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NISMO

ORIGINÁLNE INŽINIERSTVO 
UŽ 30 ROKOV
Priamo z jazdeckých okruhov: Neexistuje lepší test než pretekanie. Pripraviť vozidlo 
na preteky, to je skutočná výzva. Tým skôr, ak chcete zvíťaziť. Už od roku 1984 je NISMO 
podporované originálnym inžinierstvom, pričom sa hľadí len na jediný cieľ – absolútny výkon 
Nissan. Za tento čas NISMO prekonalo v počte víťazstiev na pretekoch mnoho veľkých 
svetových značiek, čím sa zrodila legenda, ktorá môže v mnohých konkurentoch budiť závisť. 
Vždy, keď na vozidle uvidíte emblém NISMO, budete vedieť, že ide o niečo mimoriadne.

Až na vašu príjazdovú cestu: Rovnako, ako nám záleží na výkone, 
sme tiež naklonení myšlienke, že pocit z vlastnenia a jazdy vo vozidle 
NISMO by mal byť dostupný všetkým – od ľudí, ktorí neustále 
vyhľadávajú tú najvyššiu kvalitu, až po úplných nadšencov. Sme preto 
radi, že vám môžeme ponúknuť široký rad produktov, pričom každý 
ponúka jedinečný vzhľad, špeciálne prvky a neobyčajne inšpirujúci 
zážitok z jazdy.

1984 SÚČASNOSŤ

1985 ÚČASŤ V SÚŤAŽI 
WEC V JAPONSKU

1986 ÚČASŤ V SÚŤAŽI 
24-HODINOVÉ 
PRETEKY V LE MANS

1990 ÚČASŤ V 
SÚŤAŽI JSPC

1990 ÚČASŤ V 
SÚŤAŽI JTC

1990 ÚČASŤ V SÚŤAŽI 
24- HODINOVÉ 
PRETEKY V LE MANS

1991 ÚČASŤ V SÚŤAŽI 
24- HODINOVÉ 
PRETEKY V SPA

1992 ÚČASŤ V SÚŤAŽI 
24- HODINOVÉ PRETEKY 
V DAYTONE

1992 VÍŤAZSTVO 
V DAYTONE

1998 3. MIESTO 
V LE MANS

1994 ÚČASŤ 
V SÚŤAŽI JGTC

1995 ÚČASŤ 
V SÚŤAŽI JGTC

1998 ÚČASŤ V 
SÚŤAŽI JGTC

1993 ÚČASŤ 
V SÚŤAŽI JTC

1992 ÚČASŤ V 
SÚŤAŽI JSPC

1998 ÚČASŤ V SÚŤAŽI 
24- HODINOVÉ 
PRETEKY V LE MANS

2008 ÚČASŤ 
V SÚŤAŽI SGT

2004 ÚČASŤ 
V SÚŤAŽI SGT

2008 VÍŤAZ 
SÚŤAŽE SGT

2011 ÚČASŤ V 
SÚŤAŽI FIA GT1

2011 VÍŤAZ 
SÚŤAŽE FIA GT1

2014 ÚČASŤ 
V SÚŤAŽI 
ZEOD

1988 ÚČASŤ V SÚŤAŽI 
JAPAN TOURING CAR

GT-R NISMO

370Z NISMO

JUKE NISMO RS
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Úplne nový model JUKE NISMO RS – neprekonateľný výkon crossovera. Model JUKE NISMO 
RS v sebe spája desaťročia poznatkov z pretekárskych okruhov. Je navrhnutý, aby spĺňal náročné 
štandardy, pričom sa pri testoch využíva aerodynamická komora. Pri výrobe NISMO RS sa od prvej 
skrutky myslelo najmä na výkon, čo je aj poznať. Od upravenej prednej masky s väčšou mriežkou, 
cez zmenené výrezy bočných prahov, až po spojler zadnej výklopnej časti – pri konštruovaní dizajnu, 
vďaka ktorému vozidlo doslova preletí vzduchom a jeho aerodynamický prítlak sa zvýši 
až o pozoruhodných 37 %, sme skutočne na nič nezabudli.

Z PRETEKÁRSKEJ DRÁHY NA CESTU

Disky kolies z ľahkých zliatin 
s nízkou hmotnosťou a červené 
strmene sa postarajú o rýchle 
reakcie, pozoruhodnú silu 
a jedinečný štýl.

Predný spojler smeruje vzduch 
na bočné strany vozidla.

Spojler výklopnej zadnej časti 
posilňuje aerodynamický 
prítlak.

Zadný difúzor poskytuje lepšie 
prúdenie vzduchu pod 
vozidlom.

Ďalší bežný deň v práci 
Aj keď sa do vývoja zapájajú 

aerodynamické komory, 
superpočítače a niektorí z tých 

najlepších konštruktérov na svete, 
skutočný test výkonu vozidla sa 

ukáže až na dráhe. Ide o najlepší 
spôsob ako vytvoriť vozidlo, ktorého 

riadenie je pôžitkom.

Vonkajšie emblémy NISMO RS

Aerodynamický dizajn
• Zmenené výrezy bočných prahov
• Spojler pred predným nárazníkom
• Upravená predná maska s väčšou 

mriežkou
• Aerodynamický predný spojler
• Difúzor zadného obloženia
• Spojler výklopnej zadnej časti
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ZAMERANIE NA ŠTÝL.
Nasadnite do JUKE NISMO RS a zažite pokročilý dizajn inšpirovaný rokmi 
skutočných pretekárskych skúseností. Vďaka výrazným svetlometom, silnému 
pretekárskemu odpruženiu a volantu NISMO Alcantara s koženým poťahom zažijete 
a pocítite niečo, čo už mnohí pred vami – zistíte, že to nie je len výkonné vozidlo, 
ale je to NISMO.

Pretekaním inšpirovaný dizajn
• Svetlá LED na denné svietenie
• Vonkajšie spätné zrkadlá červenej farby
• Lemy blatníkov vo farbe karosérie
• Červené prúžkovanie na karosérii
• Výrazné svetlomety
• Upravená predná maska s väčšou mriežkou
• Bočné prahy kontrastnej farby
• Jedinečný spojler výklopnej zadnej časti vo farbe 

karosérie
• Difúzor zadného obloženia kontrastnej farby

Technológie
• Navigačný systém NissanConnect
• Panoramatický kamerový parkovací systém*
• Bezpečnostná technológia Safety Shield*
• Inteligentný kľúč Nissan
• Dynamický riadiaci systém Nissan

*Dostupné pri balíku Technology:
Panoramatický kamerový parkovací systém + bezpečnostná technológia 
Safety Shield + xenónové svetlomety

Pretekaním inšpirovaný interiér
• Športové predné sedadlá RECARO*
• Volant NISMO Alcantara s koženým poťahom a 

označením stredového bodu na jeho vrchnej časti
• Otáčkomer NISMO červenej farby

• Čierne čalúnenie stropu
• Prvky palubnej dosky a interiéru 

zo syntetickej kože

*Dostupné ako doplnkový balík
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ZAMERANÉ LEN
NA PÔŽITOK Z JAZDY
Priania automobilových nadšencov – splnené. JUKE NISMO RS 
ponúka dlhý zoznam tých najmodernejších technológií s cieľom vytvoriť 
crossover s bezkonkurenčným výkonom. Počnúc tuhšou platformou 
musel byť každý diel podrobený hodnoteniu, pričom musel pred svojím 
umiestnením do vozidla vykázať podstatné zlepšenie vlastností.

Väčšie rotory a nový materiál 
doštičiek pre vylepšenie pocitu 
z brzdenia.

Úprava motora zvýšila pri verziách 
s manuálnou prevodovkou výkon 
na 218 k (160 kW). 214 k (157 kW) 
vo verziách Xtronic.

Výfuk typu Free-FLOW dodáva silu 
a hlboký dunivý zvuk.

Dominantná sila
• Benzínový motor s priamym vstrekovaním s turbodúchadlom 1,6 l (DIG-T)
• 6-rýchlostná manuálna prevodovka s úzkym odstupňovaním prevodových stupňov
• Xtronic CVT so športovým režimom a úpravou NISMO
• Pre manuálnu prevodovku 2WD je dostupný predný diferenciál so zvýšeným trením
• Pre 4WD Xtronic je dostupný dynamický systém riadenia NISMO
• Výfukový systém NISMO
• Väčšie kotúčové brzdy s odvetrávaním, vylepšené brzdové doštičky a červené 

brzdové strmene

Ovládanie, ktoré uchváti
• O 10 % silnejšie pružiny a tlmiče ako 

v predchádzajúcej verzii NISMO
• Elektronický posilňovač riadenia NISMO
• 18” x 7” disky kolies z ľahkých zliatin s 10 ramenami
• Letné pneumatiky P225/45R18
• Pri 4WD Xtronic radiace páčky RS

Potreba zosilnenia. Boli posilnené kľúčové 
body podvozku, aby sa vytvorila silnejšia platforma 
na zvládnutie ďalšieho výkonu a agresívneho tuningu 
nápravy JUKE NISMO RS.
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NISSAN JUKE NISMO RS 
VÁM PONÚKA:

ZÁRUKU NA 3 ROKY ALEBO 
100 000 KM*

ROČNÝ SERVISNÝ INTERVAL 
ALEBO KAŽDÝCH 20 000 KM*

* Podľa toho, čo nastane skôr.

ROZŠÍRENÁ ZÁRUKA  

Rozšírená záruka NISSAN 5* vám 
poskytuje príležitosť predĺžiť záruku 
výrobcu na 3 roky/100 000 km na 
dlhšie obdobie či počet kilometrov.

Vyberte si zmluvu, ktorá najlepšie 
zodpovedá vášmu spôsobu používaniu 
vozidla.

V prípade potreby opravy vozidla budú 
použité iba originálne diely Nissan a 
opravu vykonajú mechanici vyškolení 
spoločnosťou Nissan.

Pre váš pocit istoty zahŕňa nonstop 
asistenčné služby v celej Európe 
(ak sú k dispozícii).

SERVISNÉ ZMLUVY 

Servisná zmluva NISSAN je najlepším 
spôsobom, ako vášmu novému Nissanu 
JUKE NISMO RS poskytnúť údržbu, 
ktorú si zaslúži!

Poskytneme kompletnú starostlivosť 
vášmu vozidlu a navyše vám zaručíme 
pevné ceny popredajných služieb na 
niekoľko rokov dopredu.

Keď priveziete svoje vozidlo do nášho 
autorizovaného servisu, vymeníme podľa 
plánu údržby Nissan všetky potrebné 
diely a kvapaliny, skontrolujeme celkový 
stav vozidla, aby ste mali istotu, že vás 
na cestách nezaskočí žiadny problém.

VĎAKA VÁM SA V 
SPOLOČNOSTI NISSAN 
STÁLE ZLEPŠUJEME.

Podnecujete našu predstavivosť. 
Povzbudzujete našu vynaliezavosť. 
Inšpirujete nás k zmene zabehaných 
pravidiel a inováciám. Pre spoločnosť 
Nissan neznamenajú inovácie len 
prírastky a rozšírenia. Ide o posúvanie 
hraníc a snahu o nový prístup k 
zaužívaným konvenciám. Prinášame 
netradičné riešenia, aby sme uspokojili 
vaše najsmelšie i najpraktickejšie túžby. 
V spoločnosti Nissan navrhujeme vozidlá, 
príslušenstvo a služby, ktoré búrajú 
zabehané poriadky – z praktického 
vytvárame vzrušujúce a zo vzrušujúceho 
praktické, aby sme vám každý deň 
ponúkli radostnejší zážitok z jazdy.

FARBY

Biela Pearl - QAB Strieborná - KY0 Čierna - Z11

18“ disky kolies z ľahkých 
zliatin NISMO

Aktuálnu ponuku príslušenstva nájdete v cenníku u autorizovaných 
predajcov Nissan alebo na adrese www.nissan.sk.

DISKY KOLIES Z ĽAHKÝCH ZLIATIN

RECAROŠtandardné čalúnenie 
NISMO – X

ČALÚNENIE
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Sledujte Nissan JUKE na:

Vyvinuli sme maximálnu snahu na zaistenie správnosti obsahu tejto brožúry v čase jej uvedenia do tlače (február 2015). Táto 
brožúra  bola vytvorená s využitím prototypov vozidiel vystavených na autosalónoch. V súlade s podnikovými zásadami 
neustáleho zlepšovania produktov si spoločnosť Nissan vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť technické údaje a vozidlá uvedené a 
vyobrazené v tejto brožúre. Predajcovia vozidiel Nissan budú o týchto zmenách informovaní v najkratšom možnom čase. 
Najaktuálnejšie informácie vám poskytne váš lokálny predajca vozidiel Nissan. Použité tlačiarenské postupy majú určité 
obmedzenia, preto sa farby zobrazené v tejto brožúre môžu mierne líšiť od skutočných farieb použitého laku a materiálov 
povrchovej úpravy interiéru. Všetky práva vyhradené. Reprodukcia celej brožúry alebo jej časti bez písomného súhlasu 
spoločnosti Nissan je zakázaná. Technológie, príslušenstvo a doplnky uvedené v tejto brožúre nemusia byť súčasťou základnej 
výbavy vozidla. Pre viac informácií o ponuke, servisných zmluvách a rozšírenej záruke sa obráťte na autorizovaného predajcu 
Nissan alebo navštívte stránku www.nissan.sk. Kombinovaná spotreba: 7.2-7.4 l/100 km, kombinované CO

2
 emisie: 165-169 g/km.

Použité ilustračné obrázky. Informácie a skutočnosti uvedené v tejto brožúre slúžia výlučne na informačné účely.

Táto brožúra je vyrobená z papiera bieleného bez použitia chlóru – FY14 JUKE NISMO BROCHURE LHD 02/2015 – Vytlačené v EÚ.
Pripravila spoločnosť newBBDO, Francúzsko – Tel.: +33 1 40 62 37 37 a vyrobila spoločnosť eg+ worldwide, 

Francúzsko – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

N a v š t í v t e  n a š u  i n t e r n e t o v ú  s t r á n k u :  w w w . n i s s a n - j u k e . s k

Pečiatka autorizovaného predajcu:
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