JUKE

НОВИЙ NISSAN JUKE, КУПЕ-КРОСОВЕР привертає увагу з будь-якого ракурсу.
Його динамічний, спортивний дизайн у стилі купе привертає загальну увагу, де б
він не з'явився. Сучасні технології забезпечують Вам високий рівень безпеки та
надійний зв'язок під час захоплюючих поїздок по місту.
МОЖНА ВПЕВНЕНО СКАЗАТИ, ЩО У МІСТІ З'ЯВИВСЯ НОВИЙ ФАВОРИТ.
Наведені зображення та описи призначені виключно для ознайомлення. У деяких випадках фотографії стосуються автомобілів
нелокальних специфікацій і не позначають певну модель, комплектацію або пропозицію. Показані функції можуть бути недоступними
або можуть бути недоступними у стандартній комплектації, або можуть бути доступними лише як опція.
*Функції доступні залежно від версії, в стандартній комплектації або лише як опція (за додаткову плату).

Світлодіодні
фари

ДЕЩО ОСОБЛИВЕ

Кожна деталь кузова Nissan Juke створена для того, щоб нею захоплювалися.
Натхненний динамічною сміливістю першого покоління Juke, а також багатою
спадщиною Nissan у сфері виробництва спортивних автомобілів, стиль купекросовера змусить усіх оточуючих захоплено повертати голови Вам услід. Цей
ефект ще більше посилюється завдяки 19-дюймовим легкосплавним дискам.
Ви, безсумнівно, зможете заявити про себе. І, звичайно ж, Ваша поява
не залишиться непоміченою.

Світлодіодні
задні ліхтарі

Сміливий
дизайн

Дах з плавними
лініями

ДАЙТЕ ВОЛЮ
СВОЇЙ
ПРИСТРАСТІ

Інтер'єр нового Nissan JUKE
спроектовано спеціально для
Вас: високоякісне оздоблення,
ергономічні елементи керування
й елегантне освітлення
призначені для того, щоб Ви
хотіли знову і знову сідати за
кермо свого автомобіля.
Інтуїтивно зрозумілий салон
забезпечує неймовірну безпеку,
абсолютний контроль і незмінну
готовність насолоджуватися
кожною поїздкою

D-подібне
кермо

Великий
сенсорний
екран*

*Доступно не у всіх комплектаціях

Фонова
ілюмінація*

Зручно
розташовані
елементи
керування

М'які на дотик
матеріали і
сріблясте
оздоблення*

ВЕЛИКИЙ І ЗРУЧНИЙ TFT-ЕКРАН
НА ПАНЕЛІ ПРИЛАДІВ*
Завдяки наявності в Nissan Juke великого
дисплея системи допомоги водієві Ви завжди
отримуватиме всю необхідну Вам інформацію
саме там, де вона найбільше потрібна.

INTELLIGENT AROUND VIEW

MONITOR
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА
КРУГОВОГО ОГЛЯДУ*

ПАРКУЙТЕСЯ ЯК
ПРОФЕСІОНАЛ

REAR CROSS

TRAFFIC ALERT ПОПЕРЕДЖЕННЯ
СИСТЕМА
ПРО ПЕРЕХРЕСНИЙ РУХ ПОЗАДУ*.
Уникайте зіткнень з транспортним
засобом, що наближається до вас
під час руху заднім ходом.

Система попередження про перехресний рух
позаду призначена для попередження водія про
небезпеку – вона не може запобігти зіткненню з
іншими транспортними засобами або замінити
собою всі необхідні процедури перевірки під час
руху заднім ходом. Ця система не гарантує
виявлення абсолютно всіх об'єктів в небезпечній
зоні. На ефективність її роботи істотний вплив
чинять манера керування і поточний стан
автомобіля. Перебуваючи за кермом, завжди
будьте обережні: постійно стежте за дорогою й
контролюйте ситуацію навколо свого автомобіля.
Для отримання докладнішої інформації
зверніться до свого дилера Nissan.

Якщо Ви ненавидите паркуватися, Вам неодмінно сподобається Nissan Juke. За допомогою
системи кругового огляду Around View Monitor Ви можете повністю контролювати ситуацію
навколо свого автомобіля, обираючи вид спереду, ззаду і збоку – це робить процес
паркування більш зручним і контрольованим.
ЗАДНЯ КАМЕРА
Контролюйте ситуацію
позаду свого автомобіля.

ПРАВА БІЧНА КАМЕРА
Клацніть перемикачем,
щоб перемкнутися на
вид з боку бордюру.

*Доступно не у всіх комплектаціях.

ПОВНОЦІННИЙ КРУГОВИЙ ОГЛЯД
Використовуйте можливість
віртуального огляду на 360°
з висоти пташиного польоту
під час маневрування.

ПЕРЕДНЯ КАМЕРА
Забезпечує комбінований
вид спереду і зверху для
ідеального паркування.

ПРОДУМАНИЙ РУХ УПЕРЕД.
Новий Nissan Juke оснащений інтелектуальними технологіями*,
які допоможуть Вам впевненіше долати життєвий шлях,
забезпечуючи більшу кількість вражень і встановлюючи
надійний зв'язок з навколишнім світом.

BRAKING СИСТЕМА
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА
ЕКСТРЕНОГО ГАЛЬМУВАННЯ*

СИСТЕМАWARNING
МОНІТОРИНГУ
«СЛІПИХ ЗОН»*

СИСТЕМАRECOGNITION
РОЗПІЗНАВАННЯ
РУХОМИХ ОБ’ЄКТІВ*

TRAFFIC SIGN

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА
INTERVENTION СИСТЕМА
КОНТРОЛЮ РЯДНОСТІ РУХУ*

INTELLIGENT LANE

СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО
ASSIST
ПЕРЕМИКАННЯ СВІТЛА*

HIGH BEAM

6 СТАНДАРТНИХ
ПОДУШОК БЕЗПЕКИ

Забезпечує гальмування, щоб запобігти
ризику зіткнення з транспортними засобами
під час руху автомобіля на невеликій
швидкості.

Попереджає Вас, якщо в
«сліпій зоні» по обидва боки
від автомобіля знаходиться
інший автомобіль.

Повідомляє про рухомі
об’єкти поруч з автомобілем
при початку маневрування
на парковці.

Під час руху інтелектуальна
система контролю рядності руху
попередить про з’їзд з обраної смуги
руху, якщо не були активовані
попереджувальні сигнали.

Функція автоматичного перемикання
дальнього/ближнього світла забезпечить Вам
оптимальну видимість вночі і не дасть засліпити
водіїв інших транспортних засобів. Вона
автоматично перемикає дальнє світло на
ближнє, якщо спереду наближається інший
автомобіль. Потім світло автоматично
перемикається на дальнє.

Якщо зіткнення не уникнути,
спеціальна конструкція кузова,
створена на основі концепції Zone
Body від Nissan, допоможе
поглинути силу удару, а
вдосконалені системи ременів
безпеки і повітряних подушок
надійно захистять пасажирів.

INTELLIGENT EMERGENCY

BLIND SPOT

*Не слід покладатися виключно на функції допомоги водієві. Деякі функції можуть не працювати за деяких умов і обставин. Діють обмеження швидкості
та інші обмеження. Щоб дізнатися про положення та умови, що стосуються технологій Nissan, зверніться до дилера Nissan або відвідайте сайт Nissan
Функції доступні залежно від комплектації. Вони можуть пропонуватися у стандартній комплектації або лише як опція (за додаткову плату).

ПОСМІШКА НА ВАШОМУ ОБЛИЧЧІ
Ви зможете керувати своїм Nissan Juke майже не докладаючи зусиль
завдяки надзвичайній динамічності його полегшеного двигуна
з турбонаддувом, швидкій реакції на переміщення важеля коробки
передач, спортивному керму і підвісці, а також шасі, виготовленому
з жорсткої надміцної сталі. Додайте до цього новітні технології*
і великий діапазон режимів керування автомобілем, які максимально
підвищують точність дій і дозволяють оптимально контролювати стан
автомобіля і кожного разу, коли Ви сідаєте за кермо, на Вашому
обличчі завжди з'являтиметься посмішка!

РЕЖИМИ
STANDARD/ECO/SPORT***.
Виберіть режим ECO для
підвищеної економії
пального, режим Standard
для досягнення ідеального
балансу між економією та
ефективністю, режим Sport
для отримання максимуму
гострих відчуттів.

INTELLIGENT TRACE

ACTIVE RIDE CONTROL

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА
CONTROL СИСТЕМА
КОНТРОЛЮ ТРАЄКТОРІЇ РУХУ:

IІНТЕЛЕКТУАЛЬНА
СИСТЕМА
(US only)
РЕГУЛЮВАННЯ ПЛАВНОСТІ РУХУ:

Допомагає утримувати автомобіль у смузі
руху, застосовуючи незалежне гальмування
для кожного колеса.

Забезпечує більш плавний рух, керуючи двигуном і
гальмами, щоб уникнути ривків під час прискорень і
надмірного розхитування під час руху
нерівною поверхнею

ПЕЛЮСТКОВЕ
ПЕРЕМИКАННЯ ПЕРЕДАЧ**.
**Точне перемикання
передач для більшого
задоволення від керування
автомобілем.

МЕХАНІЧНА КОРОБКА ПЕРЕДАЧ АБО ТРАНСМІСІЯ DCT.
6-ступінчаста механічна коробка передач або автоматична
7-ступінчаста трансмісія з подвійним зчепленням (DCT) для
плавного і швидкого перемикання передач, а також
можливість переходу в ручний режим для отримання
повного контролю над автомобілем.

ДВИГУН

ПАЛЬНЕ

ПОТУЖНІСТЬ (К.С.)

ПРИВІД

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

DIG-T 114

БЕНЗИН

114

ПЕРЕДНІЙ

6-СТУПІНЧАСТА МТ

DIG-T 114

БЕНЗИН

114

ПЕРЕДНІЙ

7-СТУПІНЧАСТА DCT

Дані про робочі характеристики двигуна, такі як викиди CO2 і витрата палива, Ви знайдете у технічній інформації про модель
або в дилерському центрі Nissan.

*Не слід покладатися виключно на функції допомоги водієві. Деякі функції можуть не працювати в деяких умовах і обставинах. Діють обмеження швидкості
та інші обмеження. Щоб дізнатися про положення та умови, що стосуються технологій Nissan, зверніться до дилера Nissan або відвідайте сайт Nissan
** Лише з коробкою передач DCT
***Доступно не у всіх комплектаціях

ДОДАЙТЕ ДО
СВОЄЇ ПОДОРОЖІ
ДОСТОЙНИЙ
МУЗИЧНИЙ
СУПРОВІД
Відчуйте кожен вигин, кожну пряму ділянку.
Кожен такт. У Nissan Juke використовується
преміальна аудіосистема Bose® Personal® Plus*.
Вам, безумовно, сподобаються динаміки,
вбудовані в підголівники комфортних,
ергономічних спортивних моноформних
сидінь водія і пасажира.
Вони забезпечують повне єднання з музикою,
що сприяє підвищенню настрою і створення
правильної атмосфери.
*Функції доступні залежно від комплектації. Вони можуть пропонуватися у стандартній
комплектації або лише як опція (за додаткову плату).
До комплекту аудіосистеми Bose® Personal® Plus входять 8 динаміків: 2 у підголівнику
сидіння водія, 2 у підголівнику сидіння переднього пасажира, 1 у дверях водія, 1 у дверях
переднього пасажира, 1 у передній стійці з боку водія та 1 у передній стійці з боку
переднього пасажира.

ОБЕРІТЬ БАЖАНИЙ
РІВЕНЬ ЗАНУРЕННЯ ЗА
ДОПОМОГОЮ РЕГУЛЯТОРА
BOSE® PERSONALSPACETMTM*:
ПЕРЕДНЯ ФРОНТАЛЬНА СЦЕНА

Для неймовірної чистоти і глибини
звуку. Ви ніби наживо будете слухати
концерт популярної групи, що
виступає лише для Вас.

ПОВНЕ ЗАНУРЕННЯ

Ви зможете буквально зануритися
в музику, яка звучатиме в усьому
навколишньому просторі.

БІЛЬШЕ ПРОСТОРУ ДЛЯ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМФОРТУ
Новий Nissan Juke створений для реального життя. Це означає,
що в його салоні передбачено безліч місць для зберігання
телефонів, пляшок з напоями, а також інших великих і маленьких
предметів. Крім того, в передній і задній частині установлено
USB-роз'єми, щоб Ви завжди залишалися на зв'язку.

Великий простір
для ніг

Фонова ілюмінація*

Великий ящик
для рукавичок

Місця для
зберігання великих
пляшок з водою

*Доступно не у всіх комплектаціях
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ЗІ СКЛАДЕНИМИ
СИДІННЯМИ

ТАКИЙ ЖЕ ГНУЧКИЙ, ЯК І ВИ

Новий Nissan Juke – доказ того, що задоволення можна поєднувати з практичністю.
Він істотно спрощує процеси завантаження і вивантаження Ваших речей, а також
забезпечує зручність під час перевезення широких, довгих і громіздких предметів,
таких як різні меблі та валізи, завдяки наявності спеціальної багажної полиці*
*Доступно не у всіх комплектаціях
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ОБ'ЄМ БАГАЖНОГО
ВІДДІЛЕННЯ

АДАПТУЙТЕ							
АВТОМОБІЛЬ ПІД СЕБЕ

Є лише одна річ, яка може бути кращою за новий Nissan Juke, –
це ВАШ новий Nissan Juke. Персоналізуйте його відповідно до своїх уподобань
завдяки широкому вибору варіантів кольорів, дисків та оздоблення салону.
Новий Nissan Juke з пакетом N-Design пропонує максимальну персоналізацію
всередині і зовні автомобіля з додаванням 19-дюймових дисків
і стильного двоколірного кузова автомобіля.

ПАКЕТ
ПЕРСОНАЛІЗАЦІЇ WHITE
білі акценти для більшої
індивідуальності

ПАКЕТ
ПЕРСОНАЛІЗАЦІЇ ORANGE
динамічні помаранчеві акценти
для спортивного стилю

19-ДЮЙМОВІ
ЛЕГКОСПЛАВНІ
ДИСКИ

ДЕКОРАТИВНА
НАКЛАДКА НА
ЗАДНІЙ БАМПЕР

ДЕКОРАТИВНА
НАКЛАДКА НА
ПЕРЕДНІЙ
БАМПЕР

ДЕКОРАТИВНИЙ
ЕЛЕМЕНТ ДЛЯ
ПЕРЕДНЬОЇ
ЧАСТИНИ

ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ
КУЗОВА
15 варіантів
двоколірного кузова
нададуть Вам змогу не
обмежувати себе при
виборі кольору кузова.
БІЧНІ
НАКЛАДКИ

КОРПУСИ
ДЗЕРКАЛ

ПАКЕТ
ПЕРСОНАЛІЗАЦІЇ BLACK
повністю чорний інтер'єр зі
вставками з матеріалу Alcantara®
для ефектного стилю.

БІЛЬШЕ МОЖЛИВОСТЕЙ JUKE –
БІЛЬШЕ КОМФОРТУ ДЛЯ ВАС.

Так само як і в цілому весь Ваш Juke,
широкий спектр його додаткових аксесуарів
було розроблено для того, щоб зробити процес
щоденного керування автомобілем більш
технологічним, динамічним та елегантним.
Відтепер Ви і всі члени Вашої сім'ї зможете
робити більше, заїжджати далі і насолоджуватися
кожною поїздкою разом.

1

2

3

СЕРЕДНІЙ БАГАЖНИЙ БОКС

4

5

6

1 - КОМПЛЕКТ ЕЛЕМЕНТІВ ВНУТРІШНЬОГО
			 ПІДСВІЧУВАННЯ (ПЕРЕДНЯ І ЗАДНЯ ЧАСТИНА

7

			 САЛОНУ, БАГАЖНЕ ВІДДІЛЕННЯ)

234567891011-

9

8

БРИЗКОВИКИ (ПЕРЕДНІ І ЗАДНІ)
ТРИМАЧ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДІВ (НА ДАХ)
ТРИМАЧ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДІВ (НА ФАРКОП)
АЛЮМІНІЄВИЙ ТРИМАЧ БАГАЖУ З ШВИДКОРОЗ'ЄМНИЙ КРІПЛЕННЯМ
КИЛИМКИ (ВЕЛЮР, ЛЮКС, ГУМОВІ)
КИЛИМОК БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ (ДВОСТОРОННІЙ)
ТРИМАЧ ТЕЛЕФОНУ (МАГНІТНИЙ)

17- ДЮЙМОВИЙ
ЛЕГКОСПЛАВНИЙ ДИСК З
ЦЕНТРАЛЬНИМ КОВПАКОМ

ЗНІМНИЙ ФАРКОП
ПІДСВІЧУВАННЯ ПОРОГІВ (ЛИШЕ СПЕРЕДУ)
17-ДЮЙМОВІ ДИСКИ «BLACK WINTER»

			 19-ДЮЙМОВІ ЛЕГКОСПЛАВНІ ДИСКИ «AKARI BLACK» З АЛМАЗНИМ ОГРАНЮВАННЯМ

10

11

17"

19"

ВАРІАНТИ КОЛЬОРУ

ОЗДОБЛЕННЯ САЛОНУ

ФАРБА ПРЕМІУМ

Червоний Fuji Sunset (M) - NBV

Перлинно-білий (P) - QAB

ФАРБА МЕТАЛІК

Яскраво-синій (M) - RCA

Синій (M) - RBN

Каштаново-бронзовий (M) - CAN

Бордовий (M) - NBQ

Сріблястий (M) - KYO

Темно-сірий (M) - KAD

ФАРБА НЕМЕТАЛІК

VISIA І ACENTA
Чорна тиснена тканина / 		
Чорна тканина

N-CONNECTA
Чорна тиснена тканина / 			
Сіра тканина

TEKNA
Сидіння чорного кольору 			
із вставками з екошкіри

ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ N-DESIGN ORANGE
Energy Orange / Екошкіра чорного кольору
із вставками помаранчевого кольору

ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ N-DESIGN BLACK
Enigma Black / Екошкіра чорного
кольору із вставками з Alcantara®

ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ N-DESIGN WHITE
Light grey / Сидіння чорного кольору
із білими вставками з екошкіри

КОЛЕСА
Чорний (M) - Z11

Червоний (S) - Z10

РОЗМІРИ
A: Колісна база: 2636 мм

Білий (S) - 326

B: Габаритна довжина: 4210 мм
C: Габаритна ширина (із дзеркалами): 1983 мм

ДВОКОЛІРНЕ ВИКОНАННЯ

D: Габаритна висота: 1595 мм
Об'єм багажного відділення: 422 Л
Сталеві 16-дюймові
диски

ДАХ І ДЗЕРКАЛА
ЧОРНОГО КОЛЬОРУ

На вибір пропонуються такі кольори кузова:

• Перлинно-білий (P) - XDF
• Сріблястий (M) - XDR
• Темно-сірий (M) - XDJ
• Бордовий (M) - XDX

• Яскраво-синій (M) - XDY
• Каштаново-бронзовий
(M) - XDW
• Червоний Fuji Sunset
(M) - XEY

ДАХ І ДЗЕРКАЛА
СРІБЛЯСТОГО КОЛЬОРУ

ДАХ І ДЗЕРКАЛА
КОЛЬОРУ ЧЕРВОНИЙ FUJI SUNSET

• Чорний (M) - XDZ
• Синій (M) - XEA
• Бордовий (M) - XEE
• Яскраво-синій (M) - XEC

• Темно-сірий (M) - XFB

На вибір пропонуються такі кольори кузова:

• Каштаново-бронзовий
(M) - XED
• Червоний Fuji Sunset
(M) - XEZ

17-дюймові диски
Sakura

D

На вибір пропонуються такі кольори кузова:

• Чорний (M) - XFC
A

19-дюймові
легкосплавні диски
Akari

17-дюймові
легкосплавні
диски

B
C

У NISSAN,

МИ ЗОСЕРЕДЖЕНІ
НА ЯКОСТІ.

Якість – це перше, до чого ми прагнемо в лабораторії
і в проектно-конструкторському відділі, на заводі		
і в автомобільних центрах, а також у наших відносинах
з Вами. Ми пробуємо, повторюємо спроби, а потім
пробуємо знову. Тому що все, що ми робимо,
ґрунтується на досвіді.
Ми називаємо це якістю Nissan.

РОБОТА В УСІХ НАПРЯМАХ
Ми дотримуємося політики забезпечення якості з самого
початку процесу виготовлення нашої продукції, педантично
обдумуючи образ кожного автомобіля, щоб зробити його більш
зручним і міцним завдяки інноваційному дизайну, інтелектуальним
технологіям і продуманим деталям, на створення яких нас
надихаєте Ви.

БЕЗПЕКА

Наші інтелектуальні системи керування постійно піклуються про
Вашу безпеку і допомагають уникнути неприємних ситуацій в дорозі,
щоб Ви з кожним днем ставали сміливішими і впевненішими за кермом.
Наша система кругового огляду Around View Monitor використовує у
своїй роботі 4 камери, що дозволяє Вам віртуально оглядати простір
навколо автомобіля з висоти пташиного польоту

ВИСОКА НАДІЙНІСТЬ

.
Ми випробовуємо наші автомобілі на межі можливостей, щоб гарантувати
їхню щоденну надійну роботу. У ході випробувань під час підготовки до
серійного виробництва ми долаємо мільйони кілометрів, тисячі разів на
день відкриваємо і закриваємо двері і капоти, а також використовуємо
справжній вулканічний пил з Японії, щоб перевірити ступінь міцності вікон.

НАШЕ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ. ВАШ ДОСВІД

NISSAN JUKE ПРОПОНУЄ ВАМ:
ГАРАНТІЮ НА 3 РОКИ АБО 100 000 КМ
ПРОБІГУ
для нового автомобіля (залежно від
того, що настане раніше)
Технічне обслуговування раз на рік
або кожні 15 000 км (залежно від
того, що настане раніше)

Завдяки Nissan Intelligent Mobility Ви завжди на крок попереду. Автомобілі, які ніби
є продовженням Вашого тіла, допомагають Вам бачити більше й отримувати значно
яскравіші відчуття – вони реагують на те, що відбувається разом з Вами, а іноді
і замість Вас. Nissan Intelligent Mobility уособлює краще майбутнє, яке приведе
нас у більш безпечний, екологічний і захоплюючий світ.

Відвідайте наш веб-сайт: www.nissan.ua

Штамп дилера:

Стежте за Nissan JUKE у соціальних мережах:

Ми доклали всіх зусиль, щоб забезпечити правильність змісту цього видання на момент його надходження до друку. Під час
створення цієї брошури використовувалися прототипи автомобілів, представлені на автомобільних виставках. Відповідно
до політики Nissan Europe про постійне вдосконалення своєї продукції, компанія залишає за собою право в будь-який час
змінювати технічні характеристики та автомобілі, описані і показані в цьому виданні. Дилери Nissan будуть проінформовані
про такі зміни у найкоротші терміни. Останні відомості можна дізнатися в місцевому представництві Nissan. З огляду на
обмежені можливості обраного процесу друку, кольори у цій брошурі можуть дещо відрізнятися від фактичних кольорів
кузова та оздоблювальних матеріалів у салоні автомобіля.
Усі права захищені. Повне або часткове відтворення цієї
брошури без письмового дозволу Nissan Europe заборонено.

