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NISMO

INGENIØRKUNST
GJENNOM 30 ÅR
Fra racerbanen: Racerkjøring er den beste testen. Å konkurrere er en stor utfordring
- å vinne er enda større. Siden 1984 har NISMO blitt utviklet ved hjelp av uavhengig 
teknikk med et mål for øyet: den ultimate Nissan-ytelsen. På veien har NISMO konkurrert 
mot og vunnet mot mange av verdens beste, og har skapt en legende som få kan matche. 
Når du ser et NISMO-merke på en bil vet du derfor at denne bilen er noe helt spesielt.

I oppkjørselen: Vi er lidenskapelig opptatt av ytelse, men vi er også 
opptatt av å gjøre NISMO tilgjengelig for alle - fra de som konstant 
søker etter høy kvalitet til de ivrigste entusiastene. Vi er derfor stolte
over å kunne tilby et bredt produktutvalg, der hvert produkt har et
unikt utseende og spesielle funksjoner, og samtidig levere en 
inspirerende kjøreopplevelse.
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Den helt nye JUKE NISMO RS er den ultimate høy-ytelses crossover-modellen. JUKE NISMO RS 
er utviklet etter nøyaktige standarder i tillegg til å være vindtunneltestet og konkurranseinspirert - et 
resultat av mange tiårs kunnskap fra racerbanen. NISMO RS ble bygget fra grunnen av med tanke på 
ytelse. Fra modifiserte luftinntak med en større grill til de redesignede sidelistene til bakspoileren - 
ingen ting ble overlatt til tilfeldighetene for å kunne skape en aerodynamisk design som leverer 
imponerende 37 % bedre aerodynamisk marktrykk.

FRA RACERBANEN TIL VEIEN

Lettvekts alufelger og røde 
bremsecalipere, for rask 
reaksjon, unik styrke og stil.

Spoileren foran fører luften ut 
til sidene på bilene.

Bakspoileren skaper ekstra 
marktrykk bak.

Diffusoren bak gir bedre 
luftstrøm under bilen.

NISMO RS-merking

Aerodynamisk design
• Redesignede sidelister
• Spoiler foran
• Modifi sert diffusor med større grill
• Aerodynamisk spoiler foran
• Diffusor bak
• Bakspoiler

En vanlig arbeidsdag
Vi bruker vindtunneler, 

superdatamaskiner og noen av de 
smarteste ingeniørene i verden, men

den virkelige testen for en bil med høy 
ytelse foregår allikevel på racerbanen. 

Det er slik vi ønsker å skape en bil
som er inspirerende å kjøre.
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BIL MED STIL
Sett deg inn i en JUKE NISMO RS og opplev design på et nytt nivå, inspirert av en 
fantastisk racingtradisjon. Med skarpe frontlys, stivere konkurransetrimmet hjuloppheng 
og NISMO Alcantara og skinntrukket ratt vil du oppleve det samme som mange andre 
har gjort tidligere: dette er ikke bare en bil med høy ytelse, det er en NISMO.

Konkurranseinspirert design
• LED kjørelys
• Xenon frontlys 
• Røde sidespeil
• Hjulbuer i bilens farge
• Røde striper på sidene
• Modifi serte luftinntak med større grill
• Sidelister i kontrastfarge
• Unik bakspoiler i bilens farge
• Diffusor bak i kontrastfarge

Teknologi
• NissanConnect navigasjonssystem
• Around View Monitor
• Safety Shield
• Nissan Intelligent nøkkel
• Nissan Dynamic Control System

Konkurranseinspirert interiør
• RECARO sportsbøtteseter*
• NISMO Alcantara og skinntrukket ratt med midtmerke
• NISMO turteller med rød skive

• Svart innertak
• Syntetisk semsket skinn med søm på 

instrumentpanelet

*leveres som tilvalgspakke
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KUN FOKUSERT
PÅ KJØRING
Bilentusiastens ønskeliste blir oppfylt. For å kunne skape den 
ultimate høy-ytelses crossoveren tilbyr JUKE NISMO RS en lang liste 
med moderne teknologi. En stivere plattform der hver komponent er 
evaluert og forbedret før montering.

Større bremseskiver og nytt bremse-
klossmateriale gir bedre bremsefølelse.

Forbedret motortrimming øker kraften til 218 
HK (160 kW) med manuell girkasse. 214 
HK (157 kW) med Xtronic.

Fri eksosflyt gir ekstra kraft og en dyp,
hes rumling.

Dominerende kraft
• 1,6-liters bensinmotor med direkteinnsprøytning og turbo (DIG-T)
• 6-trinns manuell girkasse med korte girskift
• Xtronic med Sport-modus og NISMO-trimmet
• Tilgjengelig spiralformet differensialbrems for 2WD MT
• Tilgjengelig NISMO-trimmet dreiemomentfordelingssystem på 4WD 

Xtronic
• NISMO-trimmet eksospottesystem
• Større ventilerte bremseskiver, oppgraderte bremseklosser og røde 

bremsekalipere

Imponerende kontroll
• 10 % stivere fjærer og dempere
• NISMO-trimmet elektrisk servostyring
• 10-eikers 18» x 7» alufelger
• P225/45R18 sommerdekk
• RS girvelger på 4WD Xtronic

Forsterkninger: De viktigste punktene på chassiset er 
forsterket for å skape en stivere plattform og dermed 
utnytte den ekstra kraften og den aggressive trimmingen 
av hjulopphenget på JUKE NISMO RS.
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NISSAN JUKE NISMO RS
GIR DEG: 

5 ÅRS GARANTI ELLER
100 000 KM

ÅRLIG ELLER 20 000 KM
INTERVALL

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.

FORSIKRING 

NISSAN forsikring leveres av IF, sammen 
vil vi gi deg en trygg og sikker opplevelse. 
Vårt samarbeid med bilbransjen sikrer 
deg som bileier en fordelaktig pris på vår 
beste bilforsikring de 3 første årene du 

Kjører du skadefritt vil prisen på 
bilforsikringen bare indeksreguleres med 

lavere hvis bonusen øker og høyere ved 

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.

FARGER

White Pearl (PM) - QAB

PM: Pearl Metallic M: Metallic

Silver (M) - KY0 Black (M) - Z11

18” NISMO alufelger

ALUFELGER

REC ARO (tilvalg)Standard NISMO interiør – X

INTERIØR
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NISSAN-forhandler.

 vanlige bonusregler. Det betyr at prisen blir 

tap av bonus etter en skade.

påfølgende årene. Forsikringen følger ellers

eier bilen. Be om tilbud hos din 

maksimalt 5 prosent per år de to 



Følg Nissan JUKE på:

Vi har gjort vårt ytterste for å sikre riktigheten av innholdet i denne publikasjonen ved tidspunktet for trykking (desember 2014). 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 Eu

Denne brosjyren er laget av klorfritt papir – FY14 JUKE NISMO BROCHURE LHD 12/2014  – Trykt i EU.
Utviklet av NEW BBDO, Frankrike – Tlf.: +33 1 40 62 37 37 og produsert av eg+ Worldwide, Frankrike – Tlf.: +33 1 49 09 25 35.

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

Forhandlerstempel:
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