt, gult eller svart.

SPORTSSETER. Gi bilen et sportslig preg med premium sportsseter med hvite, 
gule eller svarte dekorsømmer som matcher interiøret du har valgt.

MIDTKONSOLL Fremhev midtkonsollen med en høyglanset farge og 
matchende lufteventiler og deksler for vindusheiser.

VELKOMMEN TIL 

NISSAN DESIGN STUDIO

FARGEPAKKER - INTERIØR
Nissan Design Studio har en kreativ linje av interiørpakker som 
tilfører det nye interiøret i JUKE et levende og personlig preg. 
Velg et interiør med matchende detaljer i hvitt, gult eller svart.

FARGERIKE SØMMER. Gjør bilen din unik med fargerik søm på ratt, 
instrumentpanel og girvelgerknapp (utenom Xtronic-girkasse).
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SPORTY STØTFANGERE. Gjør enda større inntrykk med støtfangerlister foran 
og bak i klare farger.

ALUFELGER. Velg 18" alufelger med innfellinger i farger 
for å gjøre din personlige stil komplett. Du vil garantert få 
oppmerksomhet!

DEKSLER I KONTRASTFARGE. Velg deksler til hovedlys og sidespeil
i kontrastfarge for å gjøre bilen enda mer personlig.

FARGEPAKKER - EKSTERIØR
JUKE og de imponerende nye stylingdetaljene kommer til liv 
med Nissan Design Studio's kreative linje av eksteriørpakker 
som inneholder fargekoordinerte støtfangere og hovedlysringer, 
speildeksler og alufelg-innfellinger i vibrerende farger.

Bildene er veiledende. I noen tilfeller kan bildene vise spesifi kasjoner som ikke er tilgjengelige og som ikke representerer en spesifi kk modell, 
en type eller et tilbud. De viste funksjonene er ikke alltid tilgjengelige, eller de kan være begrenset til visse modeller. 
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KJØR SOM EN PROFESJONELL.
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Klar for en kjøretur? Innvendig har JUKE en fl ott midtkonsoll som er inspirert av de radikale 
linjene på en italiensk motorsykkel. De runde måleinstrumentene gjør at du har full kontroll. Unik 
søm på sportssetene, rattet og girvelgerknappen (utenom Xtronic-girkasse) gir deg ekstra grep. 
Nå er du klar for din livs kjøreopplevelse. 

De motorsykkelinspirerte, 
runde måleinstrumentene 
med den hettelignende buen 
gir et ekstra sporty utseende 
til instrumentpanelet. 

Spesielle setepolstringer 
bidrar til å støtte kroppen 
under aktiv kjøring, og gjør 
kjøreopplevelsen enda bedre.

Slipp spenningen løs med et 
soltak som kan åpnes når som 
helst og hvor som helst.

Måleinstrumentene på 
dashbordet

Sportsseter med polstring

Soltak 
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MOTOR /
GIRKASSE

STØRRELSE
(L)

EFFEKT 
(hk)

DREIEMOMENT 
(Nm)

CO2 UTSLIPP
(g/km)

DRIVSTOFFORBRUK
(L/100 km)

Bykjøring Langkjøring Kombinert

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

*Gjelder 1,6

VELG MOTOR ETTER SMAK.

Den perfekte balansen mellom kraft og effektivitet er i dine hender med JUKE. 
Det kraftigste alternativet med en 1,6 liters (DIG-T) motor har turbolader for høyere 
nedre dreiemoment og forbedret drivstofføkonomi med sin kompakte motordesign og 
avanserte direkteinnsprøytning. Velg Xtronic CVT med sportsmodus og du vil føle 
både en sømløs kraftbølge og spennende girskift. Eller sjekk ut den nye 1,2 liters 
DIG-T-motoren med 6-trinns manuell girkasse. Den leverer et kraftig dreiemoment 
samtidig som CO2-utslippene er lavere. Du får maksimal ytelse som standard uansett 
motor - fra den 1,6 liters DIG-T-motoren til den drivstoffeffektive dieselmotoren.
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NISSAN DYNAMIC CONTROL SYSTEM

GJØR ENDRINGER UNDER KJØRETUREN.

Ytelsesekspert. Få riktig dreiemoment, kraft og effektivitet når du selv 
ønsker. I normal modus fi nner du den perfekte kombinasjonen av ytelse 
og effektivitet. Bytt til sportsmodus og få umiddelbar føling med styring, 
girkasse (kun Xtronic CVT girkasse) og gassrespons for mer responsiv 
kjøring. For mer økonomisk kjøring trykker du bare på øko-knappen for å få 
lavest mulig drivstofforbruk.

Skift til klimaanlegg. I tillegg til kjørestil lar Nissan 
Dynamic Control System deg også kontrollere interiørkomfort. 
Bytt fra D-modus til Klimamodus og skjermen skifter til alle 
nødvendige valg for ønsket kupétemperatur.

Hold øye med ytelsen. Hold deg 
oppdatert om ytelsestallene via 
kjørecomputeren Nissan Dynamic 
Control System. Den lagrer 
informasjon om alt fra maksimale 
G-krefter til trippteller og til daglig 
drivstofføkonomi. Desto mer 
informasjon du har tilgjengelig, desto 
smartere vil du kjøre.

Vist i grensesnitt for D-modus

Vist i grensesnitt for klimaanlegg

JUKE med sitt Nissan Dynamic Control System lar deg gjøre endringer 
under kjøreturen med et tastetrykk. JUKE har en modus uansett hvilket 
humør du er i. Du kan tilpasse kjøringen, justere klimaanlegget og 
holde øye med ytelsen - alt mens du kjører.
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NISSAN ALL-MODE 4X4-I MED DREIEMOMENTFORDELING.

TIL HØYRE ELLER VENSTRE, 
KRAFTEN ER PÅ DIN SIDE.

Ved kurvekjøring overfører dette 
multisensorsystemet kraften på bakhjulene til 
venstre eller høyre, avhengig av hvilket hjul som 
behøver mest kraft, slik at eventuelle 
retningsendringer kan utføres mykt og sikkert.

I stedet for de tradisjonelle All-Wheel Drive (AWD)-systemene som kun fordeler 
kraft fra forhjulene til bakhjulene, sørger dreiemomentfordelingen som er 
tilgjengelig på JUKE at kraften alltid fordeles til det bakhjulet som har mest bruk for 
grep. Ved kurvekjøring betyr dette at det ytre bakhjulet får mer kraft, noe som 
bidrar til at bilen dreier inn i og akselererer ut av svingen.

Dreiemomentfordeling
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Mer raffi nement. Detaljer i toppklassen gjør hver kjøretur spesiell. Få lys og frisk luft til 
dine kjøreturer med det elektriske soltaket. Nissan i-Key lar deg låse og låse opp dørene 
uten å ta nøkkelen ut av lommen.

Lange varer er enklere å lagre på fl att underlag. Legg 
ned bakseteryggene og juster gulvet i lasterommet for 
å få et fl att underlag. Hvis du ønsker å gjemme unna 
enkelte varer fi nner du et skjult oppbevaringsrom under 
gulvet i lasterommet.

Du har plass til stor bagasje i JUKE. Senk gulvet 
i lasterommet for å få stor bagasjeplass.

Justerbart gulv i lasterommet

354 LITERSLASTEKAPASITET

DU HAR PLASS TIL NESTEN ALT

Den økte romsligheten i JUKE er en positiv og svært velkommen 
overraskelse. JUKE har faktisk den beste bagasjeromskapasiteten i sin 
klasse. I tillegg gir det totrinns justerbare gulvet i lasterommet ytterligere 
romslighet og fleksibilitet. Hvis du justerer andre seterad og senker gulvet 
i lasterommet får du større bagasjeplass bak. Legg ned setene og du kan 
justere gulvet til en høyere posisjon, for å få flatt gulv i lasterommet.

Flatt gulv i lasterommet
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NISSANCONNECT

INNOVASJON SOM HOLDER 
DEG TILKOBLET
SMART OG FUNKSJONELL. NissanConnect er fullpakket med et bredt utvalg av funksjoner og er meget brukervennlig takket 
være 5,8-tommers antirefleks berøringsskjerm med høy oppløsning. En kraftfull kombinasjon av audio-, navigasjons- og 
kommunikasjonsfunksjoner i tillegg til det siste innen konnektivitet og funksjoner for smarttelefonintegrering.

TIILKOBLET UANSETT HVOR DU ER. NissanConnect tilbyr smarttelefonintegrering. En stadig større liste over applikasjoner* 
fra Nissan-skjermen som alle er skreddersydd for å bedre din totale kjøreopplevelse på en sikker måte. Din JUKE vil være en integrert 
del av din tilkoblede livsstil, akkurat som smarttelefon, nettbrett og datamaskin.

INTELLIGENT FØRERASSISTANSE og navigasjonsfunksjoner støtter deg i alle trafikksituasjoner.

STREAMING AV AUDIO VIA BLUETOOTH®. Lytt til digital radio**, trådløs Internettradio eller stream musikk fra mobiltelefonen din.

iPOD/USB-INNGANG. Koble til iPod eller MP3-spiller for å få tilgang til hele musikkbiblioteket ditt mens du kjører.

*Du er ansvarlig under kjøring. Bruk kun NissanConnect-tjenestene dersom dette er forsvarlig under kjøring. Det kan hende at enkelte applikasjoner lanseres 
på et senere tidspunkt. Du må abonnere på NissanConnect-tjenesten, men den er også tilgjengelig på komplimentær basis for 2 år fra kjøp. Tjenester og 
apper er tilgjengelige i utvalgte europeiske land og på utvalgte Nissan-modeller. Tjenester og apper som leveres av tredjeparter er utenfor Nissan sin kontroll, 
og kan endres uten varsel eller erstatningsansvar overfor Nissan og selskapets agenter (inkludert, uten begrensning, tjenester som kanselleres/utsettes av 
tredjeparter). Visse fjernfunksjoner krever kompatible telefoner eller enheter som ikke leveres med bilen. Mobilnettverket leveres av uavhengige mobiltelefonselskaper 
som ligger utenfor Nissan sin kontroll. Mobilnettverk er ikke tilgjengelig overalt. Det kan påløpe kostnader for roaming og/eller databruk. Nissan kan ikke 
holdes erstatningsansvarlig for utskiftet eller oppgradert utstyr, eller tilhørende kostnader, som måtte kreves for fortsatt drift på grunn av endringer i tjenesten.

**Hvis tilgjengelig i ditt land.
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IKKE FÅ RIPER I FRONTEN.

I forovergir har du både front- og 
oversiktsvisning slik at du vet akkurat hvor 
stor avstand du har til objekter foran bilen.

KIKK UT PÅ BAKSIDEN.

I revers vil skjermen hjelpe deg å se objekter 
som er rett bak deg, mens oversiktsvisningen 
hjelper deg med mindre objekter som ellers 
blir skjult under vinduet ditt.

IKKE SKRAP OPP FELGENE.

I forovergir eller revers kan du trykke på 
kameraknappen for å bytte ut oversiktsvisningen 
med sidevisning. Det er nyttig for å kunne se hvor 
nær du er kantsteinene.

GJØR BILDET KOMPLETT.

Dette kameraet er plassert under speilet 
på førersiden og bidrar til å runde av det 
virtuelle 360º fugleperspektivet enten du 
er i forovergir eller revers. 

NISSAN AROUND VIEW MONITOR

FOR FULL KONTROLL BÅDE BAKOVER, 
FOROVER, OG PÅ SIDENE.
Hva om lukeparkering kunne vært enklere? Et ryggekamera forenkler rygging, men når det gjelder parkering er det 
fint å kunne se mer enn hva som ligger rett bak deg. Det er derfor JUKE kommer med Around View Monitor. Fire kameraer 
gir deg et virtuelt 360º fugleperspektiv av bilen med valgbar skjermbildedeling av hva som befinner seg både foran, bak 
og på sidene slik at du får bedre kontroll. Noen hindringer er bevegelige (bla. handlevogner). Derfor er JUKE utstyrt med en 
Bevegelsesdetektor for å holde et øye med omgivelsene rundt bilen, og vil varsle deg om eventuelle objekter i bevegelse.
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®

Around View Monitor hjelper deg ikke bare 
med parkeringen, men gjør at du også trygt 
kan komme ut av parkeringsplassen. Funksjonen 
Bevegelsesdetektor gir deg et visuelt og 
hørbart varsel ved registrering av bevegelse.

Seks kollisjonsputer som standard. Når en kollisjon er 
uunngåelig vil Nissan Zone Body Construction bidra til å 
absorbere sammenstøtet på best mulig måte samtidig som 
de avanserte setebelte- og kollisjonsputesystemene bidrar 
til å beskytte passasjerene.

Elektronisk stabilitetsprogram (ESP). Nissan sitt 
Elektroniske stabilitetsprogram system aktiverer automatisk 
ABS og antispinn for at du skal opprettholde kontrollen 
ved vanskelige manøvreringer slik som f.eks. ved et hurtig 
filskifte.

Blindsonevarsling

Filskiftevarsling

NISSAN SAFETY SHIELD-FILOSOFI

OMGI DEG 
MED TRYGGHET. 
Nissan Safety Shield-teknologi er en omfattende tilnærming til sikkerhet som er 
veiledende for all teknikk og utvikling av alle bilene vi produserer. Funksjonene som 
beskrives her er bare noen av funksjonene på din Nissan som bidrar til å beskytte  
deg og dine ved å fokusere på tre viktige områder: holde et øye med bilens systemer 
og omgivelser, assistanse ved håndtering av uventede situasjoner samt gi optimal 
sikkerhet for deg og dine passasjerer ved en eventuell kollisjon.

Registrering av objekter i bevegelse

Hvis en annen bil registreres i blindsoneområdet vil  
en indikator blinke og pipe hvis du slår på blinklyset.

Dette systemet gir et visuelt og hørbart signal hvis 
du skjener ut av kjørefeltet. Systemet er utviklet for  
å stanse varslingen når du bruker blinklyset.
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1) Speilhus, blå
2) 18" alufelger med blå innsatser
3) Nedre støtfangerlist foran, blå

4) Blue Lounge Pack: Teppesett Velour med
Farget søm, armhviler i skinn med farget

søm, innvendig speildeksel
5) Frontlyktlist, blå 

6) 18" alufelger med blå innsatser
7) Nedre støtfangerlist bak, Blue

8) Stemningslys, sportspedaler, teppesett Velour
Med blå logo og søm (sett med 4)

9) Terskelplater m/lys, kun foran
10) Baklukelist, blå

SIGNATURSTIL
GJØR DIN JUKE UNIK med en kombinasjon av blå lister, 

kontrastfarger, smart og praktisk tilbehør som opplyste terskelplater. 
Stylingplater foran og bak gir bilen en dynamisk glans og en 

Lounge-pakke gir deg luksus og komfort. Gå for 18" alufelger med 
innsatser i farger og matchende eksteriørpakke - det er ditt valg.

Red

Black

White

Yellow

Mat Black

Chrome

Purple

Orange

Blue

Carbon look

Grey

CREATIVE EXCLUSIVE

LOUNGE PACK

Introduksjon    |    Color selection    |    Utvendig design    |    Innvendig design    |    Ytelse    |    Teknologi og Sikkerhet    |    Tilbehør    |    Farger og Inntrekk Print   |    Utgang



D

B
A C

FARGER INNTREKK

GREY stoffseter GREY premium stoffseter GREY premium skinnseterWhite 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" alufelger, personlig stil i White, Yellow, Black

16" alufelger Casual 17" alufelger Shiro 17" alufelger Sport

ALUFELGER

MÅL

BLACK WHITE YELLOW

BLACK WHITE YELLOW

A: Akselavstand: 2 530 MM
B: Total lengde: 4 135 MM
C: Total bredde: 1 765 MM
D: Total høyde: 1 565 MM

FARGEPAKKE STOFF

FARGEPAKKE PREMIUM SKINN

Ink Blue (M) - RBN
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PRISLØFTE

Ditt merkeautoriserte Nissan-verksted 
kan din Nissan best. I tillegg er 
vi konkurransedyktige på pris. 
Vi gir prisløfte på service og 
reparasjoner for alle Nissan-modeller 
uansett alder. Det vil si at vi matcher 
prisen på tilsvarende service 
og reparasjoner til et alternativt 
verksted dersom pristilbudet skulle 
være lavere enn hos oss. Du vinner. 
Uansett hvilken vei du ser på det.

FORSIKRING

Å være på den sikre siden og unngå 
uforutsette utgifter er god 
forretningsdrift når det gjelder 
fi rmabiler. Nissan Forsikring er den 
mest omfattende forsikringen på 
markedet for alle Nissan-modeller. 
Du får den hos din forhandler 
og sikrer deg at alle reparasjoner 
blir utført ved et autorisert 
Nissan-verksted.

HOS NISSAN FÅR DU 
FRAM DET BESTE I OSS.

Du setter i gang fantasien vår. Du 
fremprovoserer vår bilfaglige ekspertise. 
Du inspirerer oss til å endre reglene og 
fi nne på nye ting. Og i Nissan er ikke 
innovasjon bare et spørsmål om tillegg 
og utvidelser; det handler om å bryte 
grenser for å fi nne opp status quo på 
nytt. Det dreier seg om å utvikle 
uventede løsninger for å tilfredsstille 
dine villeste og mest pragmatiske 
ønsker. I Nissan konstruerer vi biler, 
tilbehør og tjenester som bryter med 
mønsteret – gjør det praktiske 
spennende og det spennende praktisk 
for å kunne gi deg en mer spennende 
kjøreopplevelse hver eneste dag.

NISSAN JUKE 
GIR DEG:

5 ÅRS GARANTI ELLER 100 000 KM

ÅRLIG ELLER 30 000 KM INTERVALL 
FOR DIESELMOTORER

ÅRLIG ELLER 30 000 KM INTERVALL 
FOR BENSINMOTORER 
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B e s ø k  v å r  h j e m m e s i d e  p å :  w w w . n i s s a n . n o

Vi har gjort vårt ytterste for å sikre riktigheten av innholdet i denne publikasjonen ved tidspunktet for trykking (SEPTEMBER 2015). Denne brosjyren viser 
prototype-biler som er vist på motormesser. I samsvar med selskapets politikk om kontinuerlig forbedring av våre produkter forbeholder Nissan Europe 
seg retten til å endre spesifikasjonene og bilene som beskrives i denne publikasjonen uten forvarsel. Nissan-forhandlerne vil bli informert om eventuelle 
endringer så raskt som mulig. Vennligst kontakt din lokale Nissan-forhandler for å få den mest oppdaterte informasjonen. På grunn av begrensninger i 
trykkeprosessen som brukes, kan fargene i denne brosjyren avvike noe fra de virkelige fargene på lakk og interiørtrekk. Med enerett. Gjengivelse av hele 
eller deler av denne brosjyren uten skriftlig tillatelse fra Nissan Europe er forbudt.

Denne brosjyren er laget av klorfritt papir – MY15 JUKE LHD 09/2015 – Trykt i EU. 
Produsert av CLM BBDO, Frankrike – Tel.: +33 1 41 23 41 23 og produsert av eg+ worldwide, Frankrike –Tlf.: +33 1 49 09 25 35.

Forhandlerstempel:
Følg Nissan Juke på:

Introduksjon    |    Color selection    |    Utvendig design    |    Innvendig design    |    Ytelse    |    Teknologi og Sikkerhet    |    Tilbehør    |    Farger og Inntrekk Print   |    Utgang
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