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NOWY NISSAN JUKE, COUPÉ CROSSOVER przyciąga wzrok z każdej strony. Jego
dynamiczna, sportowa sylwetka stylizowana na coupé wyraźnie podkreśla charakter
samochodu w każdym otoczeniu. Zaawansowana technologia, w tym wspomagający
kierowcę system ProPILOT*, zapewnia bezpieczeństwo, łączność i rozrywkę podczas
ekscytujących miejskich przygód. OTO NOWY ZAWODNIK W MIEŚCIE.
Ilustracje podano w celach poglądowych. W niektórych przypadkach fotografie nie dotyczą pojazdów o polskich specyfikacjach i nie przedstawiają
konkretnego modelu, wersji lub oferty. Przedstawione opcje mogą być niedostępne lub mogą występować jedynie w określonych klasach.
Przedstawione opcje mogą być niedostępne lub mogą występować jedynie w określonych klasach.
*System ProPilot jest dostępny tylko w wybranych modelach. System ProPILOT to innowacyjna technologia wsparcia kierowcy, która nie jest w
stanie zapobiec kolizjom na drodze. System ProPILOT jest przeznaczony wyłącznie na drogi szybkiego ruchu (oddzielone barierami) i wymaga
stałej uwagi kierowcy i trzymania rąk na kierownicy. Kierowca jest odpowiedzialny za zachowanie czujności, bezpieczną jazdę i możliwość
przejęcia kontroli nad samochodem w każdej chwili. System ProPILOT jest dostępny tylko w modelach z automatyczną skrzynią biegów.
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TECHNOLOGIA, KTÓRA CHRONI
PRZED KŁOPOTAMI.
Nowy Nissan JUKE zapewnia wysoki komfort codziennej jazdy, a zaawansowane technologie
Nissan Intelligent Mobility dodają pewności za kierownicą i ułatwiają komunikację. Technologia
ProPILOT* towarzyszy kierowcy w prowadzeniu pojazdu, dostosowując się do jego stylu jazdy
i obserwując otoczenie. W razie potrzeby wkracza do akcji, współpracując z układem kierowniczym
oraz korygując siłę hamowania lub intensywność przyspieszania.
*System ProPilot jest dostępny tylko w wybranych modelach. System ProPILOT to innowacyjna technologia wsparcia kierowcy, która nie jest w
stanie zapobiec kolizjom na drodze. System ProPILOT jest przeznaczony wyłącznie na drogi szybkiego ruchu (oddzielone barierami) i wymaga
stałej uwagi kierowcy i trzymania rąk na kierownicy. Kierowca jest odpowiedzialny za zachowanie czujności, bezpieczną jazdę i możliwość
przejęcia kontroli nad samochodem w każdej chwili. System ProPILOT jest dostępny tylko w modelach z automatyczną skrzynią biegów.
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Reflektory LED

Tylne światła LED

Odważna stylistyka

Dach sprawiający
wrażenie zawieszonego
w powietrzu

PRZYCIĄGA WZROK
Każdy detal nowego Nissana JUKE został zaprojektowany, aby przyciągać uwagę.
Kontynuując dynamiczny i odważny styl pierwszej generacji modelu JUKE, samochód
nawiązuje do sportowych tradycji Nissana, a sylwetka crossovera-coupé nikogo nie
pozostawia obojętnym. 19 calowe felgi z lekkiego stopu podkreślają zdecydowany
wizerunek. Wszyscy zauważą, że właśnie przyjechałeś!
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ZNAJDŹ SWOJĄ
PASJĘ
Wnętrze nowego Nissana JUKE zostało
zaprojektowane wokół kierowcy — wysoka
jakość wykończenia, ergonomiczne przyciski
oraz przełączniki i dyskretne oświetlenie
zachęcają do jazdy. Intuicyjnie rozplanowany
kokpit zapewnia bezpieczeństwo i kontrolę
oraz sprzyja czerpaniu radości z jazdy.

Kierownica
spłaszczona
w dolnej części
wieńca

Duży ekran
dotykowy*

Dyskretne
oświetlenie
wnętrza*

Ergonomicznie
rozplanowane
wskaźniki
i przełączniki

Miękkie materiały
wykończeniowe
i detale
w kolorze srebrnym*

DUŻY, PRZEJRZYSTY PANEL TFT*
Duży wyświetlacz TFT zlokalizowany
w nowym Nissanie JUKE pomiędzy
zegarami, zapewnia czytelne informacje,
których kierowca potrzebuje w
danej chwili.

*Przedstawione opcje mogą być niedostępne lub mogą występować jedynie w określonych klasach.
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KIERUJE ZA CIEBIE*
Gdy zbytnio zbliżysz się do linii,
bezpiecznie skieruje Cię na
środek pasa ruchu.

PRZYSPIESZA ZA CIEBIE*
Utrzymuje i koryguje prędkość,
aby zachować bezpieczną
odległość od pojazdu
poprzedzającego.

OBSERWUJE RUCH
NA DRODZE

HAMUJE ZA CIEBIE*
W intensywnym ruchu system
wyhamowuje oraz przyspiesza,
abyś dotrzymywał tempa
innym samochodom.

MOŻE DOPROWADZIĆ DO
CAŁKOWITEGO ZATRZYMANIA
SAMOCHODU

UTRZYMUJE
ZAPROGRAMOWANĄ
PRĘDKOŚĆ I ODLEGŁOŚĆ

ProPILOT*. PRZYSZŁOŚĆ
JUŻ NADESZŁA.
Z systemem Nissan ProPILOT nigdy nie jesteś pozostawiony
samemu sobie. System dostępny w modelach z przekładnią DCT
zawsze pracuje w tle, obserwując drogę. Prowadzisz samochód w
swoim stylu, ale teraz wiesz, że nowy Nissan JUKE jest gotowy do
pomocy. Odpowiednio korygując działanie układu kierowniczego,
hamulców i przyspieszenia, zapewni Ci bezpieczeństwo oraz
pomoże w utrzymaniu toru jazdy i opanowaniu pojazdu w
ekstremalnej sytuacji.
*System ProPilot jest dostępny tylko w wybranych modelach. System ProPILOT to innowacyjna technologia wsparcia kierowcy, która nie jest w
stanie zapobiec kolizjom na drodze. System ProPILOT jest przeznaczony wyłącznie na drogi szybkiego ruchu (oddzielone barierami) i wymaga stałej
uwagi kierowcy i trzymania rąk na kierownicy. Kierowca jest odpowiedzialny za zachowanie czujności, bezpieczną jazdę i możliwość przejęcia
kontroli nad samochodem w każdej chwili. System ProPILOT jest dostępny tylko w modelach z automatyczną skrzynią biegów.
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INTELIGENTNY SYSTEM KAMER 360°*

SPRAWNE PARKOWANIE
OSTRZEŻENIE O RUCHU
POPRZECZNYM Z TYŁU*
System pomagający uniknąć
kolizji z nadjeżdżającymi
pojazdami przy cofaniu.

Jeżeli nie cierpisz parkowania, z nowym Nissanem JUKE je polubisz. System kamer 360° umożliwia
obserwację otoczenia pojazdu i pomaga w bezpiecznym parkowaniu. Oprócz widoku ogólnego
możesz wybrać widok do przodu, do tyłu lub od strony krawężnika.

Ostrzeżenie o ruchu poprzecznym z tyłu ma na
celu ostrzeżenie kierowcy, nie pozwala jednak na
uniknięcie kontaktu z innym pojazdem lub na
zastąpienie odpowiednich procedur podczas
cofania. System może nie wykryć każdego obiektu.
Obowiązują warunki i postanowienia w ruchu
ulicznym. Zawsze jedź uważnie, zwracając uwagę
na drogę i warunki wokół Ciebie. Więcej informacji
można uzyskasz u Twojego Dealera Nissana.

KAMERA COFANIA
Zobacz, co dzieje się
z tyłu.

PRAWA KAMERA
Przełącz się na widok
krawężnika.

OCZY DOOKOŁA GŁOWY
Wirtualny widok z góry w
promieniu 360° ułatwia
manewrowanie.

PRZEDNIA KAMERA
Doskonałe parkowanie
dzięki połączeniu widoku
do przodu i z góry.

*Przedstawione opcje mogą być niedostępne lub mogą występować jedynie w określonych klasach.
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INTELIGENTNIEJSZA JAZDA.
W nowym Nissanie JUKE zastosowano liczne inteligentne
technologie* wspomagające kierowcę, które dodają poczucia
pewności za kierownicą, zwiększają radość z jazdy i zapewniają
łączność z resztą świata.

INTELIGENTNY SYSTEM HAMOWANIA
AWARYJNEGO Z FUNKCJĄ
ROZPOZNAWANIA PIESZYCH

SYSTEM OSTRZEGANIA
O OBECNOŚCI INNYCH POJAZDÓW
W MARTWYM POLU**

ROZPOZNAWANIE
ZNAKÓW
DROGOWYCH

System hamuje w celu złagodzenia
skutków kolizji z innymi pojazdami,
pieszymi lub rowerzystami.

W przypadku wykrycia innego
pojazdu w martwym polu po prawej
lub lewej stronie samochodu system
ostrzeże Cię przed zmianą pasa
ruchu.

System identyfikuje znaki drogowe
podczas jazdy i informuje kierowcę o
ograniczeniach prędkości.

INTELIGENTNY ASYSTENT JAZDY W
PASIE RUCHU**

ADAPTACYJNE ŚWIATŁA
DROGOWE

6 PODUSZEK POWIETRZNYCH W
WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM

Na autostradach i drogach
dwujezdniowych system Inteligentnej
Interwencji na Pasie Ruchu, może
delikatnie zahamować, aby pomóc Ci
wrócić na właściwy tor jazdy.

Asystent świateł drogowych dba o to,
by nie oślepiać innych kierowców.
System automatycznie wygasza
światła drogowe, gdy pojazd z
naprzeciwka pojawi się w zasięgu.

Kiedy kolizja jest nieunikniona,
strefowa konstrukcja nadwozia
Nissana pomaga zaabsorbować
energię uderzenia, a zaawansowane
pasy bezpieczeństwa i poduszki
powietrzne chronią
kierowcę i pasażerów.

*Kierowca nie powinien polegać wyłącznie na funkcjach zapewniających wygodę jazdy. Niektóre funkcje mogą nie działać we wszystkich warunkach i
okolicznościach. Należy wziąć pod uwagę prędkość i inne czynniki. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.nissan.pl oraz u Twojego
Dealera Nissana.
**Przedstawione opcje mogą być niedostępne lub mogą występować jedynie w określonych klasach.
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UŚMIECH NA TWARZY
Od elastyczności lekkiego, turbodoładowanego silnika po
szybkie reakcje skrzyni biegów, od sztywnej konstrukcji z ultra
wysokowytrzymałej stali po sportowy układ kierowniczy i
zawieszenie — wszystko to sprawia, że nowy Nissan JUKE
prowadzi się wyśmienicie. Ponadto technologia* i tryby jazdy
zapewniają maksymalną precyzję i kontrolę. Przekonasz się że
uśmiech nie będzie schodził Ci z twarzy!

TRYB STANDARDOWY / ECO /
SPORT***
W trybie ECO najważniejsza
jest oszczędność paliwa.
Tryb Standard to optymalna
równowaga między spalaniem,
a osiągami. Tryb Sport oferuje
maksymalne emocje.

SILNIK

MANETKI DO STEROWANIA
SKRZYNIĄ BIEGÓW**
Zmiana biegów za pomocą
łopatek pozwala na bardziej
dynamiczną i zaangażowaną
jazdę.

PRZEKŁADNIA MANUALNA LUB DCT
6 biegowa przekładnia manualna lub automatyczna
7 biegowa przekładnia dwusprzęgłowa (DCT) działają
szybko i płynnie, a tryb manualny w skrzyni automatycznej
zapewnia pełną kontrolę nad wyborem przełożenia.

RODZAJ PALIWA

MOC (KM)

NAPĘD

SKRZYNIA BIEGÓW

DIG-T 114

BENZYNA

114

NA PRZEDNIE KOŁA

6-BIEGOWA MANUALNA

DIG-T 114

BENZYNA

114

NA PRZEDNIE KOŁA

7-BIEGOWA AUTOMATYCZNA DCT

Dane dotyczące silnika, takie jak emisja CO2 i zużycie paliwa, dostępne są w danych technicznych modelu dołączonych do broszury lub u
dealera Nissana.

INTELIGENTNA KONTROLA TORU JAZDY

INTELIGENTNA KONTROLA RUCHÓW NADWOZIA

System pomaga utrzymać tor jazdy,
niezależnie wyhamowując poszczególne koła.

Sterowanie pracą silnika i hamulców poprawia
komfort jazdy, eliminując kołysanie przy
przyspieszaniu oraz na nierównej nawierzchni.

*Kierowca nie powinien polegać wyłącznie na funkcjach zapewniających wygodę jazdy. Niektóre funkcje mogą nie działać we wszystkich warunkach i
okolicznościach. Należy wziąć pod uwagę prędkość i inne czynniki. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.nissan.pl oraz u Twojego
Dealera Nissana.
**Dostępne tylko dla automatycznej skrzyni biegów DCT.
***Przedstawione opcje mogą być niedostępne lub mogą występować jedynie w określonych klasach.
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BEZPIECZEŃSTWO
I STAN TECHNICZNY
SAMOCHODU
Masz kłopoty? Breakdown
Assistance pozwala sięgnąć
po wsparcie w przypadku
awarii. Inteligentne alerty
pomagają monitorować
twój samochód.

SPRAWNA ŁĄCZNOŚĆ Z
RESZTĄ ŚWIATA
Nowy 8-calowy ekran dotykowy* w Nissanie JUKE to interfejs systemu
NissanConnect, oferującego intuicyjną nawigację i inne usługi oparte
na zaawansowanej technologii. Nasza aplikacja na smartfona zapewnia
dostęp do coraz szerszej gamy usług, takich jak przesyłanie planów
podróży do pokładowego systemu w nowym Nissanie JUKE.

Zeskanuj kod, aby
pobrać aplikację
NissanConnect
Services i połączyć
ją ze swoim
nowym Nissanem
JUKE.

NAWIGACJA I
PROWADZENIE POJAZDU
Dzięki szczegółowym
wskazówkom z systemu
nawigacji, dotrzesz tam,
dokąd zmierzasz. Sprawdź
przejechany dystans, liczbę
przebytych podróży
bezpośrednio ze swojego
smartfona.

Działanie funkcji może być zakłócone, gdy samochód znajduje się na obszarze ze słabym sygnałem sieci telefonii
komórkowej. Aby zapewnić optymalną jakość, upewnij się, że samochód jest w miejscu z dobrym zasięgiem.

Aplikacja NissanConnect
Services umożliwia korzystanie
ze zdalnych usług, takich jak
planowanie trasy podróży. A
gdybyś potrzebował pomocy,
wezwiesz Nissan Assistance
jednym kliknięciem.

NissanConnect
Services
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WYGODA I KOMFORT

Podłącz swoje urządzenie z
Androidem lub iOS, aby
korzystać z opcji łączność i
funkcji sterowania głosem.**
W czasie jazdy masz dostęp
do ulubionej muzyki,
komunikatorów i innych
aplikacji dostarczających
informacji i rozrywki.

**Łączenie telefonu komórkowego w celu skorzystania z aplikacji
NissanConnect powinno odbywać się dopiero po bezpiecznym zaparkowaniu
samochodu. Korzystanie z systemu powinno być zawsze zgodne z zasadami
kodeksu drogowego. Kierowcy powinni korzystać z systemu tylko wtedy,
kiedy mogą to zrobić bezpiecznie. Użytkownicy powinni pamiętać, że
korzystanie z technologii głośnomówiącej może odwracać uwagę od drogi, co
może mieć negatywny wpływ na kontrolę nad pojazdem.

*Przedstawione opcje mogą być niedostępne lub mogą występować jedynie w określonych klasach. Usługi
NissanConnect dostępne dla wersji wyposażenia N-Connecta oraz wyższych.
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NASTROJOWY
AKOMPANIAMENT
Twoja ulubiona muzyka może
towarzyszyć podczas każdej podróży.
Nowy Nissan JUKE może być
wyposażony w system audio klasy
premium oraz system nagłośnienia
Bose® Personal® Plus* audio**.
Wygodne, ergonomiczne, sportowe
fotele jednobryłowe posiadają głośniki
wbudowane w zagłówkach kierowcy
i pasażera. Przestrzenność systemu
audio pozwoli Ci jeszcze intensywniej
odczuć muzykę, jakbyś właśnie był
na koncercie.
*Przedstawione opcje mogą być niedostępne lub mogą występować jedynie w określonych
klasach.
** Pakiet Bose® Personal ® Plus zawiera 8 głośników: 2 w zagłówku fotela kierowcy, 2 w
zagłówku przedniego siedzenia pasażera, 1 w drzwiach kierowcy, 1 w przednich drzwiach
pasażera, 1 po stronie kierowcy na słupku A i 1 po stronie pasażera na słupku A.
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WYBIERZ PREFEROWANY POZIOM
PRZESTRZENNOŚCI DŹWIĘKU ZA
POMOCĄ BOSE® PERSONALSPACETM:
JAK NA WIDOWNI
Niewiarygodna przejrzystość i
głębia. Zupełnie jakby wykonawcy
siedzieli tuż przed Tobą.

ZANURZ SIĘ W DŻWIĘKU
Przenieś swoją muzykę na wyższy
poziom dzięki szerszemu, bardziej
otaczającemu doświadczeniu.

Drukuj | Zamknij

WIĘCEJ MIEJSCA NA RADOŚĆ
Nowy Nissan JUKE jest zaprojektowany pod kątem funkcjonalności w
codziennym użytkowaniu. Ma mnóstwo miejsca do przechowywania
telefonów oraz innych większych i mniejszych drobiazgów w całej
kabinie, uchwyty na napoje, a także gniazda USB w przedniej i tylnej
części przedziału pasażerskiego.

Dużo miejsca na nogi

Dyskretne
oświetlenie*

Pojemny schowek w
desce rozdzielczej

Miejsce na duże
butelki z wodą

*Przedstawione opcje mogą być niedostępne lub mogą występować jedynie w określonych klasach.
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1305 L
ZE ZŁOŻONYMI
SIEDZENIAMI

TAK ELASTYCZNY JAK TY
Nowy Nissan JUKE jest dowodem na to, że rozrywkę można łączyć z praktycznością.
Załadunek i rozładunek bagażu nie sprawia kłopotu, a regulowana podłoga bagażnika
ułatwia przewożenie długich i nieporęcznych przedmiotów, takich jak kartony z meblami
czy duże walizki.*

422 L
POJEMNOŚĆ
BAGAŻNIKA

*Przedstawione opcje mogą być niedostępne lub mogą występować jedynie w określonych klasach.
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TWÓJ OSOBISTY SAMOCHÓD.
Tylko jedna rzecz jest bardziej emocjonująca od nowego Nissana JUKE: TWÓJ spersonalizowany
nowy Nissan JUKE. Nadaj mu własny styl, wybierając kolory, felgi i wyposażenie wnętrza.
Nowy Nissan JUKE w wersji N-Design oferuje maksymalne możliwości personalizacji wnętrza
i nadwozia, w tym 19-calowe felgi "Akari" i stylowe, dwukolorowe nadwozie.

PAKIET PERSONALIZACJI
BIAŁY
białe akcenty podkreślające
indywidualizm

PAKIET PERSONALIZACJI
POMARAŃCZOWY
dynamiczne i sportowe
pomarańczowe akcenty

19" FELGI "AKARI" Z LEKKIEGO
STOPU

NAKŁADKA ZDERZAKA
TYLNEGO

WYKOŃCZENIE ZDERZAKA
PRZEDNIEGO

LISTWA ZDERZAKA
PRZEDNIEGO

NAKŁADKI LUSTEREK
BOCZNYCH

PERSONALIZACJA
NADWOZIA
Dzięki 15 dostępnym
kombinacjom
dwukolorowego
nadwozia możesz
wyrazić siebie, jak nigdy
dotąd, dobierając
odpowiednie kolory
wykończenia wnętrza.

PAKIET PERSONALIZACJI
CZARNY
całkowicie stylowe
czarne wnętrze z
wstawkami Alcantara®
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WIĘCEJ JUKE. WIĘCEJ CIEBIE.
Podobnie jak sam JUKE, również akcesoria
do tego samochodu pozwalają codziennie
cieszyć się zaawansowaną technologią,
dynamiką i elegancją. Dzięki temu Ty, Twój Juke i
Twoja rodzina zyskujecie więcej możliwości, by
wspólnie odbywać jeszcze dalsze i
przyjemniejsze podróże

1

2

3

ŚREDNI POJEMNIK DACHOWY

4

1 - PAKIET OŚWIETLENIA
WEWNĘTRZNEGO
(PRZÓD, TYŁ I BAGAŻNIK)
2- OSŁONY PRZECIWBŁOTNE
(PRZEDNIE I TYLNE)
3- UCHWYT ROWEROWY NA DACH
4- UCHWYT ROWEROWY MONTOWANY NA HAKU HOL.
5- BAGAŻNIK ALUMINIOWY Z SZYBKIM MOCOWANIEM
6- DYWANIKI (WELUROWE, LUKSUSOWE, GUMOWE)
7- WYKŁADZINA BAGAŻNIKA, DWUSTRONNA
8- UCHWYT DO SMARTFONA (MAGNETYCZNY)
9- HAK HOLOWNICZY, ODŁĄCZANY
10- PODŚWIETLANE NAKŁADKI PROGÓW DRZWIOWYCH (TYLKO PRZÓD)
11- 17 - CZARNE FELGI ZIMOWE
19 - CALOWE FELGI AKARI Z LEKKIEGO STOPU

5

7

6

9

8

FELGA 17" Z LEKKIEGO
STOPU

10

11
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KOLORY

TAPICERKA

PREMIUM

Czerwony Fuji Sunset (M) - NBV

Biały perłowy (P) - QAB

LAKIER METALIZOWANY

Niebieski (M) - RCA

Granatowy (M) - RBN

Brązowy (M) - CAN

Burgundowy (M) - NBQ

Srebrny (M) - KYO

Szary (M) - KAD

LAKIER ZWYKŁY

ACENTA I VISIA STANDARD
Czarna tkanina, tłoczona / Czarna tkanina

N-CONNECTA STANDARD
Czarna tkanina, tłoczona, z ciemnoszarymi
wstawkami / Czarna tkanina

TEKNA STANDARD
Tapicerka materiałowa z elementami skóry
syntetycznej

PAKIET N-DESIGN POMARAŃCZOWY
Pomarańczowy Energy / Tapicerka ze skóry
ekologicznej

PAKIET N-DESIGN CZARNY
Czarny Enigma / Tapicerka ze skóry
ekologicznej z wstawkami Alcantara®

PAKIET N-DESIGN BIAŁY
Jasny szary / Tapicerka materiałowa i
częściowo ze skóry ekologicznej

KOŁA

WYMIARY
A : Rozstaw osi: 2,636 MM

Czarny (M) - Z11

Czerwony (S) - Z10

Biały (S) - 326

B : Długość całkowita: 4,210 MM
C : Szerokość całkowita: 1,800 MM

LAKIER DWUKOLOROWY

D: Wysokość całkowita: 1,595 MM

Pojemność bagażnika: 422L
16-calowe felgi z
kołpakami
DACH
CZARNY
METALIZOWANY
Dostępny z
następującymi
kolorami nadwozia:
•
•
•
•

Biały perłowy (P) - XDF • Niebieski (M) - XDY
Srebrny (M) - XDR
• Brązowy (M) - XDW
Szary (M) - XDJ
• Czerwony Fuji Sunset
(M) - XEY
Burgundowy (M) - XDX

DACH
SREBRNY
Dostępny z
następującymi
kolorami nadwozia:

17 - calowe felgi Sakura

17-calowe felgi z
lekkiego stopu

DACH
CZERWONY
FUJI SUNSET
Dostępny z
następującymi
kolorami nadwozia:

• Szary (M) - XFB
• Czarny (M) - XDZ
• Niebieski (M) - XEC
• Granatowy (M) - XEA
• Brązowy (M) - XED
• Burgundowy (M) - XEE • Czerwony Fuji Sunset
(M) - XEZ

D

• Czarny (M) - XFC
A

19-calowe felgi z
lekkiego stopu

B

19 - calowe felgi Akari
z lekkiego stopu

C
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W NISSANIE,

KONCENTRUJEMY
SIĘ NA JAKOŚCI.

Jest ona na pierwszym miejscu we wszystkim, co robimy.
W laboratorium, w studiu projektowym, w fabryce, w
naszych placówkach dealerskich i w relacjach z klientami.
Próbujemy, staramy się i powtarzamy aż do skutku. Wszystko,
co robimy musi być poparte doświadczeniem. Na tym
polega Jakość Nissana.

PROCES 360°
O jakość dbamy od samego początku, starannie projektując każdy
samochód, aby był on wygodniejszy i trwalszy dzięki innowacyjnemu
wzornictwu, inteligentnej technologii i przemyślanym detalom
inspirowanym potrzebami użytkownika.

BEZPIECZEŃSTWO
Pracujemy nad tym, aby nasze systemy inteligentnej jazdy nieustannie
troszczyły się o Ciebie i pomagały unikać niefortunnych zdarzeń — abyś
codziennie mógł czuć się pewnie za kierownicą. Cztery kamery obserwują
otoczenie pojazdu i umożliwiają wyświetlenie jego widoku z góry.

NAJWYŻSZA NIEZAWODNOŚĆ
Nasze samochody poddajemy ekstremalnym testom, aby zagwarantować
wymagane osiągi i niezawodność w codziennej eksploatacji.
Przedprodukcyjne egzemplarze pokonują miliony kilometrów. Testy działania
drzwi i maski silnika polegają na ich otwieraniu i zamykaniu tysiące razy w
ciągu dnia. Do kontroli jakości i odporności szyb wykorzystujemy prawdziwy
pył wulkaniczny z Japonii.
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PAKIETY PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH
Umowa serwisowa Nissana to najlepszy sposób, aby zapewnić swojemu nowemu
Nissanowi Juke obsługę serwisową na odpowiednim poziomie! Profesjonalnie
zajmiemy się Twoim Nissanem, a ponadto zapewnimy Ci niezmienione ceny usług
serwisowych przez cały okres obowiązywania umowy. Będziemy wymieniać części
i płyny w Twoim pojeździe zgodnie z programem obsługi serwisowej Nissana oraz
przeprowadzimy kontrole, które zapewnią Ci spokój i bezpieczeństwo podczas
podróży, dostarczając pełną kontrolę finansów i program obsługi serwisowej.

ROZSZERZONA GWARANCJA
NASZA OBIETNICA. TWÓJ SPOKÓJ.

Rozszerzona gwarancja Nissana umożliwia wydłużenie standardowego okresu
gwarancyjnego producenta, który wynosi 3 lata / 100 000 km. Możesz wybrać
gwarancję pod kątem sposobu użytkowania pojazdu. W przypadku naprawy elementu
objętego gwarancją stosowane są wyłącznie oryginalne części Nissana, montowane
przez wykwalifikowanych mechaników.

MOŻESZ CZERPAĆ KORZYŚCI Z NASZEJ OBIETNICY, JEŚLI DOŁĄCZYSZ DO PROGRAMU YOU+NISSAN.
JEŚLI CHCESZ, ŻEBY ROZMAWIANO Z TOBĄ W SPOSÓB OTWARTY I UCZCIWY TO JEST NASZA OBIETNICA.

BEZPŁATNY SAMOCHÓD ZASTĘPCZY
Obiecujemy zapewnić Ci mobilność w czasie, kiedy
Twój pojazd znajduje się w serwisie. Wystarczy
umówić się na wizytę z wyprzedzeniem, a my
udostępnimy Ci bezpłatny samochód zastępczy. W
wybranych punktach serwisowych dysponujemy
nawet samochodami z napędem elektrycznym.
Zapewniamy także inne rozwiązania transportowe
dopasowane do potrzeb klienta.

BEZPŁATNA KONTROLA STANU POJAZDU
Obiecujemy bezpłatną kontrolę stanu pojazdu przed
przeprowadzeniem jakichkolwiek prac, tak aby klient
dokładnie wiedział, jakie czynności należy wykonać i
ile to będzie kosztowało. Pełną informację o naszych
cenach można także uzyskać w Internecie oraz u
dealerów.

DOSTOSOWANIE CENY ZA OBSŁUGĘ
SERWISOWĄ

BEZTERMINOWA POMOC DROGOWA NISSAN
ASSISTANCE

Obiecujemy, że o Twojego Nissana z najwyższą
starannością zadbają doświadczeni i wykwalifikowani
mechanicy, korzystający wyłącznie z oryginalnych
części zamiennych Nissan. Wiemy najlepiej, jak
serwisować Twojego Nissana. Gwarantujemy też
najlepszy stosunek ceny do jakości. Nasze ceny
dopasowujemy do kosztorysu analogicznej usługi
przedstawionego przez warsztat w promieniu 10 km
od danej placówki dealerskiej.

Obiecujemy zapewnienie całodobowej mobilności.
Jeśli wydarzy się coś nieoczekiwanego, usługa Nissan
Assistance jest dostępna 24 godziny na dobę, bez
względu na wiek Twojego Nissana.

W NISSANIE
TO TY WYDOBYWASZ Z NAS TO,
CO NAJLEPSZE.
Pobudzasz naszą wyobraźnię. Prowokujesz
pomysłowość. Jesteś inspiracją do zmiany
zasad i wprowadzania innowacji. W Nissanie
innowacja to nie tylko dodatki i rozszerzenia
— to przekraczanie granic w celu stworzenia
nowego status quo. To tworzenie nieoczekiwanych rozwiązań, spełniających Twoje
najdziksze i najbardziej pragmatyczne pragnienia. W Nissanie tworzymy samochody,
akcesoria i usługi, które przełamują schemat,
czyniąc praktyczne ekscytującym, a ekscytujące praktycznym, tak aby oferować Ci
jeszcze większą przyjemność z jazdy każdego dnia.

NISSAN JUKE TO:
3 LATA LUB 100 000 KM GWARANCJI
PRODUCENTA (w zależności co nastąpi
pierwsze)
PRZEGLĄD CO ROKU LUB CO 20.000 KM
(w zależności co nastąpi pierwsze)

WSZĘDZIE, ZAWSZE, W KAŻDEJ SYTUACJI. WYSTARCZY ZADZWONIĆ POD NUMER 0 801 647 726, A MY ZARAZ POSPIESZYMY Z POMOCĄ.
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Nissan Intelligent Mobility to krok do przodu. W samochodach, które stają się Twoim
odzwierciedleniem, pomagają Ci widzieć więcej i czuć więcej, reagują razem z Tobą, a
czasem nawet dla Ciebie. Nissan Intelligent Mobility to lepsza przyszłość, która przenosi
nas do bezpieczniejszego, bardziej zrównoważonego i ekscytującego świata.

zapraszamy na naszą stronę internetową: www.nissan.com/JUKE

Pieczęć dealera:

Nowy Nissan JUKE:

Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszej publikacji były aktualne w chwili oddania jej do druku
(Grudzień 2020 r.). Zaprezentowane w niej pojazdy są modelami prototypowymi, wystawianymi na targach motoryzacyjnych.
Zgodnie z polityką ciągłego doskonalenia produktów Nissan Europe zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji i wyglądu
pojazdów opisanych lub przedstawionych w niniejszej publikacji w dowolnym czasie. Dealerzy Nissana będą informowani o
zmianach tak szybko, jak to możliwe. Prosimy o kontakt z najbliższym dealerem Nissana w celu uzyskania aktualnych informacji. Ze
względu na ograniczenia technik drukarskich kolory przedstawione w broszurze mogą różnić się od rzeczywistych kolorów
nadwozia i wykończenia wnętrza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie niniejszej broszury, w części lub całości, bez pisemnej
zgody Nissan Europe jest zabronione.
Niniejsza broszura została wydrukowana na papierze bezchlorowym — MY20 UKE brochure 10/2020 — wydrukowano w UE.
Opracowanie: DESIGNORY (Francja); druk: eg+ worldwide — tel.: +33 1 49 09 25 35
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