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O NISSAN JUKE NÃO COMPROMETE. Com uma experiência 
de som imersiva 360°, tecnologia inteligente e novas opções 
de personalização únicas, está 100% equipado para que 
possa DESFRUTAR AO MÁXIMO DA SUA CONDUÇÃO.
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MAIS OUSADO E INTELIGENTE
A Mobilidade Inteligente da Nissan está a redefinir a forma como nos 
movimentamos. Está a ajudar-nos a conduzir com mais confiança e emoção, e com 
uma maior ligação ao mundo que nos rodeia. Experimente hoje uma condução 
mais ousada e inteligente com o Nissan JUKE, graças as tecnologias da Mobilidade 
Inteligente que observam tudo o que se passa à sua volta e que intervêm para o 
tirar de situações de perigo. Com o Nissan JUKE é só emoção
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INSERÇÕES NAS PORTAS

SAÍDAS DE VENTILAÇÃO

ACABAMENTOS DE CORES NOS ESTOFOS DOS BANCOS*
*disponível apenas no N-Connecta

CONSOLA CENTRAL

A SUA MÚSICA, 
À SUA MANEIRA!
Utilize a transmissão 
de áudio Bluetooth 
ou a entrada USB para 
reproduzir música 
diretamente a partir 
do seu smartphone.

AUMENTE O 
REQUINTE.
A Chave Inteligente da 
Nissan torna o seu acesso 
mais fácil. Permite-lhe 
trancar e destrancar as 
portas, e ligar o motor sem 
tirar a chave do seu bolso.

SINCRONIZE OS SEUS SENTIDOS
Inspirado nas motas desportivas e concebido com a sinergia em mente: 
O painel de instrumentos ergonómico e o habitáculo confortável do JUKE 
fundem-se num só elemento, graças a si. Instale-se no seu lugar, sincronize o 
seu smartphone com o NissanConnect e sinta o sangue a correr-lhe nas veias.   
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Equipado com 6 colunas, incluindo 2 colunas Ultra-Nearfield™ integradas 
no apoio de cabeça do condutor, o novo sistema de som BOSE® PERSONAL® 
do JUKE é perfeito para verdadeiros amantes de música. Concebido 
especialmente para o JUKE, proporciona uma experiência de som única 
totalmente imersiva e inclui comandos totalmente reguláveis que lhe 
permitem adaptar o som às suas preferências pessoais.

DEIXE-SE ENVOLVER NUMA 
EXPERIÊNCIA DE SOM 
IMERSIVA COM O SISTEMA 
DE SOM BOSE® PERSONAL®

EXPERIÊNCIA DE SOM PREMIUM 
360°. Graças às suas 6 colunas, duas 
das quais são colunas Ultra-
Nearfield™ integradas no apoio de 
cabeça do condutor, o Nissan JUKE 
eleva a sua viagem a um novo 
patamar com uma experiência de 
som totalmente imersiva.

ADAPTE-O AO SEU GOSTO. 
Personalize a sua experiência de 
som com o Bose® Personal® SpaceTM 
Control. Através dos altifalantes no 
encosto da cabeça pode escolher o 
nível de imersão que prefere: desde 
o som tradicional do palco de um 
concerto até uma experiência som 
de alta definição 360º.

DESIGN INTELIGENTE. Com 
um tamanho compacto e uma 
conceção inteligente, o sistema 
BOSE® PERSONAL® proporciona-lhe 
uma experiência som premium.  
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O espaço do JUKE é surpreendente. Possui uma bagageira de 
grandes dimensões, com opções inteligentes e versáteis. Pode 
levar consigo malas maiores e bagagem volumosa, graças à 
modularidade proporciona pelo rebatimento 1/3 – 2/3 e a um 
piso de carga com 2 níveis de ajuste.

EXPLORE O SEU ESPAÇO LIVRE

1189 L
COM OS BANCOS 
REBATIDOS

354 L
ESPAÇO DA 
BAGAGEIRA
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JANTES EM LIGA LEVE DE 18"
EMBELEZADORES DOS ESPELHOS 

RETROVISORES EXTERIORES

EMBELEZADORES LATERAIS

EMBELEZADOR DIANTEIRO
EMBELEZADOR INFERIOR 

DA BAGAGEIRA

ENERGY ORANGE

POWER BLUE

ENIGMA BLACK

EMBELEZADORES 
LATERAIS

EMBELEZADORES 
DOS ESPELHOS 
RETROVISORES 

EXTERIORES

EMBELEZADOR DIANTEIRO

Personalize o JUKE até ao limite com o Nissan Design Studio!
Escolha a sua combinação de cores e expresse a sua personalidade.

A COR 
MUDA TUDO

PACKS DE PERSONALIZAÇÃO EXTERIOR
Selecione uma cor de carroçaria e contraste-a 

com acabamentos numa tonalidade diferente - 
ENERGY ORANGE, POWER BLUE e ENIGMA BLACK
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PACKS DE 
PERSONALIZAÇÃO INTERIOR
Crie um visual diferente de todos 
os outros no interior com estofos 

high octane. Com um toque de 
cor do Nissan Design Studio, 
a sua criatividade vai brilhar.

INSERÇÕES 
NAS PORTAS

CONSOLA CENTRAL

ACABAMENTOS DE 
CORES NOS ESTOFOS 

DOS BANCOS*
*disponível apenas no 

N-Connecta

SAÍDAS DE 
VENTILAÇÃO

PARA JUKE

ENERGY ORANGE ENIGMA BLACK

 

FRISOS LATERAIS EMBELEZADOR INFERIOR 
DA BAGAGEIRA

POWER BLUE

ENIGMA BLACK

ENERGY ORANGE
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CÂMARA INTELIGENTE DE VISÃO 360º PARA 
FACILITAR O SEU ESTACIONAMENTO

MANTENHA-SE ATENTO A TUDO 
O QUE SE PASSA À SUA VOLTA

Com Câmara Inteligente de Visão 360º, nunca foi tão fácil estacionar. Apresenta 
uma vista total de 360 graus, que lhe mostra tudo o que está à sua volta e que 

o ajuda a estacionar com total confiança em qualquer lugar.

NO LUGAR CERTO. 
Ao avançar, o ecrã dá-lhe uma visão 

frontal e uma visão de cima, para que 
saiba exatamente até onde pode ir, 

sem ir longe de mais.

POUPE AS SUAS JANTES.
Ao avançar ou recuar, pode 
carregar no botão da câmara 
para mudar de uma visão 
lateral para uma visão de cima. 
Uma ajuda preciosa para saber 
o quão perto está do passeio.

COMPLETE A IMAGEM. 
Utilize a visão de cima para verifique 

a sua posição. A câmara apresenta 
uma visão total de 360° de tudo o 

que está à volta do seu veículo, para 
que saiba exatamente qual a sua 

posição, antes de fazer a manobra.

SAIBA O QUE TEM ATRÁS DE SI.
Quando faz marcha-atrás, o ecrã ajuda-o 
a ver o que está diretamente atrás de si.
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CONTROLO ELETRÓNICO DE ESTABILIDADE, (ESP): 
O Controlo Eletrónico de estabilidade da Nissan 
ajuda-o a manter-se no controlo em situações 
difíceis, tais como mudanças súbitas de faixa.

ALERTA INTELIGENTE 
DE MANUTENÇÃO 

DE FAIXA: 
Este sistema ajuda-o 

a manter-se onde quer. 
Alerta-o caso esteja a 

sair da sua 
faixa de rodagem 

involuntariamente.

ALERTA INTELIGENTE 
DE ÂNGULO MORTO: 

Mude de faixa com toda 
a confiança. Este sistema 
vigia os ângulos mortos 
e avisa-o se detetar um 

veículo ou motociclo 
nesses ângulos.

SISTEMA DE FARÓIS 
INTELIGENTES: 

Os faróis com limpa-
vidros ligam-se logo 

que escurece e 
os limpa-vidros 

começam a funcionar 
automaticamente 
quando chove, 

adaptando-se à 
intensidade da chuva. 

APERFEIÇOE AS SUAS CAPACIDADES
Veja mais, sinta mais, mantenha o controlo. As Tecnologias Inteligentes da Nissan trabalham nos 
bastidores para o ajudar a conduzir com total paz de espírito. Mantêm-no no comando e tornam 
as suas viagens mais suaves, mais seguras e até mesmo mais emocionantes. Divirta-se!
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GASOLINA CAPACIDADE 
(L)

POTÊNCIA
(kW)

BINÁRIO
(Nm)

TRAÇÃO TRANSMISSÃO

DIG-T EU6 1,2 85 (115 CV) 190 4X2 MANUAL 6 VEL.

G EU6 1.6 85 (115 CV) 190 4X2 XTRONIC CVT

DIESEL CAPACIDADE
(L)

POTÊNCIA
(kW)

BINÁRIO
(Nm)

TRAÇÃO TRANSMISSÃO

dCi EU6 1,5 81 KW (110 CV) 260 4X2 MANUAL 6 VEL.

POTÊNCIA PARA 
O SEU VEÍCULO
Acelere e sinta a emoção. Não importa qual seja a 
sua escolha, gasóleo ou gasolina, manual ou Xtronic, 
prepare-se para um veículo com caráter desportivo. 
O JUKE coloca a performance sob o seu controlo. 
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MUDE INSTANTANEAMENTE DE ATITUDE

ESPECIALISTA EM PERFORMANCE. Faça uso do 
binário, do boost ou da eficiência, no momento que quiser. 
O modo normal proporciona-lhe a combinação perfeita 
de desempenho e eficiência. Mude para o modo Sport 
e sentirá imediatamente uma resposta mais dinâmica 
por parte da direção, da transmissão (apenas caixa de 
velocidades Xtronic) e do acelerador. E, quando chegar 
a hora de abrandar o ritmo, carregue no botão do modo 
Eco para tirar o máximo partido de cada depósito.

AGENTE DUPLO. Para além do estilo de 
condução, o Sistema de Controlo Dinâmico 
da Nissan permite-lhe controlar o conforto 
interior. Bastar que mude do modo D para 
o modo de climatização para que o ecrã 
passe a apresentar todas as seleções de 
que necessita para tornar o habitáculo tão 
abrasador ou tão fresco quanto deseje.

ARMAZÉM DE ESTATÍSTICAS. Mantenha-se a par da 
sua performance com o computador de condução do 

Sistema de Controlo Dinâmico da Nissan. Este armazena 
todas as informações, desde as forças G máximas até à 

quilometragem do percurso, passando pelo consumo diário 
de combustível. Quanto mais completa for a informação ao 

seu dispor, mais inteligente será a sua condução.

Qualquer que seja o seu estado de espírito, o JUKE dispõe 
de um modo para ele. Com o Sistema de Controlo Dinâmico 
da Nissan, pode mudar instantaneamente o comportamento 
do seu veículo, carregando num botão. Personalize a sua 
condução, regule a climatização e mantenha estatísticas 
sobre a sua performance, tudo enquanto conduz.
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ESTILO DE ASSINATURA
O mais emocionante de todos os Jukes será o seu, personalizado 
e com acessórios para que se adapte ao seu estilo único. Inspire-
se com as novas combinações de cores Nissan JUKE e com uma 
coleção ilimitada de acessórios genuínos da Nissan para que possa 
criar o seu visual moderno. Embelezadores dos 

espelhos retrovisores 
exteriores em Power Blue

1 - Spoiler de tejadilho em 
Enigma Black

2 - Proteções de entrada 
iluminadas em branco

3 - Acabamentos 
Power Blue 
Enigma Black 
Energy Orange

4 - Barras tejadilho em 
alumínio

5 - Para-choques dianteiro
6 - Para-choques traseiro
7 - Kit de luzes de entrada
8 - Tapetes: borracha, 

padrão, veludo preto 
com logótipo branco

Embelezadores dos 
espelhos retrovisores 
exteriores em 
Enigma Black

Embelezadores
dos jantes em
Enigma Black

Frisos laterais 
em Power Blue

Embelezadores dos 
jantes em Power Blue

Embelezador dianteiro 
em Energy Orange

Embelezador de farol 
em Energy Orange

Embelezadores dos 
jantes em Power BluePARA JUKE
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D

B
A C

CORES ESTOFOS

Chestnut Bronze (M) – CAN

Aço de 16" 
VISIA ZERO

Liga Leve de 16"
VISIA (VISIA PLUS)

17" Sport
ACENTA / 
N-CONNECTA

17" Shiro
TEKNA PREMIUM

Tecido Cinzento - VISIA Graphite Cloth - ACENTA

ENERGY ORANGE

Pele Mista - 
N-CONNECTA

POWER BLUE

Black Premium Leather - 
TEKNA

ENIGMA BLACKPearl White (M) - QAB

Vivid Blue (M) - RCA

White (S) - 326

Ink Blue (M) - RBN

Silver (M) - KY0

Solid Red (S) – Z10

Grey (M) - KAD

Magnetic Red (M) – NAJ

Black (M) - Z11

(S): Pintura sóldia          (M): Pintura metalizada

JANTES EM LIGA LEVE DE SÉRIE

PERSONALIZAÇÃO JANTES 

PERSONALIZAÇÃO
N-CONNECTA 

 

TEKNA PREMIUM

 

DIMENSÕES
A: Distância entre eixos 2530 mm

B: Comprimento máx: 4135 mm

C: Largura máx: 1765 mm

D: Altura máx: 1565 mm

Capacidade da Bagageira - s/ bancos 
rebatidos: 354 L

Capacidade de Bagageira - 2ª fila 
bancos rebatido: 1189 L

 
Jantes em liga leve 18"
Energy Orange

Jantes em liga leve 18"
Power Blue

Jantes em liga leve 18"
Enigma Black
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NA NISSAN, 

FOCAMO-NOS
NA QUALIDADE.

PROCESSO 360°
Construímos com qualidade desde o início, concebemos 

meticulosamente cada carro, tornando-o mais confortável e 
duradouro, através de design inovador, tecnologia inteligente 

e detalhes inspirados por si.

SEGURANÇA
Trabalhamos com os nossos sistemas de condução inteligentes, 

para velar continuamente por si e ajudá-lo a evitar incidentes, 
proporcionando-lhe uma experiência de condução mais arrojada 

e confiante. Com 4 câmaras, o Sistema de Câmara de Visão 360° 
apresenta-lhe uma visão panorâmica do espaço à volta do seu veículo.

CONFIABILIDADE EXTREMA
Levamos os veículos ao limite para garantir a sua performance e 

confiabilidade diárias. Viajamos milhões de quilómetros em testes de 
préprodução, fechamos e abrimos portas e capots milhares de vezes e 

usamos cinza vulcânica do Japão para testar a resistência das janelas.

Na Nissan, fazemos tudo com o cliente em mente. Tudo 
o que fazemos, cada decisão que tomamos, fazemo-lo 

com o maior cuidado, precisão e qualidade porque, 
no fim, é para si. Desde a conceção até à construção 

dos veículos, desde os testes até à transparência, desde 
o atendimento ao cliente até ao compromisso. A qualidade 

está em cada um dos mais pequenos pormenores.
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NA NISSAN, VOCÊ É A NOSSA 
FONTE DE INSPIRAÇÃO.

Você desperta a nossa imaginação, provoca 
o nosso engenho, inspira-nos a mudar as 
regras e a inovar. E para nós, inovação vai 
para além da simples adição de coisas e 
suplementos. Trata-se de derrubar barreiras 
para reinventar o status quo, de desenvolver 
soluções inéditas para satisfazer os seus 
desejos mais excêntricos e mais pragmáticos. 
Na Nissan, concebemos automóveis, 
acessórios e serviços que rompem com os 
moldes convencionais para lhe oferecer 
uma experiência de condução mais aliciante, 
todos os dias.

A Extensão de Garantia permite-lhe beneficiar da garantia de 3 anos/100.000 km do 
seu veículo durante um maior período de tempo ou com uma quilometragem 
superior. Pode escolher o contrato que melhor se adapta aos seus hábitos de 
condução. Em caso de reparação, serão usadas peças Nissan genuínas, as quais 
serão montadas por técnicos qualificados da Nissan. Para uma total tranquilidade, 
os contratos incluem assistência em viagem Nissan 24h por dia, todos os dias da 
semana, com cobertura em todo o território europeu (se aplicável).

EXTENSÃO DE GARANTIA

Um Contrato de Manutenção NISSAN é a melhor forma de proporcionar ao seu 
Nissan JUKE a manutenção que ele merece! Cuidamos muito bem do seu Nissan 
por um preço que é fixo por vários anos. Quando levar o seu veículo ao concessionário, 
a oficina substituirá as peças e os fluidos em conformidade com o programa de 
manutenção oficial da Nissan e realizará as verificações necessárias para que possa 
viajar com toda a tranquilidade. Com um total controlo de planeamento e orçamento, 
a Nissan informá-lo-á das visitas necessárias e propor-lhe-á a manutenção e o 
momento adequado para a realizar.

CONTRATOS DE MANUTENÇÃO

O NISSAN JUKE OFERECE-LHE:

GARANTIA DE 3 ANOS OU 100 000 KM

INTERVALOS ENTRE REVISÕES DE 
30 000 KM OU UM ANO PARA 
MOTORES DIESEL

INTERVALOS ENTRE REVISÕES DE 
20 000 KM OU UM ANO PARA 
MOTORES A GASOLINA

 

PROMESSA CLIENTE NISSAN

Em qualquer lugar, a qualquer hora, o que seja, 

contacte-nos diretamente através do telefone gratuito 800 200 000
nuncaconduzirasozinho.pt

Arrisque. Improvise. Explore. Sinta. Sinta-se livre para testar e para desfrutar do seu Nissan.
Porque, em qualquer lugar e a qualquer hora, vamos cuidar de si

de uma forma transparente, honesta e autêntica.

DECIDA.
CHECK-UP GRATUITO DO SEU NISSAN
Realizamos um check-up gratuito ao seu Nissan, antes de qualquer intervenção.
Assim, saberá exatamente o que é preciso fazer e quanto custará, para que possa decidir
da forma que lhe for mais conveniente.

VIVA.
VEÍCULO DE CORTESIA GRATUITO
Mesmo que o seu veículo tenha de ir para a ofi cina, a sua vida não tem de parar.
Por isso, na Nissan, por cada manutenção ou reparação mecânica, disponibilizamos-lhe 
um veículo de cortesia gratuito.

ESCOLHA.
EQUIPARAÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇO
Quer o melhor, ao melhor preço. Com a equiparação de preços de serviços,
sabe que conseguirá. Se lhe oferecerem um preço melhor noutra ofi cina,
nós igualamos a oferta.

NÃO SE PREOCUPE.
NISSAN ASSISTANCE GRATUITA PARA TODA A VIDA
Chegamos onde for preciso. Se surgir algum imprevisto, não se preocupe, 
só precisa de nos telefonar: pode contar com a Nissan Assistance na estrada, 
24 horas por dia, 7 dias por semana.
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www.nuncaconduzirasozinho.pt


visite o nosso Website em: www.nissan.pt

A Mobilidade Inteligente guia tudo o que fazemos. Utilizamos as novas tecnologias 
para transformar as viaturas, de meras máquinas, em parceiros. Juntos, a viagem é 
mais segura, dinâmica e entusiasmante. Quer se trate de carros que compartilham 
a tarefa de condução com o condutor quer de autoestradas que carregam o seu 
veiculo elétrico enquanto este circula, tudo isto está num futuro muito próximo. 
E é um futuro que já ganha forma no Nissan que conduz hoje.

Concessionário:

Foram desenvolvidos todos os esforços para assegurar que os conteúdos presentes nesta publicação estejam corretos no 
momento da impressão (abril 2018). Este catálogo foi produzido utilizando protótipos exibidos em salões-automóvel. De acordo 
com a política da empresa de introdução de melhorias de forma contínua, reservamo-nos o direito de proceder a alterações de 
especificações técnicas e de equipamento sem aviso prévio. Os Concessionários Nissan serão informados de quaisquer 
modificações o mais rapidamente possível. Para informações mais atualizadas sobre as especificações em vigor, consulte o seu 
Concessionário Nissan. Dadas as limitações dos processos de impressão utilizados, as cores apresentadas nesta publicação podem 
divergir ligeiramente das cores reais da carroçaria e dos materiais utilizados no habitáculo. Direitos reservados. Proibida a 
reprodução total ou parcial desta publicação sem a autorização expressa da Nissan Europe.

Este catálogo foi impresso em papel sem cloro – PT – JUKE MY18 – Abr/18 – impresso na U.E.
Criado por DESIGNORY, França e produzido por eg+ worldwide, França – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

Siga-nos em: /NissanPortugal /NissanPortugal/NissanPortugal
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