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A CO JEŚLI_

MÓGŁBYŚ MIEĆ SAMOCHÓD
SPORTOWY, SUVA I EMOCJE
Z JAZDY W JEDNYM?
Spore wymagania, ale JUKE także ma spore możliwości dzięki wyższemu
prześwitowi, elastyczności, opcjom błyskawicznej personalizacji oraz wyrazistej
estetyce, która nie pozwala przejść obok niego obojętnie. Ten jedyny w swoim
rodzaju sportowy crossover dostarcza sporej dawki przyjemności, nieokupionej
nadmiernym zużyciem paliwa, a innowacyjny system napędu na wszystkie
koła pozwala efektywnie wykorzystać moc bez utraty przyczepności. Dbasz
o styl? Możesz dostosować go pod każdym względem, z zewnątrz i w środku,
aby stał się równie wyjątkowy, jak Ty. Dzięki Nissanowi JUKE możesz mieć to
wszystko jednocześnie.
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NISSAN DESIGN STUDIO

ŚMIAŁO! WYRÓŻNIJ SIĘ!
Wyobraź sobie, że nikt inny oprócz Ciebie nie ma takiej bryki. Oferta Nissan Design
Studio pozwala indywidualizować wygląd Nissana JUKE już na etapie fabrycznego
montażu. Służą do tego pakiety personalizujące wnętrze i nadwozie. Obejmują one
między innymi różne wersje kolorystyczne wykończenia wnętrza, tapicerki, listew
ozdobnych i innych elementów, a także 18" felgi ze stopów metali lekkich w kolorze
dopasowanym do nadwozia. To intensywne i niepowtarzalne doświadczenie.
Odwaga. Emocje. Cały Ty.
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KOLOROWE PRZESZYCIA. Możesz wybrać kolor przeszyć na kierownicy, daszku
nad zestawem wskaźników i rękojeści dźwigni zmiany biegów (oprócz wersji
z przekładnią Xtronic).

WITAMY W

NISSAN DESIGN STUDIO
PAKIETY STYLIZACYJNE WNĘTRZA.
Nissan Design Studio oferuje linie pakietów stylizacyjnych
wnętrza Creative Line, które nadadzą wyrazisty i indywidualny
charakter nowej kabinie Nissana JUKE. Wybierz pełny pakiet
wykończenia z dopasowanymi detalami w kolorze Czerwonym
Detroit, Białym London, Żółtym San Diego lub Czarnym Tokyo.

SPORTOWE FOTELE. Jazda staje się bardziej ekscytująca dzięki atrakcyjnym
wersjom wykończenia sportowych foteli wysokiej klasy – w harmonizującym z
resztą wnętrza kolorze Czerwonym Detroit, Białym London, Żółtym San Diego lub
Czarnym Tokyo.

WYKOŃCZENIE DRZWI. Wykończenie drzwi jest dostępne w kolorze Czerwonym
Detroit, Białym London, Żółtym San Diego lub Czarnym Tokyo.
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KONSOLA ŚRODKOWA. Podkreśl swój styl dobierając kolor konsoli środkowej
do wlotów powietrza i wykończenia drzwi.
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PAKIETY STYLIZACYJNE NADWOZIA

SPORTOWE ZDERZAKI. Jaskrawe elementy wykończenia zderzaków podkreślą
unikatową sylwetkę samochodu.

FELGI ZE STOPÓW METALI LEKKICH 18" felgi ze
stopów metali lekkich z kolorowymi wstawkami
dopełnią spersonalizowanego wyglądu i nie pozwolą,
byś pozostał niezauważony.

Z nowymi, imponującymi liniami Nissana JUKE współgrają kreatywne
pomysły Nissan Design Studio w postaci pakietów stylizacji nadwozia,
obejmujących wykończenia zderzaków, reflektorów, lusterek bocznych i
nakładek na felgi ze stopów metali lekkich w jaskrawych kolorach
dopasowanych do nadwozia lub z nim kontrastujących.

KONTRASTUJĄCE ELEMENTY WYKOŃCZENIA. Wybierz obudowy reflektorów i lusterek bocznych oraz innych elementów
wykończenia w kontrastujących kolorach, aby podkreślić swoje alternatywne podejście do estetyki nadwozia.
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POKAŻ KTO TU RZĄDZI.
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Daszek nad zestawem
wskaźników
Inspirowane stylem
motocyklowym zegary w
zagłębieniach osłoniętych
dodatkowo daszkiem nadają
sportowy wizerunek
zestawowi wskaźników.

Sportowe wyściełanie
foteli
Specjalne wyściełanie foteli
skutecznie podtrzymuje
tułów w czasie dynamicznej
jazdy, a przy tym podkreśla
styl samochodu.

Otwierane okno
dachowe
Otwierane okno dachowe
pozwala jeszcze lepiej poczuć
przyjemność z jazdy i mieć
kontakt z otoczeniem w dzień
i w nocy.

Gotowy na przejażdżkę? W środku znajdziesz przyprawiającą o szybsze bicie serca centralną
konsolę inspirowaną zdecydowanymi liniami włoskiego sportowego motocykla. Nad emocjami
i osiągami pomogą zapanować okrągłe wskaźniki. Unikatowe przeszycia na tapicerce sportowych
foteli, kierownicy i rękojeści dźwigni zmiany biegów (nie dotyczy wersji z przekładnią Xtronic)
sprawią, że będziesz chciał zostać w pojeździe jak najdłużej. Teraz przygotuj się na przejażdżkę
Twojego życia.
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STWORZONY BY ZASKAKIWAĆ.
Nissan JUKE to moc i efektywność w idealnych proporcjach. Najmocniejszy w ofercie
silnik DIG-T 190 korzysta z turbosprężarki zwiększającej moment obrotowy przy niskich
prędkościach, a dzięki kompaktowej konstrukcji i zaawansowanemu systemowi
bezpośredniego wtrysku zadowala się niewielkimi dawkami paliwa. Przekładnia Xtronic
pracująca w trybie Sport zapewnia znakomitą elastyczność i emocje związane ze
sportowym stylem zmiany biegów. Nowy silnik DIG-T 115 współpracuje natomiast z 6
biegową przekładnią manualną. Zapewnia ona znakomite przyspieszenie, przyczyniając
się jednocześnie do ograniczenia emisji CO2. Oczywiście niezależnie od wybranej
jednostki napędowej – od mocnego DIG-T 190 do oszczędnego diesla – zawsze można
liczyć na świetne osiągi.

SILNIK /
SKRZYNIA BIEGÓW

POJEMNOŚĆ
(L)

MOC
(KM)

MOMENT
OBROTOWY
(Nm)

EMISJA CO2
(g/km)

ZUŻYCIE PALIWA
(L/100 km)

Cykl miejski

Cykl pozamiejski Cykl mieszany

16" i 17"

18"

16" i 17"

18"

16" i 17"

18"

16" i 17"

18"

dCi 110 6MT

1,5

110

260

104

107

4,4

4,6

3,8

3,9

4,0

4,1

1.6 l 94 5MT

1,6

94

140

138

N/A

7,6

N/A

5,0

N/A

6,0

N/A

1.6 l 117 Xtronic

1,6

117

158

139

142

7,5

7,6

5,1

5,2

6,0

6,1

DIG-T 115 6MT

1,2

115

190

128

130

7,1

7,2

4,9

5,0

5,7

5,8

DIG-T 190 6MT

1,6

190

240

139

139

7,6

5,1

6,0

DIG-T 190 Xtronic
4WD

1,6

190

240

153

153

8,3

5,5

6,5

*tylko 16"
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SYSTEM NISSAN DYNAMIC CONTROL

Rejestrator danych. Komputer
pokładowy Systemu Nissan
Dynamic Control umożliwia
monitorowanie statystyk
dotyczących jazdy. W jego
pamięci przechowywane są
wszystkie dane, począwszy
od wartości przyspieszenia,
poprzez przebieg, aż po
codzienne zużycie paliwa. Im
więcej informacji posiadasz, tym
racjonalniej możesz prowadzić.

BŁYSKAWICZNA ZMIANA NASTROJU.
System Nissan Dynamic Control w modelu JUKE pozwala zmienić styl
jazdy za naciśnięciem przycisku. Wystarczy wybrać odpowiedni tryb – w
zależności od nastroju. Oprócz stylu jazdy możesz także regulować
klimatyzację oraz prowadzić statystykę osiągów. To wszystko możesz
robić nie wychodząc z samochodu.

Zdjęcie przedstawia
interfejs D-Mode

Ekspert w tematyce osiągów. Moment obrotowy, przyspieszenie
i niskie zużycie paliwa to atuty dostępne w każdej chwili. Tryb
Normal jest idealnym połączeniem osiągów i efektywności.
Włączając tryb Sport, natychmiast poczujesz, że układ kierowniczy,
skrzynia biegów (dotyczy tylko przekładni Xtronic) oraz przepustnica
zmieniają charakterystykę pracy pod kątem bardziej dynamicznej
jazdy. A kiedy uznasz, że czas zwolnić tempo, wciśnij przycisk Eco,
aby jak najrzadziej odwiedzać stację paliw.
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Zdjęcie przedstawia interfejs klimatyzacji
Podwójny agent. Oprócz stylu jazdy System
Nissan Dynamic Control umożliwia także
sterowanie parametrami decydującymi o
komforcie we wnętrzu pojazdu. Przełącz widok
z D-Mode na Climate Mode, aby wyświetlić menu
regulacji temperatury w kabinie.
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NISSAN ALL-MODE 4X4-I Z SYSTEMEM KONTROLI
MOMENTU OBROTOWEGO

W LEWO LUB W PRAWO, MOC
ZAWSZE JEST Z TOBĄ.
W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów napędu na wszystkie koła (4x4),
które rozdzielają moc między przednią a tylną oś, napęd 4x4-i z kontrolą momentu
obrotowego dostępny w nowym Nissanie JUKE reguluje także ilość mocy
przekazywanej na prawe i lewe koło tylnej osi. Na koło po zewnętrznej stronie
pokonywanego łuku trafia więcej mocy, co ułatwia wchodzenie w zakręt i
przyspieszanie na jego końcu.

%
25

System kontroli momentu obrotowego (TVS)
Kiedy pojazd porusza się po łuku,
wieloczujnikowy system automatycznie
steruje ilością mocy przekazywanej na
prawe lub lewe koło tylnej osi w zależności
od zapotrzebowania, a reakcje na każdą
zmianę kierunku są płynne i przewidywalne.

25

%
%
42

8%
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354 L

POJEMNOŚCI
BAGAŻNIKA

EKWIPUNEK NA KAŻDĄ EWENTUALNOŚĆ
Większa przestronność wnętrza nowego Nissana JUKE zaskakuje i cieszy. Ten
model uzyskał jedną z najwyższych ocen pod względem pojemności bagażnika
w swojej klasie. Ilość dostępnego miejsca oraz funkcjonalność bagażnika wynika
między innymi z zastosowania dwupoziomowej, regulowanej podłogi bagażnika
(tylko wersje z przednim napędem). Po złożeniu drugiego rzędu foteli i ustawieniu
podłogi w dolnym położeniu do nowego Nissana JUKE zmieści się naprawdę
sporo bagażu. Podłoga w górnym położeniu tworzy równą powierzchnię z
poziomem złożonych oparć tylnych siedzeń.

Regulowana podłoga bagażnika
Do nowego Nissana JUKE zmieści się
zaskakująco duży bagaż. Wystarczy ustawić
podłogę w wybranym położeniu, aby uzyskać
mnóstwo przestrzeni na przewiezienie sprzętu
nawet przy rozłożonych tylnych siedzeniach.

Płaska podłoga bagażnika
Jeszcze więcej elegancji Ekskluzywne akcenty sprawiają, że każda przejażdżka
staje się bardziej atrakcyjna. Opcjonalne elektrycznie otwierane okno dachowe
pozwala wpuścić więcej światła do wnętrza lub spoglądać w gwiazdy w czasie
nocnych eskapad. System Inteligentnego kluczyka I-Key umożliwia otwieranie i
zamykanie drzwi bez potrzeby wyciągania kluczyka z kieszeni.
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Dłuższe przedmioty zdecydowanie łatwiej ułożyć
na płaskiej powierzchni. Aby ją uzyskać, wystarczy
złożyć tylne siedzenia i ustawić podłogę w
odpowiednim położeniu. Pod spodem powstanie
schowek na przedmioty, które lepiej ukryć przed
wzrokiem ciekawskich.
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NISSANCONNECT

INNOWACJE, DZIĘKI KTÓRYM ŚWIAT JEST
ZAWSZE W ZASIĘGU RĘKI
INTELIGENTNY I FUNKCJONALNY System NissanConnect oferuje bogatą gamę funkcji, których obsługa jest
niezwykle prosta za sprawą ekranu dotykowego o przekątnej 5,8", z powłoką antyrefleksyjną. Łączy on w
sobie funkcje systemu audio, nawigacji i komunikacji, najnowocześniejsze opcje łączności oraz możliwość
współpracy ze smartfonem.
ŁĄCZNOŚĆ Z KAŻDEGO MIEJSCA. NissanConnect świetnie współpracuje ze smartfonami. Z coraz
liczniejszych aplikacji* można korzystać na wygodnym wyświetlaczu, zaprojektowanym pod kątem
bezpieczeństwa jazdy. JUKE szybko stanie się integralną częścią Twojego życia, podobnie jak smartfon,
tablet i komputer.
INTELIGENTNE SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE KIEROWCĘ oraz funkcje systemu nawigacji są pomocne w
różnych sytuacjach na drodze.
STRUMIENIOWE PRZESYŁANIE DŹWIĘKU PRZEZ BLUETOOTH®. Teraz możesz słuchać cyfrowych stacji
radiowych, radia internetowego lub muzyki zapisanej w telefonie komórkowym.
WEJŚCIE iPOD/USB. Podłącz odtwarzacz iPod lub MP3, aby uzyskać dostęp do całej biblioteki muzycznej
w podróży.
*Prowadzenie pojazdu jest czynnością wymagającą skupienia. Z usług NissanConnect należy korzystać tylko jeżeli nie zagraża to bezpieczeństwu. Niektóre
aplikacje mogą zostać wprowadzone w późniejszym terminie. Abonament na usługi NissanConnect jest niezbędny, ale przez pierwsze 2 lata od zakupu
pojazdu jest on bezpłatny. Usługi i aplikacje są dostępne w wybranych krajach Europy oraz w wybranych modelach samochodów marki Nissan. Niektóre
aplikacje mogą być dostarczane przez podmioty zewnętrzne, nad którymi firma Nissan nie ma kontroli i mogą być modyfikowane (w tym anulowane lub
zawieszane przez podmiot zewnętrzny) bez uprzedzenia i bez odpowiedzialności ze strony firmy Nissan i jej przedstawicieli. Niektóre funkcje zdalne mogą
wymagać kompatybilnego telefonu lub urządzenia, które nie stanowi wyposażenia pojazdu. Usługi telefonii komórkowej są świadczone przez operatorów
telefonii komórkowej, pozostających poza kontrolą firmy Nissan. Niektóre obszary mogą znajdować się poza zasięgiem sieci telefonii komórkowej. Mogą
obowiązywać opłaty za połączenia roamingowe i/lub transmisję danych. Nissan nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek wymianę sprzętu,
aktualizacje ani związane z nimi koszty, jakich może wymagać dalsze korzystanie z usługi w przypadku wprowadzenia do niej zmian.
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NIE ROZBIJ SOBIE NOSA.
W czasie jazdy do przodu na ekranie
widoczny jest zarówno obraz przodu,
jak i od góry, dzięki czemu wiesz, ile
miejsca dzieli Cię od przeszkody.

PEŁNY OBRAZ.

OSZCZĘDZAJ OPONY.

Kamera umiejscowiona pod bocznym
lusterkiem po stronie kierowcy
pomaga uzyskać pełny widok 360°
od góry, niezależnie od tego, czy
pojazd jedzie do przodu, czy cofa.

Zarówno jadąc do przodu, jak i cofając,
możesz nacisnąć przycisk kamery, aby
przełączyć się z widoku od góry na
widok boków pojazdu. To doskonałe
rozwiązanie umożliwia precyzyjną
ocenę odległości od krawężnika.

SYSTEM KAMER 360°

UCHRONI CIĘ PRZED KŁOPOTAMI.

UWAŻAJ!

A gdyby tak parkowanie równoległe było łatwiejsze? Kamera cofania świetnie sprawdza się w czasie tego
manewru – ale przecież przy parkowaniu warto jest dobrze widzieć nie tylko to, co znajduje się za pojazdem.
Dlatego nowy Nissan JUKE został wyposażony w System kamer 360°. Na podstawie obrazu z czterech kamer
system generuje wirtualny obraz pojazdu widocznego z góry i obejmujący pełne 360º. Aby lepiej ocenić sytuację,
kierowca może także wyświetlić zbliżenie przodu, tyłu lub boku pojazdu. Przeszkody nie zawsze jednak są
nieruchome (np. wózki sklepowe). Ostrzeżenie o poruszających się obiektach pomaga w obserwacji otoczenia
Nissana JUKE i informuje kierowcę o znalezieniu się takiego obiektu w pobliżu pojazdu.
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Podczas cofania system pozwala
zobaczyć, co znajduje się za samochodem.
Z kolei widok samochodu od góry pomaga
dostrzec niskie przeszkody ukryte poniżej
poziomu szyby samochodu.
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Ostrzeżenie o pojeździe w martwym polu
Jeżeli w tzw. martwym polu znajdzie się inny pojazd, po
włączeniu kierunkowskazu sygnalizującego rozpoczęcie
manewru kierowca zobaczy i usłyszy stosowne ostrzeżenie.

ZESTAW SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA SAFETY SHIELD

OTACZAJ SIĘ PEWNOŚCIĄ.
Ostrzeżenie o niezamierzonej
zmianie pasa ruchu

Zestaw systemów bezpieczeństwa Safety Shield to kompleksowe podejście
do kwestii bezpieczeństwa, które dzięki inżynierii i nieustannemu rozwojowi
wprowadzamy w naszych samochodach. Przedstawione opcje to jedne z wielu
rozwiązań Nissana, które pomogą ochronić Ciebie i Twoich bliskich poprzez
koncentrację na trzech kluczowych obszarach: monitorowanie otoczenia twojego
samochodu, pomoc w prowadzeniu oraz wykrywaniu nieprzewidzianych sytuacji
oraz zachowanie bezpieczeństwa podczas nieszczęśliwego wypadku.

Ten system sygnałem wizualnym i
dźwiękowym ostrzega kierowcę w
przypadku podejrzenia niezamierzonej
zmiany pasa ruchu. System działa w
sposób inteligentny: ostrzeżenia
przestają być emitowane z chwilą
włączenia kierunkowskazu.

6 poduszek powietrznych w wyposażeniu
standardowym. Kiedy kolizja jest nieunikniona,
strefowa konstrukcja nadwozia Nissana pomaga
zaabsorbować energię uderzenia, a zaawansowane
pasy bezpieczeństwa i poduszki powietrzne chronią
kierowcę i pasażerów.

Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy
(ESP). Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy
automatycznie aktywuje ABS i układ kontroli
trakcji, pomagając zapanować nad pojazdem w
trakcie trudnych manewrów, takich jak gwałtowna
zmiana pasa ruchu.

Ostrzeżenie o poruszających się obiektach
System kamer 360° nie tylko pomaga w
zaparkowaniu samochodu, ale także w
opuszczeniu miejsca parkingowego. W
przypadku wykrycia ruchu w pobliżu
pojazdu system ten ostrzega kierowcę
sygnałem wizualnym i dźwiękowym.
®
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PAKIET STYLIZACYJNY

NIEPOWTARZALNY STYL
SPRAW, ABY TWÓJ JUKE WYRAŻAŁ TWÓJ STYL, wybierając dodatki w
kolorze niebieskim Zama i kontrastujące akcenty kolorystyczne oraz
uzupełniając całość o praktyczne akcesoria, takie jak podświetlane
nakładki na progi. Podkreśl dynamikę przodu i tyłu ozdobną listwą
oraz podnieś poziom luksusu i komfortu pakietem comfort. Możesz
także zamówić 18-calowe obręcze kół ze stopów metali lekkich z
kolorowymi wstawkami oraz odpowiedni pakiet stylizacyjny nadwozia.

1

1) Osłony lusterek, niebieski Zama
2) 18-calowe obręcze ze stopów metali lekkich
z wstawkami w kolorze niebieskim Zama
3) Wykończenie zderzaka przedniego,
niebieski Zama
4) Pakiet stylizacyjny, niebieski Zama: Dywaniki
welurowe z kolorowymi przeszyciami, skórzany
podłokietnik z kolorowymi przeszyciami,
nakładka lusterka wewnętrznego
5) Wykończenie zderzaka przedniego,
niebieski Zama
6) 18-calowe obręcze ze stopów metali lekkich
z wstawkami w kolorze niebieskim Zama
7) Wykończenie zderzaka tylnego, niebieski Zama
8) Dyskretne oświetlenie wnętrza,
sportowe nakładki na pedały,
dywaniki welurowe z niebieskim
logo i przeszyciami (4 elementy)
9) Podświetlane nakładki progów,
tylko przód
10) Dolne wykończenie klapy
bagażnika, niebieski Zama

4
5 6

7

8

3
LINIA CREATIVE

Czerwony
Detroit
Biały
London
Żółty
San Diego
Czarny
Tokyo

LINIA EXCLUSIVE

Chrom
Beijing

9 10
2

Czarny matowy
Tokyo
Fioletowy
Yokohama
Pomarańczowy
Oppama
Niebieski
Zama
Carbon
Nashville
Szary
Atsugi
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KOLORY

Biała perła - QAB

WYKOŃCZENIA

Biały - 326

Szarość srebra - KY0

Szarość stali - KAD

Atramentowy granat - RBN

SZARY: tkanina
standardowa

SZARY: tkanina Premium

SZARY: skóra Premium

SPERSONALIZOWANA TKANINA PREMIUM, OPCJA W ACENTA i STANDARD W TEKNA

Czerwony - Z10

Czerwień mocy - NAJ

Granatowa czerń - GAC

Czarny - Z11

CZARNY TOKYO

CZERWONY DETROIT

BIAŁY LONDON

ŻÓŁTY SAN DIEGO

BIAŁY LONDON

ŻÓŁTY SAN DIEGO

SPERSONALIZOWANA SKÓRA PREMIUM, OPCJA W TEKNA

FELGI ZE STOPÓW METALI LEKKICH

CZARNY TOKYO

16" calowe obręcze
stalowe z kołpakami

16" calowe standardowe 17" calowe obręcze ze 17" calowe obręcze ze
stopów metali lekkich, stopów metali lekkich,
obręcze ze stopów
wzór Sport
wzór Shiro
metali lekkich

CZERWONY DETROIT

WYMIARY
A: Rozstaw osi: 2530 mm
B: Długość całkowita: 4135 mm
D

C: Szerokość całkowita: 1765 mm
D: Wysokość całkowita: 1565 mm

18" calowe obręcze spersonalizowane, dostępne w kolorach: czerwony (Detroit Red), biały
(London White), żółty (San Diego Yellow) lub czarny (Tokyo Black)
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PAKIETY PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH
Umowa serwisowa Nissana to najlepszy sposób, aby zapewnić swojemu nowemu
Nissanowi JUKE obsługę serwisową na odpowiednim poziomie! Odpowiednio
zajmiemy się Twoim Nissanem, a ponadto zapewnimy Ci niezmienione ceny usług
serwisowych przez cały okres obowiązywania umowy. Będziemy wymieniać części i
płyny w Twoim pojeździe zgodnie z programem obsługi serwisowej Nissana oraz
przeprowadzimy kontrole, które zapewnią Ci spokój i bezpieczeństwo podczas podróży.
Zapewniając pełną kontrolę finansów i program obsługi serwisowej.

ROZSZERZONA GWARANCJA NISSANA
NASZA OBIETNICA. TWOJE DOŚWIADCZENIE
JAKĄ SKŁADAMY TOBIE OBIETNICĘ? KIEROWCÓW SAMOCHODÓW NISSAN MOŻEMY ZAPEWNIĆ,
ŻE NIE TYLKO PROWADZENIE AUTA, ALE TAKŻE JEGO SERWISOWANIE MOŻE NIEŚĆ ZE SOBĄ
POZYTYWNE EMOCJE: JEST PROSTE, WYGODNE I W KORZYSTNEJ CENIE. WIERZĄC W
PRZEJRZYSTOŚĆ I WZAJEMNE ZAUFANIE, ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ ZAPEWNIĆ NASZĄ PEŁNĄ
DOSTĘPNOŚĆ I OTOCZYĆ WSZYSTKICH KLIENTÓW NAJWIĘKSZĄ TROSKĄ.
BEZPŁATNY SAMOCHÓD ZASTĘPCZY
Kiedy tylko Twój samochód będzie serwisowany,
autoryzowany dealer marki Nissan zaoferuje Ci
rozwiązanie zmierzające do zaspokojenia Twoich
osobistych potrzeb. Umów się na wizytę, a dealer
bezpłatnie udostępni ci samochód zastępczy do czasu
zakończenia naprawy. W wybranych punktach
serwisowych dysponujemy nawet samochodami z
napędem elektrycznym. Jeśli nie jesteś zainteresowany
opcją samochodu zastępczego, nasz dealer Nissana
może zaoferować Ci inne rozwiązanie kwestii mobilności.

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ W NAJLEPSZEJ CENIE*
Doskonałą ochronę samochodów naszej marki
zapewnia świetnie wyszkolony personel oraz
wykorzystywanie wyłącznie oryginalnych części. Aby
zagwarantować Ci najlepszy stosunek jakości do ceny,
nasz dealer Nissana dostosuje cenę do obowiązujących
w promieniu 10 km od siedziby tego dealera.

Rozszerzona gwarancja Nissana umożliwia wydłużenie standardowego okresu
gwarancyjnego, który wynosi 3 lata / 100 000 km. Możesz wybrać gwarancję pod
kątem sposobu użytkowania pojazdu i cieszyć się uzyskanymi korzyściami: Możliwa
wyższa cena pojazdu przy odsprzedaży, ponieważ po sprzedaży pojazdu umowa
przechodzi na nowego właściciela. W przypadku naprawy elementu objętego
gwarancją stosowane są wyłącznie oryginalne części Nissana oraz regenerowane
części Nissana, montowane przez wykwalifikowanych mechaników.

BEZPŁATNA KONTROLA POJAZDU*
Zapewniamy, iż nasz dealer Nissana dokona
bezpłatnej kontroli samochodu, zanim podejmie
się jakichkolwiek prac. Najpierw zostaniesz
poinformowany, czego potrzebuje Twój
samochód i jakie koszty możesz ponieść. Nie
obawiaj się żadnych niespodzianek! Zapłacisz
wyłącznie zaakceptowaną wcześniej kwotę. Za
czynności wykonane bez Twojej zgody nie
zostaniesz obciążony fakturą.

USŁUGA NISSAN ASSISTANCE*
Obiecujemy zapewniać Ci mobilność 24 godziny na
dobę. Jeśli wydarzy się coś nieoczekiwanego,
usługa Nissan Assistance jest dostępna 24 godziny
na dobę, bez względu na wiek Twojego Nissana.
Gwarantujemy bezpłatną pomoc drogową przez
okres gwarancji a także po każdym okresowym
przeglądzie wykonanym w autoryzowanym
warsztacie Nissana aż do zalecanej daty kolejnego.

W NISSANIE TO TY WYDOBYWASZ Z
NAS TO, CO NAJLEPSZE
Pobudzasz naszą wyobraźnię. Prowokujesz
pomysłowość. Jesteś inspiracją do zmiany
zasad i wprowadzania innowacji. W Nissanie
innowacja to nie tylko dodatki i rozszerzenia – to
przekraczanie granic w celu stworzenia nowego
status quo. To tworzenie nieoczekiwanych
rozwiązań, spełniających Twoje najdziksze i
najbardziej pragmatyczne pragnienia. W
Nissanie tworzymy samochody, akcesoria i
usługi, które przełamują schemat, czyniąc
praktyczne ekscy tującym a ekscy tujące
praktycznym, tak aby oferować Ci jeszcze
większą przyjemność z jazdy każdego dnia.

NISSAN JUKE TO:
GWARANCJA NA 3 LATA LUB 100 000 KM
PRZEGLĄD CO ROKU LUB CO 30 000 KM
W PRZYPADKU SILNIKÓW DIESLA
PRZEGLĄD CO ROKU LUB CO 20 000 KM
W PRZYPADKU SILNIKÓW BENZYNOWYCH

GDZIEKOLWIEK, KIEDYKOLWIEK, COKOLWIEK. PO PROSTU ZADZWOŃ 0 801 64 77 26**, A ZJAWIMY SIĘ NA MIEJSCU.***
*Szczegóły Obietnicy Nissana dostępne są w Ogólnych Warunkach Umowy.
**Z zagranicy: +3613715496
*** Dostępność 24 godziny na dobę dotyczy usługi Nissan Assistance, infolinia dotycząca pozostałych usług jest dostępna w dni robocze w godzinach 9-17.
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Odwiedź naszą stronę: www.nissan.pl/new-juke

Importer: Nissan Sales CEE Kft. (Węgry, Budapeszt, Infopark setany 3/B).
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zawartość niniejszej broszury była aktualna w momencie oddawania do druku (Sierpień 2017).
Zaprezentowane w niej pojazdy są modelami prototypowymi, wystawianymi na targach motoryzacyjnych. Zgodnie z polityką
nieustannego doskonalenia produktów Nissan Europe zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji i wyglądu pojazdów
opisanych lub przedstawionych w niniejszej publikacji w dowolnym czasie. Dealerzy Nissana będą informowani o zmianach
tak szybko, jak to będzie możliwe. Dostępność wyposażenia pokazanego czy wymienionego w niniejszym katalogu zależy od
modelu, wersji i regionu geograficznego. Tak, jak praktykuje się wśród producentów samochodów, Nissan stosuje elementy
z prawdziwej skory w przypadku części siedzeń pozostających w kontakcie z ciałempasażerów. Syntetyczna skora używana
jest na pozostałych elementach. Skora syntetyczna ma wiele zalet względem prawdziwej np.: brak tworzenia się zmarszczek
w miarę starzenia, łatwiejsze czyszczenie, podwyższona odporność na zarysowania, co pozwala na zaoferowanie bardziej
wytrzymałego produktu dla naszych Klientów. Zastrzegamy, iż zdjęcia są jedynie ilustracją i służą tylko celom informacyjnym
oraz, iż - mimo dołożonych starań - w tekście katalogu mogą zdarzyć się omyłki drukarskie. Prosimy o kontakt z najbliższym
dealerem Nissana w celu uzyskania aktualnych informacji. Ze względu na ograniczenia technik drukarskich kolory przedstawione
w broszurze mogą się różnić od rzeczywistych kolorów nadwozia i wykończenia wnętrza. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Powielanie niniejszej broszury, w części lub całości, bez pisemnej zgody Nissan Europe jest zabronione. Średnie zużycie paliwa
w cyklu mieszanym 4-7.4. l /100km. Emisja CO2: 104-153 g/km . W ramach Programu Nissan Green wszystkie pojazdy Nissan
są produkowane z materiałów spełniających wymogi w zakresie recyklingu i odzysku. Poddajemy recyklingowi metal, piasek,
plastik, olej itp. Nissan wdraża system działań recyklingowych mających na celu efektywne wykorzystanie surowców naturalnych
zgodnie z zasadą 3xR (redukcja, regeneracja i recykling), łatwość recyklingu i ponownego użytku (pojazdów, części, akcesoriów
i materiałów), demontażu po złomowaniu, oznaczanie części plastikowych, redukcję ilości substancji szkodliwych. Stosujemy
palety zwrotne, szukamy sposobów wyeliminowania płynów chłodzących oraz inwestujemy w sprzęt pozwalający znacząco
zmniejszyć ilość generowanych odpadów. Więcej informacji na: www.nissan.pl <http://www.nissan.pl>.

Pieczęć dealera:

Niniejsza broszura została wyprodukowana na papierze bezchlorowym – MY15 JUKE LHD 08/2017 – Wydrukowano w UE.
Opracowanie: CLM BBDO, Francja – tel.: +33 1 41 23 41 23; produkcja: eg+ worldwide, Francja – tel.: +33 1 49 09 25 35.
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