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TÄNK OM DU HADE EN SPORTBIL, 
EN SUV OCH EN SPÄNNANDE 
KÖRUPPLEVELSE 
I EN OCH SAMMA BIL? 
Det är mycket begärt men JUKE lever upp till kriterierna med högre körställning, snabbare 
respons och en märkbar förmåga att dra till sig blickarna. Denna unika Sport Crossover utstrålar 
seriositet parat med effektivitet och ett innovativt All-Wheel Drive 4x4-system som ser till att omvandla 
kraft till grepp. Vill du ha en ännu mer personlig stil? Du kan anpassa i stort sett varje liten detalj, 
interiört och exteriört och ge bilen din egen touch. Med JUKE kan du verkligen få allt.
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NISSAN DESIGN STUDIO 

VÅGA STICKA UT
Tänk dig hur det skulle kännas om ingen annan körde en lika häftig bil som du. Tack vare Nissan 
Design Studio kan vi skräddarsy din JUKE redan från fabriken med en kreativ serie interiöra och 
exteriöra Color Packs. Det innebär att du kan välja din egen färg på inredning, klädsel, dekorlister 
och mycket annat tillsammans med matchande 18" lättmetallfälgar. Det är en häftig och unik 
upplevelse. Lite djärvt. Lite spännande. Mycket du!
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FÄRGLAGDA FÖNSTERHISSREGLAGE

SPORTSTOLAR Hoppa in och sätt dig i premium sportstolar med häftig klädsel.

MITTKONSOL Lyft fram mittkonsolen med färg och matcha med luftintag och 
dörrdetaljer i samma färg.

VÄLKOMMEN TILL

NISSAN DESIGN STUDIO

FÄRGKOMBINATIONER - INTERIÖR
Nissan Design Studio erbjuder kreativa färgkombinationer för 
den nya interiören som sätter en personlig stil på din JUKE. 
Välj en färgkombination för inredningen med matchande detaljer.

FÄRGADE STICKNINGAR Färgkoordinerade stickningar på ratten, 
instrumentpanelens skyddskåpa och växelspaken (ej Xtronic) skapar ett 
attraktivt tema.
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SPORTSTÖTFÅNGARE Skapa mer slagkraft med färgad dekor 
på stötfångarna både fram och bak.

LÄTTMETALLFÄLGAR Välj 18" lättmetallfälgar som 
färganpassats för att fullborda din personliga design*.

KONTRASTERANDE DEKOR Välj dekorringar runt strålkastarna och 
backspegelkåpor i kontrasterande färger för ett personligt uttryck.

FÄRGKOMBINATIONER - EXTERIÖR
JUKEs imponerande profil blir än mer levande med Nissan 
Design Studios exteriöra designpaket med bland annat 
färgkoordinerade stötfångare, dekorringar runt strålkastarna, 
backspegelkåpor och färganpassade lättmetallfälgar.

Bilderna visas som vägledning. I vissa fall är bilderna inte på svenska fordon och representerar inte någon särskild modell, 
utrustningsnivå eller erbjudande.
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VAR ETT MED VÄGEN
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Är du redo? I JUKE hittar du en mittkonsol som får pulsen att slå snabbare och som hämtat 
inspiration från designen av en italiensk motorcykel. Runda instrument ger dig information och 
kontrasterande stickningar på sportstolarna, ratten och växelspaken (ej Xtronic) höjer temperaturen 
ytterligare. Gör dig redo för ditt livs upplevelse.

De runda instrumenten är 
avskärmade precis som på 
en motorcykel och ger 
instrumentpanelen ett 
sportigt utseende. 

Speciella sportstolar håller 
din kropp stadigt på plats vid 
kurvtagning och sätter 
dessutom lite extra stil på 
körupplevelsen.

Öka körupplevelsen med ett 
öppningsbart glastak som 
släpper in dofterna och ljudet 
natt som dag.

Avskärmade visartavlor

Skönt stoppade sportstolar

Öppningsbart glastak
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MOTOR /
VÄXELLÅDA

CYLINDERVOLYM
(lit.)

EFFEKT 
(hk)

VRIDMOMENT 
(Nm)

CO2 -UTSLÄPP
(g/km)

BRÄNSLEFÖRBRUKNING
(l/100km)

Stadstrafik Landsvägskörning Blandad körning

16" & 17" 18" 16" & 17" 18" 16" & 17" 18" 16" & 17" 18"

1.5L dCi 6MT 1,5 110 260 104 107 4,4 4,6 3,8 3,9 4 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 CVT 1,6 117 158 139 142 7,5 7,6 5,1 5,2 6 6,1

DIG-T 115 6MT 1,2 115 190 128 130 7,1 7,2 4,9 5 5,7 5,8

DIG-T 190 6MT 1,6 190 240 139 139 7,6 5,1 6

DIG-T 190 Xtronic 1,6 190 240 153 153 8,3 5,5 6,5

* avser 16"

FULL KONTROLL

JUKE påvisar den perfekta balansen mellan kraft och effektivitet. Det mest 
kraftfulla motoralternativet DIG-T 190 är en kompakt designad motor med avancerad 
direktinsputning. Motorn ger turboeffekt för större vridmoment vid låga varvtal och 
suverän bränsleekonomi. Välj CVT automatlåda med Sport Mode och bestäm själv 
när du vill uppleva en sömlös våg av kraft eller när du vill ta kommandot och växla 
själv. Eller kolla in nya DIG-T 115 med 6-växlad manuell låda. Den ger dig en kick 
med ett högt vridmoment samtidigt som CO2 -utsläppen hålls nere. Oavsett vilken 
motor du väljer - från kraftfulla DIG-T 190 till den bränsleeffektiva dieselmotorn - 
får du en motor med högsta prestanda.
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NISSAN DYNAMIC CONTROL SYSTEM

ÄNDRA DITT HUMÖR I FARTEN

Prestandaspecialist Få rätt vridmoment, kraft eller effektivitet när du vill. 
I läge Normal får du den perfekta kombinationen av prestanda och 
effektivitet. Växla till läge Sport och känn omedelbart hur styrning, växling 
(endast Xtronic), och gaspådraget ändras. Körningen blir mer responsiv 
och direktpåverkad av ditt agerande. När det är dags att lugna ner tempot 
trycker du in läge Eco och får ut mer distans på varje droppe.

Dubbelagent Förutom körläge kan du även styra klimatet 
i bilen med Nissan Dynamic Control System. Växla från 
D-Mode till Climate Mode och displayen visar all 
information du behöver för att styra temperaturen och få 
det precis som du vill.

Statistikförare Håll koll på statistiken 
över vad bilen presterar med hjälp av 
kördatasystemet Nissan Dynamic 
Control System. Systemet lagrar data 
om allt från maximal G-kraft till 
trippmätare och bränsleekonomi. Ju 
mer information du har, desto 
smartare kör du.

Visas i  D-Mode Interface

Visas i  Climate Interface

JUKE är utrustad med Nissan Dynamic Control System som gör att du kan 
förändra körupplevelsen bara genom att trycka på en knapp. Oavsett ditt 
humör har JUKE ett läge som passar. Du kan skräddarsy din upplevelse 
under färd, justera värmen och föra statistik över bilens prestanda.
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NISSAN ALL-MODE 4X4-I MED VEKTORBASERAD 
MOMENTKRAFTFÖRDELNING

VÄNSTER ELLER HÖGER - KRAFTEN ÄR 
PÅ DIN SIDA

Systemet, som styrs av en mängd sensorer, 
överför automatiskt kraften på bakhjulen från 
vänster till höger sida, beroende på vilket hjul som 
behöver mest kraft. Varje gång bilen ändrar riktning 
sker det därför jämnt och säkert. 

Till skillnad från ett traditionellt All-Wheel Drive (AWD)-system, som bara 
distribuerar kraften framifrån och bakåt, distribueras kraften från sida till sida på 
bakhjulen med hjälp av den vektorbaserade momentkraftfördelningen i AWD-
systemet som finns till JUKE. Vid kurvtagning innebär det att det yttre bakhjulet 
får mer kraft och hjälper till att styra bilen i kurvan och ge mer kraft vid 
acceleration ut ur kurvan.

Vektorbaserad momentfördelning
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Sätt extra fi nish på din bil Premiumkänsla ger en speciell körupplevelse. Sprid ljus 
över resan med ett elstyrt, öppningsbart glastak. Med Nissans iKey (Intelligent Key) kan 
du låsa- och låsa upp utan att plocka upp nyckeln ur fi ckan eller handväskan.

Långa föremål är mycket lättare att lasta på ett plant golv. 
Fäll ner baksätet, höj golvet i bagageutrymmet och få en 
plan lastyta. För alla föremål som du helst vill gömma 
undan fi nns ett dolt förvaringsutrymme under 
bagagerumsgolvet.

Stora prylar får plats i JUKE. Sänk golvet i 
bagageutrymmet och skapa plats för det du behöver 
få med på resan.

Justerbart golv

354 LIT. LASTUTRYMME

PACKA IN MER ÄN DU HADE TÄNKT DIG

Det utökade lastutrymmet i JUKE är överraskande stort. Faktum är att det 
har utnämnts till Bäst-i-klassen. Lastgolvet, som kan ställas in i två plan 
(endast 2WD), bidrar till extra plats och flexibla lastmöjligheter. Med baksätet i 
upprätt läge och nersänkt bagagerumsgolv finns det gott om plats för stora 
lass. Om man fäller baksätet kan bagagerumsgolvet ställas in i ett högre läge 
och man får en stor, plan lastyta.

Platt golv
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NISSANCONNECT

EN INNOVATION SOM HJÄLPER DIG 
ATT NÅ HELA VÄRLDEN
SMART OCH FUNKTIONELLT. NissanConnect innehåller massor av finesser och är otroligt lätt att använda tack vare sin högupplösta 
5,8 tum stora, antireflexbehandlade pekskärm. Systemet är en kraftfull kombination av ljud-, navigations- och kommunikationsfunktioner 
och bjuder dessutom på avancerade anslutningsmöjligheter och smartphoneintegrering.

UPPKOPPLAD – VART DU ÄN STYR KOSAN. NissanConnect erbjuder dig smartphoneintegrering. Det här gör att du, direkt på 
displayen i din Nissan, har bekväm tillgång till ett ständigt växande utbud av appar* som alla tagits fram för att förbättra din körupplevelse – 
på ett säkert sätt. Din JUKE blir en del av ditt uppkopplade liv, precis som din smartphone, surfplatta och dator.

INTELLIGENTA HJÄLPSYSTEM och navigationsfunktioner hjälper dig i alla upptänkliga trafiksituationer.

STREAMA LJUD VIA BLUETOOTH®. Njut av digitalradio**, Internetradio eller strömma musik från din mobiltelefon.

iPOD/USB-INGÅNG. Anslut din iPod eller mp3-spelare, så kan du lyssna på alla dina favoritlåtar under resan.

*Bilkörning är en ansvarsfull uppgift. Använd endast NissanConnect-tjänsterna när det är säkert att göra detta. Vissa appar finns ej tillgängliga förrän senare. 
Abonnemang på NissanConnect-tjänsten krävs men är kostnadsfritt under 2 år räknat från inköpsdagen. Tjänst och appar endast tillgängliga i vissa 
europeiska länder och i vissa Nissan-modeller. Tjänst och appar kan tillhandahållas av tredje part över vilka Nissan ej har någon kontroll, och kan komma 
att ändras utan meddelande därom och utan ansvarsskyldighet för Nissan eller företagets representanter (däri inberäknat, men ej begränsat till, tjänster 
som tredje part avslutar/avbryter). Vissa fjärrfunktioner kräver en kompatibel telefon eller annan enhet, vilken ej medföljer bilen. Mobiltelefonnät tillhandahålls 
av mobiltelefonoperatörer och ligger utanför Nissans kontroll. Mobiltelefonnät finns inte på alla platser. Avgifter för roaming och/eller dataanvändning kan 
tillkomma. Nissan kan ej hållas ansvarigt för kostnader avseende byte av utrustning, uppgraderingar eller annat som kan komma att krävas för fortsatt funktion 
i händelse av förändringar av tjänsten.
**Om detta är tillgängligt i ditt land.
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PLATTA INTE TILL NOSEN.

Med ilagd framväxel kan du på displayen se 
ett helikopterperspektiv över bilen och direkt 
av fronten. Du vet precis hur långt fram du 
kan köra - utan att stöta i.

SE UPP UNDER.

Med ilagd backväxel får du hjälp via displayen 
att se vad som fi nns rakt bakom dig och 
helikopterperspektivet gör att du kan se låga 
föremål på sidorna som du inte kan se genom 
rutorna eller backspeglarna.

SKYDDA DINA FÄLGAR OCH DÄCK.

Med ilagd fram- eller backväxel kan du trycka 
på kameraknappen och ändra kameravyn från 
helikopterperspektiv till en sidovy. Till stor hjälp 
när du vill se hur nära trottoarkanten du är vid 
fi ckparkering.

TA FRAM HELA BILDEN.

Under sidobackspegeln på förarsidan 
sitter en kamera som hjälper dig att 
komplettera 360º helikopterperspektivet, 
oavsett om du har fram- eller backväxel 
ilagd.

NISSAN AROUND VIEW MONITOR

DEN HAR KOLL RUNT OM
Tänk hur enkelt det kan vara att fickparkera! En backkamera är fantastiskt bra när du ska backa. Men när du ska 
parkera är det bra att kunna se mer än bara bakåt. Därför har JUKE en AVM - Around View Monitor. Fyra kameror ger 
dig ett virtuellt 360º helikopterperspektiv av bilen, med möjlighet att välja närbilder av särskilda kameravinklar som fram, 
bak och av trottoarkanten – detta innebär full koll när du parkerar. Etersom vissa hinder även kan vara rörliga (t.ex. lekande 
barn eller kundvagnar på parkeringsplatsen) håller Rörelsedetektorn ett vakande öga på allt runt omkring din JUKE och 
varnar dig om ett rörligt föremål upptäcks i närheten.
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AVM - Around View Monitor hjälper dig inte 
bara att parkera, systemet hjälper dig också att 
backa säkert. Rörelsedetektorn varnar dig både 
med en ljus- och en ljudsignal om systemet 
upptäcker att något rör sig nära bilen.

Sex krockkuddar som standard. Om en kollision skulle 
inträffa hjälper Nissans Zone Body Construction till att ta 
upp stöten, samtidigt som ett avancerat system av 
säkerhetsbälten och krockkuddar bidrar till att ge 
passagerarna bästa möjliga skydd.

ESP - Elektroniskt stabiliseringsprogram Nissans 
elektroniska antisladdsystem aktiverar automatiskt ABS-
bromsarna och ett styrkontrollsystem hjälper dig att 
bibehålla kontrollen över bilen i svåra 
manövreringssituationer.

DÖDVINKELVARNARE

FILBYTESVARNARE

NISSAN SAFETY SHIELD

OMGE DIG  
MED TRYGGHET. 
Nissan Safety Shield-tekniken är ett omfattande säkerhetstänkande som styr hela 
forskningen och utvecklingen bakom varje bil vi tillverkar. De funktioner som beskrivs 
här är bara några av många olika funktioner som bidrar till att skydda dig och dina 
passagerare genom att fokusera på tre viktiga områden: att hålla ett öga på bilens 
system och omgivningen, att assistera dig om du hamnar i oväntade kritiska situationer, 
att se till att du är säker om du råkar ut för en olycka.

RÖRELSEDETEKTOR

Om ett annat fordon upptäcks i din döda vinkel varnar systemet 
med ljus och ljud om du slår på blinkern för att byta fil. 

Det här systemet ger dig en varningssignal, visuellt 
och med ljud, om det upptäcker att du är på väg att 
lämna din fil utan att aktivera blinkern.
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1) Backspegelkåpor, Blue
2) ) 18" lättmetallfälgar med inlägg, Blue

3) Stötfångare fram med dekorpanel på nedere 
delen, Blue

4) Blue Lounge Pack: Velourmatta med
färgade stickningar, armstöd i läder med färgade

stickningar, backspegelkåpa
5) Dekorringar runt strålkastarna Blue

6) 18" lättmetallfälgar med inlägg, Blue
7) Stötfångare bak med dekorpanel på nedre 

delen, Blue
8) Stämningsljus, sportpedalssats, velourmatta

med blå logga och stickningar (sats om 4)
9) Instegsskydd, belysta (endast fram)

10) Baklucka med dekorpanel på 
nedre delen, Blue

STIL MED EGEN SIGNATUR
SÄTT DIN EGEN STIL PÅ JUKE genom att kombinera dekorlister i Blue 

med kontrasterande färgaccenter och smarta, praktiska tillbehör 
som belysta tröskelskydd. Lägg till en stylingplatta fram och bak för att 

skapa en dynamisk effekt och ett Lounge Pack för detaljer och komfort med 
extra lyx. Du kan välja 18" lättmetallfälgar med färgande inlägg 

och ett exteriörpaket som matchar - men givetvis är det 
du själv som bestämmer.

Red

Black

White

Yellow

Mat Black

Chrome

Purple

Orange

Blue

Carbon look

Grey

CREATIVE EXCLUSIVE

LOUNGE PACK
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FÄRGER KLÄDSEL

GREY tyg GREY Premium tyg GREY Premium läderWhite Pearl (PM) - QAB White (S) - 326 Silver (M) - KY0 Dark Metal Grey (M) - KAD

Magnetic Red (M) - NAJRed (S) - Z10 Garnet Black - GAC Black (M) - Z11

18" lättmetallfälgar med färgade inlägg: White, Yellow, Black

16'' lättmetallfälgar, Casual 17" lättmetallfälgar, Shiro 17" lättmetallfälgar, Sport

LÄTTMETALLFÄLGAR

MÅTT

BLACK WHITE YELLOW

BLACK WHITE YELLOW

A: Hjulbas: 2.530 mm
B: Längd: 4.135 mm
C: Bredd: 1.765 mm
D: Höjd: 1.565 mm

FÄRGADE INLÄGG I PREMIUM TYGKLÄDSELN

FÄRGADE INLÄGG I PREMIUM LÄDERKLÄDSELN

Ink Blue (M) - RBN
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FÖRLÄNGD GARANTI

NISSAN 5* ger dig möjlighet att förlänga 
fabriksgarantin på 3 år eller 100 000 km 
till en längre tidsperiod eller längre 
körsträcka. Välj det garantiavtal 
som passar dina behov bäst. Om bilen 
behöver repareras används endast 
Nissan originaldelar, som monteras 
av utbildade Nissan-mekaniker.

SERVICEKONTRAKT

Nissan Servicekontrakt är det bästa 
sättet att ge din Nissan JUKE det 
underhåll som bilen förtjänar! Vi tar 
hand om din Nissan på bästa sätt 
samtidigt som vi ger dig ett fast pris för 
servicen över de kommande åren. När 
du lämnar in bilen till din återförsäljare 
byter vi alla förbrukningsdelar och 
vätskor i enlighet med Nissans 
serviceprogram och går igenom bilen 
så att du kan fortsätta köra i lugn och 
ro. Du har full koll på ekonomin och 
servicen. Nissan informerar dig om när 
det är dags för service och ger dig 
förslag på bästa service och tillfälle.

NISSAN JUKE 
ERBJUDER DIG:
3 ÅR / 100.000 KM NYBILSGARANTI

3 ÅR / 100.000 KM NISSAN 
ASSISTANCE

3 ÅR LACKGARANTI

3 ÅR VAGNSKADEGARANTI

12 ÅR ROSTSKYDDSGARANTI

SERVICEINTERVALL:
BENSIN: 20.000 KM / 1 ÅR
DIESEL: 30.000 KM / 1 ÅR

DET ÄR DU SOM FÅR OSS 
PÅ NISSAN ATT GÖRA 
VÅRT YTTERSTA.

Det är du som stimulerar vår fantasi. 
Du sporrar vår uppfi nningsrikedom. 
Du inspirerar oss att bryta mönster, vara 
innovativa och fi nna nya vägar. 
På Nissan handlar innovation inte bara om 
komplement och förbättringar utan om att 
våga ta steget fullt ut och återuppfi nna 
status quo. Det handlar om att producera 
oväntade lösningar som uppfyller dina 
allra vildaste, mest långtgående önskemål 
och behov. Vi på Nissan tar fram bilar, 
tillbehör och tjänster som bryter mönstret 
och är något utöver det vanliga, som 
gör det praktiska spännande och det 
spännande praktiskt – allt för att erbjuda 
dig en mer fascinerande körupplevelse, 
varje dag.
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B e s ö k  o s s  p å : 
w w w . n i s s a n . s e

Vi har gjort allt som står i vår makt för att informationen i denna broschyr ska vara korrekt vid trycktillfället (September 2015). Denna broschyr innehåller 
bilder på prototypbilar som förevisats på motormässor. I enlighet med företagets policy att ständigt förbättra sina produkter, förbehåller sig Nissan Europe 
rätten att när som helst ändra specifikationerna och de bilar som beskrivs och avbildas i denna broschyr. Nissans återförsäljare kommer snarast möjligt 
att informeras om alla sådana ändringar. Hör med din Nissan-återförsäljare för att få den senaste informationen. Av trycktekniska skäl kan de kaross- och 
klädselfärger som visas i broschyren avvika något från de verkliga. Samtliga rättigheter förbehålles. Reproduktion av hela eller delar av denna broschyr 
är förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd från Nissan Europe.

Denna broschyr är tryckt på klorfritt papper – MY15 JUKE LHD 09/2015 – Tryckt i EU.
Producerad av CLM BBDO, Frankrike – Tel.: +33 1 41 23 41 23 och tryckt hos eg+ worldwide, Frankrike – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

ÅF-stämpel:
Följ Nissan JUKE på:
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