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CUM AR FI DACĂ AI AVEA...

O MAŞINĂ SPORT, UN SUV ŞI
O CĂLĂTORIE PALPITANTĂ ÎN
ACELAȘI TIMP?

Ai cere mult, dar JUKE are multe de oferit: o gardă la sol înaltă, reacţii prompte, personalizare
la minut și o abilitate distinctă de a atrage toate privirile. Acest crossover sportiv unic îți oferă
acceleraţii spectaculoase, dar şi eficiență, precum și un sistem inovator de tracţiune integrală
care transformă puterea în aderență. Vrei stil? Poți configura aproape orice detaliu, interior sau
exterior, pentru a-l face unic. Cu JUKE, le poți avea pe toate.
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STUDIOUL DE DESIGN NISSAN

ÎNDRĂZNEȘTE SĂ FII DIFERIT.

Imaginează-ți entuziasmul pe care l-ai simți dacă nimeni de pe șosea n-ar mai avea o mașină
ca a ta. Studioul de Design Nissan îți dă posibilitatea să configurezi JUKE direct din fabrică cu
o linie creativă de pachete de personalizare pentru interior și exterior. Acestea includ alegerea
ta de culoare pentru consola centrală, finisajele scaunelor, ornamente interioare sau exterioare,
alături de jante de 18" asortate. Este o experiență unică intensă. O parte îndrăzneală. O parte
emoţie. Tot ceea ce tu ești.
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CUSĂTURI COLORATE. Ai un look bine conturat datorită cusăturilor colorate de
pe volan, de pe panoul deﬂector al instrumentelor de bord și de pe schimbătorul de
viteze (cu excepția cutiei Xtronic).

BUN VENIT LA

STUDIOUL DE DESIGN NISSAN
PERSONALIZARE INTERIOARĂ
Studioul de Design Nissan dispune de o linie creativă de pachete
de personalizare care adaugă o notă personală interiorului noului
JUKE. Poţi alege finisajele şi ornamentele interioare într-una
dintre culorile roşu, alb, galben sau negru.

SCAUNE SPORT. Simte energia călătoriei aşezat în scaunele premium sport cu
accente de culoare roșu, alb, galben sau negru care se potrivesc cu ambianța aleasă.

ORNAMENTE PORTIERE. Alege personalizarea interioară şi vei avea comenzile
geamurilor inconjurate de ornamente în culoarea aleasă. Poate ﬁ roşu, alb, galben
sau negru.

CONSOLĂ CENTRALĂ. Alege culoarea preferată pentru a scoate în evidență consola
centrală și accentuează ambianța cu aceeași culoare pe fantele de aer și ornamentele
de pe uși.
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PERSONALIZARE EXTERIOARĂ

BARE SPORT. Crează mai mult impact cu ornamentele colorate pentru bara din
față și pentru cea din spate.

JANTE DIN ALIAJ. Alege jantele de 18" din aliaj cu inserții
colorate pentru a ﬁnaliza design-ul personal și a ieși în evidență.*

Trăsăturile impresionante de stil ale noului JUKE prind viață cu
linia creativă de pachete de personalizare exterioară a Studioului
de Design Nissan, care includ ornamente colorate pentru barele
de protecție, pentru faruri, carcasele oglinzilor și inserții colorate
pe jantele din aliaj.

ACCENTE CONTRASTANTE. Optează pentru ornamente faruri și carcase
oglinzi în culori contrastante, pentru mai mult impact.
*Durata de viaţă a inserţiilor este garantată pentru o perioadă de 3 ani în condiţiile în care rularea se face pe drumuri asfaltate.
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SIMTE PERFORMANŢA
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Cadrane tip sport
Cadranele circulare şi
panoul deﬂector ce acoperă
instrumentele de bord după
modelul motocicletelor
sport, adaugă un plus de
sportivitate bordului.

Scaune cu susţinere sport
Scaunele cu susținere laterală
îți mențin poziția corpului în
timpul condusului sportiv și
adaugă stil călătoriei tale.

Trapă panoramică
Ampliﬁcă emoţia călătoriei cu o
trapă panoramică ce se deschide
pentru a lăsa exteriorul la interior,
zi și noapte.

Ești gata să conduci? La interior, bătăile inimii se intensiﬁcă privind consola centrală al cărei
design sugerează liniile radicale ale unei motociclete sport italieneşti. Informaţiile furnizate de
instrumentele de bord cu cadrane circulare te ajută să deţii controlul şi să îţi stăpâneşti pofta de
aventură. Cusăturile unice de pe scaunele sport, volan și schimbătorul de viteze (cu excepția
cutiei Xtronic) te țin bine ancorat într-o stare de bine. Pregătește-te pentru călătoria vieții tale!
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ALEGE SĂ SUPRA-PERFORMEZI.
JUKE îţi oferă echilibrul perfect între putere şi eficienţă. Cel mai puternic din gama
sa, motorul turbo pe benzină de 1.6l DIG-T, cu design compact şi sistem avansat de
injecţie directă, are performanţe deosebite chiar şi la turaţii mici şi un nivel redus de
combustibil. Alege transmisia Xtronic cu Mod Sport și vei simți reacţiile prompte şi
plăcerea schimbării vitezelor in Modul Sport. Sau încearcă noul motor de 1.2l DIG-T
cuplat cu o cutie de viteze manuală cu 6 rapoarte. Vei simţi eficienţa cuplului, iar
emisiile de CO2 vor rămâne la un nivel scăzut. Orice motor ai alege, de la puternicul
1.6l DIG-T până la eficientul motor diesel, performanța de vârf este standard.

MOTOR /
TRANSMISIE

CAPACITATE
(l)

PUTERE
(CP)

CUPLU
(Nm)

EMISII CO2
(g/km)

CONSUM CARBURANT
(l/100km)

Ciclu urban

extra-urban

mixt

16" şi 17"

18"

16" şi 17"

18"

16" şi 17"

18"

16" şi 17"

18"

1.5L dCi 6MT

1.5

110

260

104

107

4.4

4.6

3.8

3.9

4.0

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 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

1.6

190

240

153

153

8.3

5.5

6.5

* disponibil numai cu jante de 16"
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SISTEMUL NISSAN DYNAMIC CONTROL

SCHIMBĂ-ȚI STAREA DE SPIRIT ÎNTR-O CLIPĂ.

Statistici la Îndemână.
Monitorizează-ți performanțele cu
ajutorul computerului de bord al
Sistemului Nissan Dynamic Control.
Acesta salvează o mulţime de
informații, de la forțele G maxime,
la numărul de km efectuați zilnic
sau economia zilnică de carburant.
Cu cât ai mai multe informații,
cu atât vei conduce mai inteligent.

Sistemul Nissan Dynamic Control te lasă să alegi comportamentul
dinamic al maşinii prin simpla apăsare a unui buton. Indiferent în ce stare
de spirit te afli, JUKE are un mod adecvat pentru tine. Poți personaliza
modul în care conduci, poți regla sistemul de climatizare și poți avea
acces la diverse statistici oricând doreşti.

Interfață în D-Mode

Interfața în Modul Climatizare
Expert în Performanță. Ai cuplu, putere sau eﬁciență exact atunci cand îți
dorești. În modul Normal, ai parte de combinația perfectă între performanță
și eﬁciență. Comută în modul Sport și vei simți imediat cum direcția, transmisia
(numai pentru cutia Xtronic) și răspunsul accelerației se ajustează pentru
reacţii mai prompte. Iar când vrei să rulezi relaxat, alege modul Eco pentru a
parcurge distanţe mai lungi cu ﬁecare plin de combustibil.

Agent Dublu. În plus față de stilul de condus, sistemul
Nissan Dynamic Control îți permite să controlezi confortul
interior. Comută din D-Mode în Modul Climatizare și aﬁșajul
se schimbă prezentând toate selecțiile de care ai nevoie
pentru a încălzi sau a răci atmosfera, așa cum îți place.
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NISSAN ALL-MODE 4X4-I CU SISTEM TORQUE VECTORING

STÂNGA SAU DREAPTA, PUTEREA
ESTE DE PARTEA TA.

În locul unui sistem tradițional AWD (All-Wheel Drive) care doar distribuie cuplul
din față către puntea spate, sistemul AWD Torque Vectoring disponibil pe JUKE
variază cuplul către fiecare dintre roțile din spate. În acest fel, în viraje, roata din
spate situată pe exteriorul virajului primește mai mult cuplu, ajutându-te să virezi
și apoi să accelerezi fără probleme la ieșirea din curbă.

%
25

Torque Vectoring
Într-un viraj, acest sistem multi-senzor transferă
automat cuplul de la puntea spate către roata din
stânga sau din dreapta, în funcție de unde este
nevoie, astfel încât orice schimbare de direcție se
poate face în siguranță și fără probleme.

25

%
%
42

8%

Introducere | Personalizare | Design exterior | Design interior | Performanţă | Tehnologie şi Siguranţă | Accesorii | Culori şi Tapiserii
Pagina 1 | Pagina 2 | Pagina 3 | Pagina 4

Printează | Închide

354 L

CAPACITATE
PORTBAGAJ

PREGĂTEŞTE-TE PENTRU NEPREVĂZUT

Spațiul generos din interiorul noului JUKE este suprinzător și foarte
binevenit. Portbagajul reconfigurat oferă chiar cea mai mare capacitate de
încărcare din clasa sa. La aceasta contribuie și spațiul de depozitare de sub
planșeu, ajustabil pe două nivele (în versiunea 2WD). Cu al doilea rând de
scaune ridicat și cu podeaua portbagajului coborâtă, ai spațiu suficient pentru
bagaje mari. Pliază bancheta și poți ajusta podeaua portbagajului astfel încât
să obți un spațiu plat de depozitare.

Podea Portbagaj Ajustabilă
Bagajele mari se potrivesc surprinzător de bine în
interiorul JUKE. Ajustează podeaua portbagajului în
poziţia inferioară pentru a crea un spațiu amplu de
depozitare în spatele banchetei.

Podea Portbagaj Plană
Raﬁnament. Detaliile premium fac din ﬁecare călătorie ceva special. Accentuează-ți
spiritul de aventură, ziua sau noaptea, cu trapa culisantă cu deschidere electrică.
Sistemul Nissan Intelligent Key îți permite să deschizi sau să închizi ușile fără a scoate
cheia din buzunar.

Obiectele lungi sunt mult mai ușor de depozitat pe o
suprafață plană. Pliază bancheta și ajustează podeaua
portbagajului pentru a crea o suprafață plană. Iar pentru
obiectele pe care vrei să le ascunzi, vei găsi un spațiu
acoperit sub podeaua portbagajului.
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NISSANCONNECT

SISTEMUL INOVATOR CARE TE ŢINE
CONECTAT LA UNIVERSUL TĂU
INTELIGENT SI FUNCŢIONAL. NissanConnect dispune de o gama largă de funcţionalităţi şi este foarte uşor de utilizat datorită
ecranului tactil antireflex de 5.8", cu rezoluţie înaltă. Sistemelor integrate de navigaţie, audio şi comunicare hands-free prin
Bluetooth li se adaugă conectivitatea de ultimă oră, prin acces la aplicaţiile tale de pe smartphone.
MEREU CONECTAT. NissanConnect oferă integrare pentru smartphone. Chiar dacă te afli la volan, eşti la curent cu toate
noutăţile, conectându-te la aplicaţiile tale de pe smartphone prin intermediul ecranului NissanConnect, în deplină siguranţă,
fără să fii distras de la drum. JUKE face parte din viaţa ta conectată, la fel ca smartphone-ul, tableta sau computer-ul tău!
INTELLIGENT DRIVER ASSISTANCE – Sistemul inteligent de asistenţă la conducere şi navigare vine în ajutor în cazul unor
situații des întâlnite în trafic, prin sistemele de avertizare pentru apropierea curbelor sau a ieşirilor de pe autostradă, depăşirea
limitei de viteză, urmărirea traseului sau reconfigurarea dinamică a acestuia.
STREAMING AUDIO PRIN BLUETOOTH®. Ai acces la radio online sau streaming audio de pe telefonul mobil.
Port iPOD/USB. Conectează-ți dispozitivul iPod sau MP3 player dacă vrei să aculţi muzica preferată, pe durata călătoriei.

*Condusul este un lucru foarte serios. Utilizează serviciile NissanConnect numai când poţi face acest lucru în siguranţă. Unele aplicaţii pot deveni disponibile
la o dată ulterioară. Accesul la aplicaţii necesită abonament fiind disponibil gratuit timp de 1 an de la momentul achiziţiei. Unele aplicaţii
sunt disponibile numai în anumite tări europene. Serviciile şi aplicaţiile pot fi furnizate de o terţă parte care nu este sub controlul Nissan şi care poate aduce
modificări serviciilor furnizate fără a înştiinta Nissan sau partenerii autorizaţi Nissan (incluzând limitarea, suspendarea/anularea serviciilor furnizate de terţa
parte). Anumite funcţii necesită telefoane compatibile sau dispozitive, ce nu sunt incluse în echipamentele vehiculului. Reţelele de telefonie mobilă sunt
furnizate de companiile de telefonie şi nu sunt sub controlul Nissan. Reţelele de telefonie mobilă nu sunt disponibile în toate zonele. Există posibilitatea
să fie aplicate costuri de roaming sau trafic de date. Nissan nu este responsabil de înlocuirea echipamentelor, actualizări sau costuri asociate care pot fi
necesare pentru a continua funcţionarea ca urmare a modificărilor serviciilor. NissanConnect nu dispune de display şi ghidare vocală în limba română.
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PĂZEŞTE-ŢI FAŢA.
În modul Drive, ecranul îți arată atât o
imagine din față cât și o vedere de sus,
pentru a ști cât de mult să te apropii - fără
să ﬁe prea mult.

PRIVEŞTE IMAGINEA
COMPLETĂ.

MENAJEAZĂ-ȚI ROȚILE.
În modul Drive sau Marșarier, poți acționa
butonul camerei video pentru a comuta din
modul vedere de sus în vedere din lateral. De
mare ajutor atunci când vrei să vezi cât ești de
aproape de bordură.

Amplasată sub oglinda șoferului, această
cameră video întregește imaginea virtuală
360º de deasupra maşinii, indiferent dacă
ești în modul Drive sau în Marșarier.

NISSAN AROUND VIEW MONITOR

VEZI TOT, DE JUR-ÎMPREJUR.

Cum ar fi dacă parcarea laterală ar fi mai ușoară? O cameră video pentru marșarier este foarte bună – dar când e
vorba de parcare, e bine să vezi mai mult decât ce ai în spate. De aceea JUKE îți oferă sistemul Around View Monitor.
Patru camere video îți oferă o imagine virtuală 360º de sus a vehiculului tău, cu posibilitatea de a selecta prim-planuri în
ecrane separate- din față, spate și din laterale, pentru o mai bună vedere de ansamblu. Și din moment ce nu toate
obstacolele sunt statice (cărucioarele de cumpărături, de exemplu), funcția Moving Object Detection privește de jur
împrejurul mașinii și te avertizează că a detectat obiecte în mișcare în apropiere.
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ASCUNSE.
În modul Marșarier, sistemul Around View
Monitor te ajută să vezi tot ce este în spatele
tău sau obiectele mici, ascunse sub nivelul
geamurilor.
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Blind Spot Warning

FILOSOFIA NISSAN SAFETY SHIELD

ÎNCONJOARĂ-TE CU
ÎNCREDERE.

Dacă un vehicul este detectat în unghiul mort al mașinii tale, o
pictogramă luminoasă se aprinde interminent și un semnal sonor
te avertizează în cazul în care semnalizezi intenția de depășire.

Tehnologiile Nissan Safety Shield reprezintă o abordare cuprinzătoare cu privire
la siguranță, care ghidează construcția și dezvoltarea fiecărui vehicul pe care îl
producem. Caracteristicile descrise aici sunt doar câteva dintre multele caracteristici
care se regăsesc în Nissan-ul tău, contribuind la protecția ta și a celorlalți pasageri,
concentrându-se pe trei domenii-cheie: monitorizarea sistemelor vehiculului și a
împrejurimilor acestuia, asistență în gestionarea situațiilor neprevăzute și menținerea
ta în siguranță în cazul nefericit al unui accident.

Lane Departure Warning
Acest sistem te avertizează vizual și sonor dacă
detectează că încalci involuntar banda de mers.
Este un sistem de inteligent, conceput să oprească
avertizarea dacă acționezi maneta de semnalizare.

6 Airbag-uri Standard. Atunci când o coliziune nu poate
fi evitată, sistemul Nissan Zone Body Construction absoarbe
impactul, în timp ce sistemele avansate ale centurilor de
siguranță și airbag-urilor protejează pasagerii.
Programul Electronic de Stabilitate (ESP). Programul
Electronic de Stabilitate Nissan activează automat sistemul
ABS și funcția de control a tracțiunii pentru a te ajuta
să păstrezi controlul în timpul manevrelor dificile cum ar fi
schimbarea bruscă a benzii de mers.

Moving Object Detection
Sistemul Around View Monitor nu te ajută doar
la parcare, ci te ajută și să ieși în siguranță
dintr-un spațiu de parcare. Funcția de Detectare
a Obiectelor în Mișcare îți oferă o alertă vizuală
și sonoră atunci când detectează mișcare în
preajma vehiculului.

Premiat pentru Siguranță. În 2011,
JUKE a obținut 5 stele la testele
EURO NCAP (European New Car
Assessment Programme).
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STILUL TĂU PROPRIU

PUNE-ȚI AMPRENTA DE STIL combinând finisajele albastre Zama
Blue, accentele de culoare contrastante și accesoriile practice, cum ar
fi pragurile iluminate. Adaugă ornamente de stil pentru bara față şi bara
spate și Pachetul Lounge pentru detalii elegante şi confort. Optează
pentru Pachetul Exterior asortat ce include jante de 18" din aliaj cu
inserții colorate* – este alegerea ta.

PENTRU JUKE

1

1) Carcase pentru oglinzi, Zama Blue
2) Jante de 18" din aliaj cu inserţii Zama Blue*
3) Inserţii pentru bara faţă, partea inferioară,
Zama Blue
4) Pachet Lounge, Zama Blue: covorașe din velur
cu cusături colorate, cotieră din piele cu
cusături colorate, carcasă oglindă interioară
5) Ornament pentru faruri, Zama Blue
6) Jante de 18" din aliaj cu inserţii Zama Blue*
7) Inserţii pentru bara spate, partea inferioară,
Zama Blue
8) Lumină ambientală, kit pedalier sport,
covoraşe din velur cu logo şi cusături
albastre (set de 4)
9) Praguri faţă iluminate
10) Ornament stil pentru bara spate,
Zama Blue

LOUNGE PACK

4
5 6

7 8

3
CREATIVE

Detroit
Red
London
White
San Diego
Yellow
Tokyo
Black

EXCLUSIVE

Beijing
Chrome

9 10
2

Tokyo Matte
Black
Yokohama
Purple
Oppama
Orange
Zama
Blue
Nashville
Carbon
Atsugi
Grey

* Durata de viaţă a inserţiilor este garantată pentru o perioadă de 3 ani în condiţiile în care rularea se
face pe drumuri asfaltate.
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CULORI

Alb Pearl - QAB

TAPISERII

Alb Solid - 326

Gri Silver - KY0

Gri Dark Metallic - KAD

Galben Sunlight - EAV

GRI Textil

GRI Premium textil

GRI Casual textil

GRI Premium piele

OPȚIUNI PERSONALIZARE TAPISERIE TEXTILĂ PREMIUM ACENTA ŞI TEKNA

Albastru Ink - RBN

Roşu Solid - Z10

Roşu Magnetic Red - NAJ

Negru Garnet - GAC

Negru Metallic - Z11

NEGRU

ROŞU

ALB

GALBEN

ALB

GALBEN

OPȚIUNI PERSONALIZARE TAPISERIE PIELE PREMIUM TEKNA

JANTE

NEGRU

16" capac jante oțel

16" aliaj Casual

17" Shiro

17" Sport

ROŞU

DIMENSIUNI
A: Ampatament: 2.530 mm
B: Lungime totală: 4.135 mm
C: Lățime totală: 1.765 mm

D

D: Înălțime totală: 1.565 mm

18" aliaj personalizate cu inserții colorate: Roșu, Alb, Galben sau Negru*
* Durata de viaţă a inserţiilor este garantată pentru o perioadă de 3 ani în condiţiile în care rularea se face pe drumuri asfaltate.
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NIVELURI DE ECHIPARE
VISIA
STANDARD

••
••
•
••
••
•
••
••
••
••
••
••
•
••

Lumini de zi cu LED
Faruri halogen cu funcție de stingere automată
Mânere uşi negre
Jante aliaj 16"
Consolă centrală şi inserții uşi față/spate de
culoare gri lucios
Tapiţerie textilă Gri Casual
Servodirecție electrică variabilă în funcție
de viteză
Indicator pentru schimbarea treptelor de viteză
Geamuri electrice față/spate
Oglinzi laterale în culoarea caroseriei, reglabile
electric, cu semnalizatoare LED încorporate
Banchetă fracționabilă 60:40
Radio CD cu mufă Aux-In
4 difuzoare
Aer condiționat manual
Computer de bord
Scaun șofer reglabil pe înălțime
Închidere centralizată cu telecomandă
Program electronic de control al stabilităţii (ESP)
Airbag-uri șofer și pasager
Airbag-uri laterale față
Aibag-uri laterale tip cortină (față și spate)
Tetieră centrală spate
Sistem ISOFIX pentru scaun copil cu fixare
în 2 puncte
Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri
Roată de rezervă temporară

ACENTA
(suplimentar față de VISIA)

TEKNA
(suplimentar față de ACENTA)

STANDARD

STANDARD

••
••
••
••
••
•
•
•

••
••
••
••
•

Proiectoare de ceață
Geamuri spate fumurii
Mânere uși în culoarea caroseriei
Jante aliaj 17" Sport
Aer condiționat automat
CD player cu mufă AUX-USB și conectivitate iPod
Conectivitate Bluetooth® și audio streaming
Cruise control şi limitator de viteză
Sistem Nissan Dynamic Control
Volan și levier schimbător îmbrăcate în piele
Tapiţerie textilă Gri Premium –doar pentru
DIG-T 190
Cheie inteligentă, oglinzi pliabile electric și
încălzite - doar pentru DIG-T 190
Capitonaj plafon, montanți centrali şi spate și
parasolar de culoare neagră - doar pentru
DIG-T 190

OPŢIUNI
NissanConnect cu cameră de luat vederi
pentru marşarier
Plafon panoramic cu trapă electrică Open Air

•
•

Montant central cu finisaj negru lucios
Oglinzi pliabile electric și încălzite
Senzori de lumină și ploaie
Plafon, montanți centrali şi spate și parasolar de
culoare neagră
Tapiţerie textilă Gri Premium
Jante 17" aliaj Shiro
Cheie inteligentă și buton start/stop motor
6 difuzoare
NissanConnect cu Around View Monitor și
Safety Shield

OPŢIUNI
Tapiţerie piele Gri Premium
Plafon panoramic cu trapă electrică Open Air

••

STUDIOUL DE DESIGN NISSAN
Pachet Personalizare Interioară 1)
Pachet Personalizare Exterioară 2) + jante aliaj
18" cu inserții colorate

••

LA NISSAN, TU NE
MOTIVEZI SĂ OFERIM CE
AVEM MAI BUN.
Tu ne soliciţi imaginaţia, ne provoci
inventivitatea, ne inspiri să schimbăm
regulile şi să inovăm. Pentru Nissan,
inovaţia nu înseamnă doar adăugiri şi
extensii, ci mai ales depăşirea limitelor
pentru reinventarea prezentului.
Înseamnă dezvoltarea de soluţii
neaşteptate pentru a-ţi satisface
dorinţele cele mai fanteziste şi mai
pragmatice. La Nissan proiectăm
maşini şi accesorii şi concepem
servicii care ies din tipare –
transformând elementele practice în
elemente captivante şi invers, astfel
încât să îţi oferim o experienţă cât mai
palpitantă la volan în ﬁecare zi.

NISSAN JUKE
ÎŢI OFERĂ:
3 ANI GARANȚIE SAU 100.000 KM
30.000 KM SAU 12 LUNI INTERVAL
DE SERVICE PENTRU MOTORUL
PE MOTORINĂ
DE LA 20.000 KM SAU 12 LUNI INTERVAL
DE SERVICE PENTRU MOTOARELE
PE BENZINĂ
12 ANI GARANŢIE ANTICOROZIUNE

STUDIOUL DE DESIGN NISSAN
Pachet Personalizare Interioară 1)
Pachet Personalizare Exterioară 2) + jante 18"
aliaj cu inserții colorate

••

1) include personalizare in culoarea aleasă: scaune cu tapiserie Gri Premium cu accente de culoare, consola centrală, ornamente portiere, ornamente aeratoare
2) include personalizare in culoarea aleasă: carcase oglinzi laterale, ornamente faruri, ornamente bare de protecţie faţă/spate

Introducere | Personalizare | Design exterior | Design interior | Performanţă | Tehnologie şi Siguranţă | Accesorii | Culori şi Tapiserii

Printează | Închide

Vizitea ză site-ul nostru pe: w w w.nissan.ro

Ștampilă partener autorizat:

Am depus toate eforturile pentru ca informaţiile din această broşură să fie corecte la momentul publicării ei (Septembrie 2015). În această broşură apar
prototipuri de vehicule prezentate în expoziţii. În conformitate cu politica sa de dezvoltare continuă a produselor, Nissan Europa îşi rezervă dreptul de a
modifica în orice moment specificaţiile vehiculelor descrise şi prezentate în această publicaţie. Partenerii autorizaţi Nissan vor fi informaţi despre orice
astfel de modificări imediat ce acest lucru este posibil. Vă rugăm să cereţi informaţii despre aceste modificări partenerului local autorizat Nissan. Ca
urmare a limitărilor impuse de procesul de tipărire folosit, culorile din imaginile prezentate în această broşură pot fi diferite faţă de culorile originale din
interiorul şi exteriorul maşinii. Toate drepturile sunt rezervate. Mașinile si obiectele din broșură sunt cu titlu de prezentare. Reproducerea totală sau parţială
a conținutul acestei broşuri fără acordul scris prealabil al Nissan Europe este strict interzisă.

Această broşură este tipărită pe hârtie fără clor. MY15 JUKE LHD 09/2015 – Tipărit în UE.
Creată de CLM BBDO, Franţa - Tel.: +33 1 41 23 41 23 şi produsă de eg+ worldwide, Franţa – Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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