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1984 OBECNIE

1985 WYTRZYMAŁO-
ŚCIOWE MISTRZOSTWA 
ŚWIATA (JAPONIA)

1986
LE MANS 24H

1990 JAPOŃSKIE 
MISTRZOSTWA PROTO-
TYPÓW SPORTOWYCH

1990 JAPOŃSKIE MI-
STRZOSTWA SAMOCHO-
DÓW TURYSTYCZNYCH

1990 
LE MANS 24H

1991
SPA 24H

1992 
DAYTONA 24H

1992 ZWYCIĘSTWO 
W DAYTONA 

1998 3. MIEJSCE 
W LE MANS

1994 JAPOŃSKIE 
MISTRZOSTWA GT

1995 JAPOŃSKIE 
MISTRZOSTWA GT

1998 JAPOŃSKIE 
MISTRZOSTWA GT

1993 JAPOŃSKIE MI-
STRZOSTWA SAMOCHO-
DÓW TURYSTYCZNYCH

1992 JAPOŃSKIE 
MISTRZOSTWA PROTO-
TYPÓW SPORTOWYCH

1998 
LE MANS 24H

2008 
SUPER GT

2004 
SUPER GT

2008 MISTRZ 
SUPER GT

2011 
FIA GT1

2011 
MISTRZ FIA GT1

2014 
ZEOD

1988 JAPOŃSKIE MI-
STRZOSTWA SAMOCHO-
DÓW TURYSTYCZNYCH

NISMO

NIEZALEŻNA INŻYNIERIA 
OD 30 LAT
Prosto z toru wyścigowego: Nie ma lepszego testu niż wyścig. Rywalizacja to poważne 
wyzwanie, a jej wygranie jest jeszcze trudniejsze. Od 1984 r. NISMO realizuje koncepcję 
niezależnej inżynierii z jednym celem, którym jest uzyskanie maksymalnych osiągów 
w samochodach marki Nissan. Przez cały ten czas NISMO podejmuje wyzwania i pokonuje 
najbardziej renomowane światowe marki, budując legendę, której wielu może zazdrościć, 
ale niewielu ma szansę jej dorównać. Zatem widząc znaczek NISMO, wiesz, że masz do 
czynienia z wyjątkowym samochodem.

Przed Twój dom: Naszą pasją są osiągi, ale z równym zaangażowaniem 
realizujemy ideę, że radość z posiadania i prowadzenia pojazdu NISMO 
powinna być dostępna dla każdego – od kierowców, którzy konsekwentnie 
poszukują najwyższej jakości po najbardziej zapalonych entuzjastów. Mamy 
więc przyjemność zaoferować szeroką gamę produktów, z których każdy 
wyróżnia się unikatowym wyglądem i specjalnym wyposażeniem oraz 
zapewnia niezwykle inspirujące wrażenia z jazdy.

GT-R NISMO

370Z NISMO

JUKE NISMO RS
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Zupełnie nowy JUKE NISMO RS – crossover o maksymalnych osiągach. JUKE NISMO RS, 
zaprojektowany według rygorystycznych norm, przetestowany w tunelu aerodynamicznym i przygotowany do 
współzawodnictwa, powstał dzięki wykorzystaniu wiedzy zgromadzonej przez kilkadziesiąt lat obecności na 
torach wyścigowych. NISMO RS został zbudowany od podstaw pod kątem wyczynowej jazdy, co doskonale 
widać. Od zmodyfikowanego pasa przedniego z większym wlotem powietrza, poprzez nowy profil nakładek 
na progi, aż po spojler na tylnej klapie – nie przeoczono żadnego detalu składającego się na sylwetkę 
skutecznie przecinającą powietrze i zapewniającą zwiększenie siły dociskającej o imponujące 37%.

Z TORU WYŚCIGOWEGO NA DROGI

Lekkie felgi ze stopów metali 
lekkich i czerwone zaciski 
hamulcowe, które nie tylko 
doskonale się prezentują, ale 
także zapewniają błyskawiczną 
reakcję i imponującą 
skuteczność hamulców.

Przedni spojler kieruje 
strumienie powietrza w stronę 
boków pojazdu.

Spojler na tylnej klapie 
zapewnia dodatkową siłę 
dociskającą z tyłu pojazdu.

Dyfuzor na tylnym pasie 
poprawia przepływ powietrza 
pod podwoziem.

Kolejny dzień w biurze 
Chętnie korzystamy z tuneli 

aerodynamicznych, 
superkomputerów i wiedzy 

najlepszych inżynierów na świecie, 
ale prawdziwy test samochód nadal 

przechodzi dopiero na torze. 
To najlepszy sposób, aby przekonać 

się, że stworzyliśmy model, którym 
jazda jest prawdziwie inspirująca.

Zewnętrzne oznakowanie 
NISMO RS

Aerodynamiczne wzornictwo
• Zmodyfi kowany profi l nakładek na progi
• Listwa pod przednim spojlerem
• Zmodyfi kowany przedni pas 

z powiększonym wlotem powietrza
• Aerodynamiczny kształt przedniego 

spojlera
• Tylny pas z dyfuzorem
• Spojler na klapie bagażnika
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MOCNY STYL.
Wsiądź do JUKE NISMO RS i poznaj nową jakość wzornictwa inspirowanego 
wspaniałą sportową tradycją. Wyraziste reflektory, sztywniejsze zawieszenie oraz 
kierownica pokryta alcantarą NISMO i skórą sprawią, że poczujesz to samo, czego 
doświadczyło już wielu innych kierowców: to nie jest zwykły samochód sportowy 
– to NISMO.

Stylistyka inspirowana współzawodnictwem
• Światła do jazdy dziennej LED
• Czerwone lusterka boczne
• Nadkola w kolorze nadwozia
• Czerwone pasy na nadwoziu
• Wyraziste refl ektory
• Zmodyfi kowany przedni pas z powiększonym 

wlotem powietrza
• Nakładki na progi w kontrastującym kolorze
• Unikatowy spojler na tylną klapę w kolorze nadwozia
• Tylny pas z dyfuzorem w kontrastującym kolorze

Technologia
• System nawigacji NissanConnect
• System kamer 360°*
• Safety Shield*
• Inteligentny kluczyk I-Key
• System Nissan Dynamic Control

*Dostępne w opcjonalnym pakiecie technologicznym
 System kamer 360° + Safety Shield + reflektory ksenonowe

Wnętrze inspirowane współzawodnictwem
• Sportowe kubełkowe fotele przednie RECARO*
• Kierownica NISMO, pokryta alcantarą i skórą, ze 

znakiem odpowiadającym kierunkowi jazdy na wprost
• Obrotomierz NISMO z czerwoną tarczą
• Czarna podsufi tka
• Daszek nad zestawem wskaźników pokryty 

syntetycznym zamszem z przeszyciami * Dostępne w opcjonalnym pakiecie
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PEŁNA KONCENTRACJA
NA RADOŚCI Z JAZDY
Lista spełnionych życzeń entuzjasty. Jak przystało na crossovera 
o maksymalnych osiągach, JUKE NISMO RS jest wyposażony 
w szereg najnowocześniejszych rozwiązań technicznych. Począwszy 
od sztywniejszej platformy, każdy komponent został poddany ocenie 
i gruntownym udoskonaleniom, aby mógł być zastosowany do budowy 
pojazdu.

Większe tarcze hamulcowe i okładziny cierne z nowego 
materiału, poprawiające skuteczność hamulców.

Zmodyfikowane nastawy silnika, zwiększające moc 
do 218 KM (160 kW) w wersji z przekładnią manualną. 
214 KM (157 kW) w wersji z przekładnią Xtronic.

Układ wydechowy z tłumikiem przelotowym zwiększa 
moc i podkreśla głęboki, gardłowy odgłos pracy silnika.

Dominacja dzięki mocy
• Silnik benzynowy 1.6 z bezpośrednim wtryskiem paliwa i turbodoładowaniem (DIG-T)
• 6-biegowa przekładnia manualna o krótkich przełożeniach
• Przekładnia bezstopniowa Xtronic z trybem Sport, tunigowana przez NISMO
• Wersja 2WD z przekładnią manualną dostępna z mechanizmem różnicowym 

o ograniczonym poślizgu ze skośnym zazębieniem
• Wersja 4WD z przekładnią Xtronic dostępna z tuningowanym przez NISMO 

systemem rozdziału momentu obrotowego
• Tuningowany przez NISMO układ wydechowy
• Powiększone, wentylowane tarcze hamulcowe, zmodyfi kowane okładziny cierne 

hamulców i czerwone zaciski hamulcowe

Imponujące właściwości jezdne
• Sprężyny i amortyzatory usztywnione o 10%
• Tuningowany przez NISMO układ kierowniczy ze wspomaganiem elektrycznym
• 10-ramienne felgi ze stopów metali lekkich 18” x 7”
• Opony letnie P225/45R18
• Manetki RS do sterowania przekładnią 

Xtronic w wersji 4WD

Wzmocnione nadwozie. Najważniejsze punkty 
nadwozia zostały wzmocnione w celu usztywnienia 
platformy oraz umożliwienia pełnego wykorzystania 
zwiększonej mocy i agresywnej charakterystyki 
zawieszenia JUKE NISMO RS.
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NISSAN JUKE NISMO RS 
OFERUJE:

GWARANCJĘ NA 3 LATA 
LUB 100 000 KM

PRZEGLĄD CO ROKU 
LUB CO 20 000 KM

ROSZERZONA 
GWARANCJA 

ROZSZERZONA GWARANCJA 
NISSAN 5* umożliwia wydłużenie 
standardowego okresu gwarancyjnego, 
który wynosi 3 lata / 100 000 km.

Możesz wybrać gwarancję pod kątem 
sposobu użytkowania pojazdu.

W przypadku naprawy elementu 
objętego gwarancją stosowane są 
wyłącznie oryginalne części Nissana, 
montowane przez wykwalifi kowanych 
mechaników.

Aby zapewnić Ci całkowite poczucie 
bezpieczeństwa, w zakres usług 
wchodzi całodobowa pomoc drogowa 
dostępna w całej Europie.

UMOWY SERWISOWE 

Umowa serwisowa NISSANA to 

najlepszy sposób, aby zapewnić nowemu 

Nissanowi JUKE NISMO RS 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.

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 ekscytującym, a 

ekscytujące praktycznym, tak aby 

oferować Ci jeszcze większą 

przyjemność z jazdy każdego dnia.

KOLORY

Biały perłowy - QAB Srebrny - KY0 Czarny metalizowany - Z11

18” felga ze stopów metali 
lekkich NISMO

Prosimy o zapoznanie się z aktualną ofertą akcesoriów w cenniku dostępnym 
w placówkach dealerskich Nissana lub na stronie http://www.nissan.pl

FELGI ZE STOPÓW METALI LEKKICH

REC AROStandardowe wykończenie 
NISMO – X

WYKOŃCZENIE WNĘTRZA
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Nissan JUKE na:

Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszej publikacji były aktualne w chwili oddania jej do druku (luty 2015 r.). 
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. 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 7.2-7.4 l/100 km, emisja CO

2
: 165-169 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

Niniejsza broszura została wydrukowana na papierze bezchlorowym – FY14 JUKE NISMO BROCHURE LHD 10/2014 – wydrukowano w EU.
Opracowanie: newBBDO, Francja – Tel.: +33 1 40 62 37 37 produkcja: TBWA\BUDAPEST, Węgry – Tel.: +36 1 279 28 00.

z a p r a s z a m y  n a  s t r o n ę  i n t e r n e t o w ą :  w w w . n i s s a n - j u k e . p l

Pieczęć dealera:
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