NISSAN

JUKE

ЖОДНИХ КОМПРОМІСІВ із Nissan JUKE. Готовий на 100% до пригод:
вражаючий звук 360°, інтелектуальні технології та яскраві елементи
персоналізації подарують НЕЗАБУТНІ ВРАЖЕННЯ ВІД КЕРУВАННЯ.

КОЛІР
МАЄ ЗНАЧЕННЯ

Зробіть Ваш Juke насправді унікальним за допомогою програми
персоналізації Nissan Design Studio!
Виберіть комбінацію кольорів на власний смак, щоб
підкреслити свою індивідуальність.

НАКЛАДКИ НА
ДЗЕРКАЛА

НАКЛАДКИ НА ДВЕРІ

НАКЛАДКИ НА ДВЕРІ

БЛАКИТНИЙ
НАКЛАДКИ НА ПЕРЕДНІЙ БАМПЕР

ПАКЕТИ ПЕРСОНАЛІЗАЦІЇ ЕКСТЕР’ЄРУ

Спочатку виберіть один із дивовижних кольорів кузова, а потім додайте акцентів
за допомогою деталей, представлених у контрастних кольорах: ПОМАРАНЧЕВИЙ,
БЛАКИТНИЙ та ЧОРНИЙ.

НАКЛАДКИ НА ЗАДНІЙ БАМПЕР

ПОМАРАНЧЕВИЙ
ЧОРНИЙ

ОКАНТОВКА ДЕФЛЕКТОРІВ

ЗАЯВІТЬ ПРО СВІЙ
ПЕРСОНАЛЬНИЙ СТИЛЬ
Розбавте дизайн JUKE стильними елементами. Виберіть
один із 3 яскравих пакетів оздоблення салону,
щоб зробити його насправді неповторним.
Чи достатньо Ви сміливий, щоб продемонструвати
свій стиль?

ПАКЕТ
ПЕРСОНАЛІЗАЦІЇ
ІНТЕР’ЄРУ

Створіть унікальний салон
за допомогою
високоякісних елементів
оздоблення. Сплеск
кольорів від Nissan Design
Studio змусить Вашу
креативність засяяти
по-новому.
ПОМАРАНЧЕВИЙ

ЧОРНИЙ

НАКЛАДКИ НА ПІДЛОКІТНИКИ
ДВЕРЕЙ

ЦЕНТРАЛЬНА КОНСОЛЬ

КОМБІНОВАНІ СИДІННЯ З КОЛЬОРОВИМИ
ВСТАВКАМИ*
*Доступно тільки в комплектації N-Connecta. На
момент початку продажів оновленого Nissan Juke
комплектація N-Connecta не оснащується
аудіосистемою BOSE® PERSONAL®

ПОРИНЬТЕ У СВІТ ЯКІСНОГО
ЗВУКУ ІЗ АКУСТИЧНОЮ
СИСТЕМОЮ BOSE® PERSONAL®
Нова акустична система BOSE® PERSONAL®* для JUKE, до складу якої
входять 6 динаміків, включаючи 2 динаміки Ultra-Nearfield™ в підголівнику
сидіння водія, стане приємним бонусом для аудіофілів. Ця спеціально
створена для JUKE система дарує незабутні враження від прослуховування
музики, а зручні органи керування дозволяють легко відрегулювати звук
відповідно до Ваших вподобань.

ОБ’ЄМНИЙ ЗВУК ВИСОКОЇ ЯКОСТІ.

Завдяки 6 динамікам, включаючи 2
динаміки Ultra-Nearfield™, що вбудовані в
підголівник сидіння водія, поїздка в Nissan
JUKЕ супроводжуватиметься вражаючим
звуком, який неначе огортає Вас.

ЖИВІТЬ ЗА СВОЇМИ ПРАВИЛАМИ.

Персоналізуйте процес прослуховування
музики за допомогою BOSE® PERSONAL®
Space™ Control. На панелі керування
можна вибрати бажаний режим
сприймання звуку: від традиційної
звукової сцени концертного залу до
об’ємного звуку, який створює ефект
повної присутності в центрі подій.

*На момент початку продажів оновленого Nissan Juke аудіосистема
BOSE® PERSONAL® доступна в комплектації Tekna разом зі
шкіряними сидіннями чорного кольору.

ПРОДУМАНИЙ ДИЗАЙН. Компактна,

ретельно продумана система BOSE®
PERSONAL® дарує незабутні емоції під час
прослуховування музичних файлів.

ПРЯМО ПОПЕРЕДУ.

Під час руху вперед на дисплеї
відображається простір попереду та
вигляд зверху, тому Ви завжди
бачитиме, як далеко можна
проїхати вперед.

ЗАВЕРШІТЬ КАРТИНУ.

БЕРЕЖІТЬ КОЛЕСА.

Перевірте простір, оглянувши
його зверху. Камера надає
віртуальне зображення Вашого
автомобіля, завдяки якому Ви
чітко розумієте його
положення.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА
КРУГОВОГО ОГЛЯДУ ДЛЯ ЛЕГКОГО ПАРКУВАННЯ

ТРИМАЙТЕ ПІД КОНТРОЛЕМ ВЕСЬ
ПРОСТІР НАВКОЛО АВТОМОБІЛЯ

Ще ніколи паркування не було таким легким, як із інтелектуальною системою
кругового огляду. Оскільки ця система надає зображення з висоти пташиного
польоту, Ви завжди бачитимете, що відбувається навколо автомобіля, тому зможете
впевнено припаркуватися в будь-якому місці.

Перед початком руху вперед
або заднім ходом можна
натиснути спеціальну кнопку,
щоб увімкнути бокову камеру.
Ця функція є особливо
доречною, коли потрібно
дізнатися, наскільки близько до
бордюру знаходяться колеса
автомобіля.

КОНТРОЛЬ ПРОСТОРУ ПОЗАДУ.

Під час руху заднім ходом на
дисплей виводиться зображення, на
якому видно, чи розташовані позаду
Вашого автомобіля будь-які
перешкоди чи об’єкти.

КОЛЬОРИ

ОЗДОБЛЕННЯ СИДІНЬ

Каштаново-бронзовий
(M) - CAN

Яскраво-синій (M) - RCA

Синій (M) - RBN

Яскраво-червоний
(S) – Z10

Темно-червоний
(M) - NAJ

Тканина сірого кольору
- VISIA

Тканина темно-сірого
кольору - ACENTA

Комбіноване
оздоблення N-CONNECTA

Високоякісна шкіра
чорного кольору TEKNA

ENERGY ORANGE

POWER BLUE

ENIGMA BLACK

ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ
N-CONNECTA*
* На момент початку продажів
оновленого Nissan Juke
комплектація N-Connecta не
оснащується аудіосистемою
BOSE® PERSONAL®

Білий (S) - 326
(S): Неметалік

Перлинно-білий
(Р) - QAB
(M): Металік

Атласно-сріблястий
(M) - KY0

Темно-сірий (M) - KAD

Чорний (M) - Z11

(P): Перламутр

РОЗМІРИ
СТАНДАРТНІ КОЛІСНІ ДИСКИ

A: Колісна база: 2 530 мм
B: Габаритна довжина: 4 135 мм
C: Габаритна ширина: 1 765 мм

D

D: Габаритна висота: 1 565 мм
Об’єм багажного відділення		
(для версій 2WD): 354 л

16" сталеві диски з
ковпаками

16" легкосплавні
диски

17" легкосплавні
диски Sport

17" легкосплавні
диски SV1

Об’єм багажного відділення зі
складеними спинками задніх сидінь
(для версій 2WD): 1 189 л

C

ОПЦІОНАЛЬНІ КОЛІСНІ ДИСКИ
БЕНЗИНОВИЙ ДВИГУН

1,6 л

Опція в комплектації
TEKNA

18" легкосплавні
диски Energy Orange

A
B

18" легкосплавні
диски Power Blue

18" легкосплавні
диски Enigma Black

ПОТУЖНІСТЬ
(к.с.)

КРУТНИЙ МОМЕНТ
(Нм)

ПРИВІД

ТРАНСМІСІЯ

94

140

2WD

5 MT

1,6 л

117

158

2WD

5 МТ/CVT

1,6 DIG-T 190

190

240

2WD

6 MT

1,6 DIG-T 190

190

240

4WD

MCVT

КОМПАНІЯ NISSAN

РОБИТЬ
СТАВКУ НА
ЯКІСТЬ

Якість – це те, про що ми дбаємо в першу чергу на всіх
етапах: в лабораторії, в студії дизайну, на виробництві, в
дилерських центрах та у відношеннях із Вами. Ми
робимо спроби знову і знову, адже в основі всієї нашої
діяльності лежить багаторічний досвід.
Ми називаємо це «Якість Nissan».

РОЗВИТОК У ВСІХ НАПРЯМКАХ
Ми дотримуємося політики забезпечення високої якості
продукції з найпершого етапу її виробництва, ретельно
обмірковуючи кожну деталь автомобіля, щоб зробити його
максимально комфортним і надійним завдяки інноваційному
дизайну, інтелектуальним технологіям і продуманим деталям, на
створення яких нас надихаєте саме Ви.

БЕЗПЕКА
Ми розробляємо інтелектуальні системи допомоги водію, оскільки
піклуємося про Вашу безпеку та прагнемо допомогти запобігти
потраплянню Вашого автомобіля в небезпечні ситуації на дорозі, щоб
кожний день за кермом додавав Вам впевненості в керуванні
автомобілем. Система кругового огляду використовує 4 камери, щоб
надавати віртуальне зображення автомобіля з висоти пташиного
польоту.

НАДЗВИЧАЙНА НАДІЙНІСТЬ
Ми випробовуємо автомобілі на межі можливостей, щоб гарантувати їх
надійність за повсякденної експлуатації. Під час випробування
експериментальних зразків перед початком виробництва ми долаємо
мільйони кілометрів, тисячі раз на день відкриваємо та закриваємо двері й
капоти, а для перевірки зносостійкості вікон використовуємо справжній
вулканічний попіл із Японії.

Що б ми не робили, ми завжди керуємося принципом Intelligent Mobility. Ми
використовуємо нові технології, щоб перетворити автомобілі із засобів
пересування на Ваших партнерів. Ваші спільні подорожі будуть більш
впевненими, узгодженими та захоплюючими. Вже в найближчому майбутньому
частина задач, пов’язаних із керуванням, буде перекладена на автомобільні
системи, а під час руху по автостраді електромобілі підзаряджатимуться
просто рухаючись вперед. І ці технології майбутнього набувають форму в
Nissan, яким Ви керуєте вже сьогодні.

відвідайте наш веб-сайт: www.nissan.ua

Ця брошура містить інформацію, що є достовірною на дату її видання. Використані зображення зроблені з експериментальних
зразків автомобілів, представлених на виставках. З огляду на політику постійного вдосконалення продукції компанія Nissan
залишає за собою право у будь-який час змінювати технічні характеристики й обладнання, описані у цій брошурі. У випадку
будь-яких змін дилери компанії Nissan будуть про це проінформовані у найкоротший термін. Найактуальнішу інформацію
можна отримати в офіційних дилерів компанії Nissan. Через особливості друкарського процесу відтінки кольорів у цій
брошурі можуть дещо відрізнятися від реальних кольорів фарбування та внутрішнього оздоблення. Всі права захищені.
Повне або часткове відтворення цієї брошури без письмового дозволу ТОВ «Ніссан Мотор Україна» заборонено.

