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МЕЧТАЕТЕ

ДА ПРИТЕЖАВАТЕ СПОРТНА 
КОЛА,SUV И ВЪЛНУВАЩ 
АВТОМОБИЛ ЕДНОВРЕМЕННО?
Това определено не е малко, но JUKE може да ви го даде с по-високата си позиция на 
седене, бързи реакции, богато разнообразие от персонализации и възможността си да 
привлича погледите. Този уникален спортен кросовър впечатлява с ефективност и 
иновативно All-Wheel Drive задвижване, което превръща силата в сцепление. Държите 
на индивидуален стил? Можете да персонализирате почти всеки детайл отвътре и 
отвън, за да го направите точно по ваш вкус. С JUKE, наистина можете да имате всичко това.
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NISSAN DESIGN STUDIO 

УДОВОЛСТВИЕТО ДА СИ 
РАЗЛИЧЕН.
Представете си усещането никой да няма автомобил като вашия. Нашето Nissan Design Studio ви 
позволява да индивидуализирате JUKE със специални пакети и цветове за интериора и екстериора. 
Можете да изберете цвят на тапицерия, декоративни елементи и други, както и 18" алуминиеви 
джанти с цветни акценти. Това е уникално преживяване. Специално и изцяло за вас.
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Цветни декоративни елементи. Направете впечатление с цветни 
декоративни елементи в интериора в червено, бяло, жълто или черно.

Спортни седалки. Оборудвайте автомобила си с премиум спортни седалки 
с контрастиращи акценти в червено, бяло, жълто или черно, които да са в 
тон с останалите елементи в интериора. 

Централна конзола. Подчертайте дизайна на централната конзола в желан 
от вас цвят заедно с въздуховодите на климатичната инсталация и тапицерията 
на седалките.

ДОБРЕ ДОШЛИ В

NISSAN DESIGN STUDIO

ИНТЕРИОРНИ ПАКЕТИ
Nissan Design Studio предлага гама от пакети за интериора, които 
добавят персонално докосване в JUKE. Изберете тапицерия с 
червени, бели, жълти или черни декоративни шевове.

Пъстри шевове. Освежете интериора с цветни шевове по волана, таблото над 
уредите и дръжката на скоростния лост (без Xtronic автоматична трансмисия).
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Спортни брони. Направете още по-голямо впечатление с контрастиращи 
детайли на броните отпред и отзад.

Алуминиеви джанти. Добавете 18" алуминиеви 
джанти с цветни акценти, за да завършите вашата 
персонализация. 

Контрастни елементи. Изберете рингове за фаровете и капаци на страничните 
огледала, които да контрастират на цвета на каросерията.

ЕКСТЕРИОРНИ ПАКЕТИ
Впечатляващите нови линии на JUKE оживяват с екстериорните 
пакети на Nissan Design Studio, които включват цветни детайли 
по броните, фаровете, капаците на страничните огледала 
и алуминиевите джанти.

Представяне    |    Персонализация    |    Външен дизайн    |    Вътрешен дизайн    |    Работа    |    Технологии и Безопасност    |    Аксесоари    |    Цветове и Тапицерии Отпечатване   |    Затваряне

Страница 1    |    Страница 2    |   Страница 3 



АТАКУВАЙТЕ ПЪТЯ 
КАТО ПРОФЕСИОНАЛИСТ.
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Готови ли сте да потегляме? В JUKE, ще намерите ускоряваща пулса централна 
конзола, вдъхновена от радикалните линии на пистов мотоциклет. Уникалните цветни 
шевове на спортните седалки, волана и дръжката на скоростния лост (без Xtronic) добавят 
стил и класа. Сега се пригответе за пътуването на живота ви. 

Централната конзола с 
формата на резервоар на 
пистов мотоциклет и кръглите 
уреди добавят динамично 
усещане в интериора.

Специалните седалки 
осигуряват отлична странична 
опора на тялото при активно 
шофиране и добавят стил в 
спортния кокпит.

Добавете емоции с 
електрически управляемия 
стъклен покрив, който ви 
свързва с околността и през 
деня и през нощта.

Спортни уреди

Спортни седалки

Панорамен покрив
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Двигател /
Трансмисия

Работен обем
(л)

Мощност 
(к.с.)

Макс. въртящ 
момент (Нм)

Емисии на CO2
(г/км)

Разход на гориво 
(л/100 км)

Градски цикъл Извънградски Комбиниран

16" и 17" 18" 16" и 17" 18" 16" и 17" 18" 16" и 17" 18"

1.5 dCi 6MT 1.5 110 260 104 107 4.4 4.6 3.8 3.9 4.0 4.1

1.6 5MT 1.6 94 140 138* N/A 7.6* N/A 5.0* N/A 6.0* N/A

1.6 Xtronic 1.6 117 158 139 142 7.5 7.6 5.1 5.2 6.0 6.1

DIG-T 115 6MT 1.2 115 190 128 130 7.1 7.2 4.9 5.0 5.7 5.8

DIG-T 190 6MT 1.6 190 240 139 139 7.6 5.1 6.0

DIG-T 190 Xtronic 1.6 190 240 153 153 8.3 5.5 6.5

* Само с 16" джанти

ДИНАМИКА. 

Перфектният баланс между мощност и ефективност е ваш с Juke. Неговото 
най-вълнуващо предложение е 1.6 литровия бензинов DIG-T двигател. 
Той е с турбо компресор за по-добра реакция в ниските обороти и по-нисък 
разход на гориво. Усъвършенстван е със система за директно впръскване 
на горивото. Изберете Xtronic трансмисия със спортен режим и ще 
почувствате постоянния прилив на сила и усещането за ръчна смяна на 
предавките в режим Sport. Пробвайте и новия 1.2-L DIG-T двигател съчетан 
с 6 степенна механична трансмисия. Той е мощен и с ниски емисии на CO2. 
Който и двигател да изберете, ще се радвате на отлична динамика. 
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СИСТЕМА ЗА ДИНАМИЧЕН КОНТРОЛ НА NISSAN

СМЕНЕТЕ ТЕМПОТО НА МИГА.

Динамичен експерт. Вземете мощност, икономичност или динамика 
тогава, когато желаете. В режим Normal, ще намерите перфектната 
комбинация между сила и ефективност. Включете на режим Sport и 
почувствайте спортната промяна в трансмисията (само за Xtronic), 
волана и чувствителността на педала на газта. А когато е време да 
намалите темпото, активирайте режим Еco, за да вземете максималното 
от всеки литър гориво. 

Двоен агент. Освен стила на шофиране, системата за 
динамичен контрол на Nissan ви позволява да 
контролирате и комфорта в интериора. Просто 
преминете от D-Mode режим на Climate Mode и 
дисплея променя графиката си, показвайки всички 
опции, които са ви необходими за да настроите 
температурата в интериора според предпочитанията си. 

Пълна информация. Бъдете 
информирани за резултатите ви от 
шофиране чрез системата за 
динамичен контрол на Nissan. Тя 
съхранява информация от 
максималните G-сили до дневния 
ви разход на гориво. Колкото 
повече информация имате, толкова 
по-ефективно ще карате.

Показание на дисплея в режим 
D-Mode

Показание на дисплея на климатичната 
инсталация

Системата за динамичен контрол на Nissan ви позволява да промените 
JUKE само с натискането на бутон. В каквото и настроение да сте, JUKE 
има подходящата настройка за него. Можете да изберете режим на 
шофиране, да настроите климатичната система и да наблюдавате 
статистика за пътуването си. 
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СИСТЕМА ALL-MODE 4X4-I НА NISSAN

ОТЛЯВО ИЛИ ОТДЯСНО, МОЩНОСТТА 
Е НА ВАША СТРАНА.

Тази мултисензорна система автоматично 
прехвърля въртящия момент между ляво и 
дясно колело, в зависимост от необходимостта, 
така че всяка смяна в посоката може да се 
извърши плавно и сигурно.

Вместо традиционните All-Wheel Drive (AWD) системи, които само 
разпределят мощността между предни и задни колела, тази на JUKE 
насочва силата от двигателя и между ляво и дясно задно колело. В завой 
задното външно колело получава повече мощност и ви помага да 
управлявате уверено.

Разпределяне на въртящия момент
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Усъвършенстван. Премиум елементите правят всяко пътуване по-специално. 
Осветете вашите преживявания през деня и през нощта с панорамния 
електроуправляем стъклен покрив. Интелигентният ключ на Nissan ви позволява да 
отключите и заключите вратите без да изваждате ключа от джоба или чантата си. 

По-дългите предмети се превозват по-лесно на равни 
повърхности. Сгънете втория ред седалки и нагласете 
пода на багажника на високата позиция, за да направите 
равен под на товарното отделение. Всички предмети, 
които желаете да останат скрити от чуждите очи, можете 
да сложите под подвижното дъно на багажника.

Големите товари се побират изненадващо добре 
в JUKE. Просто нагласете подвижния под на 
багажника на ниската позиция.

Двоен под

354 лОБЕМ НА 
БАГАЖНИКА

ИЗНЕНАДВАЩО ГОЛЯМ

Увеличеното пространство в JUKE е приятна и много желана 
изненада. Всъщност той предлага едно от най-големите багажни 
пространства в класа си. За това допринася двойното дъно на 
багажника (само за 2WD). С изправени задни облегалки и нисък под, 
в него има достатъчно пространство и за големи предмети. Спуснете 
седалките и нагласете подвижния под в горно положение, за да се 
образува равна повърхност за товарене на дълги предмети. 

Плосък под на багажника
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NISSANCONNECT

ИНОВАЦИЯ, КОЯТО ДЪРЖИ СВЕТА 
ВИ НА ЕДНА РЪКА РАЗСТОЯНИЕ
МОДЕРНА И ФУНКЦИОНАЛНА. NissanConnect е оборудвана с богат набор от функции и е изключително лесна за 
експлоатация. Има 5,8 инчов цветен, информационен дисплей със защита против заслепяване. Притежава богат набор от 
аудио, комуникационни и навигационни функции и има възможност за смартфон интеграция.

СВЪРЗАНИ НАВСЯКЪДЕ. NissanConnect предлага интеграция със смартфон. Възползвайте се от възможността да 
работите с различни приложения чрез екрана на автомобила. Вашият JUKE ще стане неразделна част от свързания ви 
начин на живот, както вашия смартфон, таблет или компютър.

ИНТЕЛИГЕНТНО СЪДЕЙСТВИЕ и навигационни функции ще ви подпомагат във всякакви пътни ситуации

IPOD/USB ВХОД. Включете вашия iPOD или MP3 плеър, за да имате достъп до вашата музика по време на път

*Шофирането е отговорна дейност. Използвайте услугите на NissanConnect, само когато сте убедени, че е безопасно. Някои приложения може да 
се внедрят на по-късен етап. Необходим е абонамент NissanConnect service, но за първите две години той е безплатен. Услугите и приложенията 
могат да се използват само в някои Европейски държави и в определени модели на Nissan. Някои услуги и приложения се доставят от трети 
страни, които не се контролират от Nissan и могат да бъдат променяни без предварително уведомление. Някои безжични функции изискват 
съвместими устройства или телефонни апарати, които не са включени в окомплектовката на автомобила. Безжичните мрежи се осигуряват от 
телефонните оператори и не са под контрола на Nissan. Те нямат покритие навсякъде. Възможно е и таксуване по роуминг тарифи, за което 
Nissan не носи отговорност. Nissan не носи отговорност за смяна на оборудване или актуализации, както и съответните разходи, които могат да 
се изискват за продължаване на експлоатацията в следствие на промените на услугата.
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Не удряйте носа си.

Когато сте на първа предавка или на 
Drive, дисплея ви показва изображения от 
предната камера и отгоре. Така ще знаете 
колко напред да стигнете, без да 
прекалите.

ПОГЛЕДНЕТЕ НАЗАД.

На задна предавка, дисплея ви помага да 
видите това, което не можете да видите 
през прозорците. 

Запазете гумите си.

Можете да натиснете бутон camera, за да 
видите колко близо сте до бордюра при 
паркиране отдясно. 

Довършете картината.

Разположена под шофьорското 
странично огледало, тази камера 
допринася за виртуалния 360º 
градусов обзор. 

NISSAN AROUND VIEW MONITOR

ПАЗИ ГЪРБА ВИ. И НЕ САМО НЕГО
Мечтаете за лесно успоредно паркиране? Задната камера помага много, когато маневрирате назад. 
Но при паркиране е добре да виждате добре навсякъде около вас. Затова JUKE предлага системата 
Around View Monitor. 4 камери ви дават 360º градусов обзор, включително и поглед отгоре, като имате 
възможност и да изберете по-детайлна картина на това, което ви заобикаля. И тъй като някои предмети 
около вас се движат (например малки деца или пазарски колички), системата Moving Object Detection ви 
предупреждава, когато те са в обсега на JUKE.
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®

Around View Monitor системата не само ви 
помага при паркиране. Тя ви помага да 
маневрирате назад безопасно. Нейната 
функция Moving Object Detection ви 
предупреждава със звуков и светлинен 
сигнал, когато усети движещи се обекти 
около автомобила. 

6 стандартни въздушни възглавници. Когато 
ударът е неизбежен, специални части от конструкцията 
поемат енергията, а модерните колани и въздушни 
възглавници предпазват пътниците. 

Електронна програма за стабилност (ESP). 
Електронната програма за стабилност на Nissan 
автоматично активира ABS и системата за контрол 
на сцеплението, за да ви помогне да запазите конт
рол при трудни ситуации, като рязка смяна на 
лентата например. 

Blind Spot Warning система

Lane Departure система

Награда за безопасност През 2011 г, 
JUKE получава максималните пет звезди 

за безопасност от независимата организация 
EURO NCAP (European New Car 

Assessment Programme).

NISSAN SAFETY SHIELD

РАЗЧИТАЙТЕ НА СИГУРЕН 
ПОМОЩНИК.
Технологиите на Nissan Safety Shield са важен акцент в стремежа ни да 
създадем безопасни и сигурни автомобили. Описаните системи са само част от 
интегрираните технологии във Вашия Nissan с цел вашата и защитата на хората 
около вас. Основните направления са три: следене работата на системите на 
автомобила и заобикалящата го среда, подпомагане в неочаквани пътни ситуации 
и защита в случай на сблъсък.

Moving Object Detection

Ако в сляпата зона на автомобила се появи друго превозно 
средство, се активира светлинен индикатор. Той започва 
да мига и ще чуете звуково предупреждение ако подадете 
мигач, за да смените лентата на движение. 

Тя ви предупреждава със звуков и светлинен 
сигнал, ако неволно започнете да напускате 
лентата на движение. Толкова е модерна, 
че спира предупрежденията, когато подадете 
пътепоказател.
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1) Корпуси на огледалата – сини
2) 18" алуминиеви джанти със сини 

декоративни елементи
3) Декоративни акценти за предната броня – сини

4) Син Lounge пакет: стелки със сини шевове, 
кожен подлакътник със сини шевове, 

синя капачка за вътрешното огледало
5) Гривни за фаровете – сини

6) 18" алуминиеви джанти със сини 
декоративни елементи

7) Декоративни акценти за задната броня – сини
8) Амбиентно осветление, спортни педали, 
велурени стелки със синьо лого и шевове

9) Светещи прагове за вратите (предни)
10) Лайсна за вратата на багажника - синя

ИНДИВИДУАЛЕН СТИЛ
ИЗРАЗЕТЕ СВОЯТА ИНДИВИДУАЛНОСТ С JUKE 

Комбинирайте по ваш вкус контрастиращи цветни 
детайли с практични аксесоари. Добавете предни и задни 

декоративни панели и пакет Lounge за повече и комфорт. 
Изберете 18" цолови джанти с цветни елементи и пакет Exterior. 

Всичко зависи от Вашата фантазия.

Червен

Черен

Бял 

Жълт

Черен мат

Хром 

Лилав 

Оранжев 

Син

Карбон

Сив

CREATIVE EXCLUSIVE

LOUNGE ПАКЕТ
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B
A C

D

ЦВЕТОВЕ

Перлено бял - QAB Бял пастел - 326 Сребърен - KY0 Тъмно сив - KAD Жълт - EAV

Червен - NAJСин - RBN Червен пастел - Z10 Тъмно лилав - GAC Черен - Z11

16" стоманени с 
декоративни тасове

18" алуминиеви джанти с персонализация в червено, бяло, жълто и черно.

16" алуминиеви - Essential 17" алуминиеви Ultimate 
и Ultimate leather

17" алуминиеви Acenta 
Premium

ДЖАНТИ

ТАПИЦЕРИИ

СИВ текстил СИВ премиум текстил СИВ премиум кожа

РАЗМЕРИ

ЧЕРЕН ЧЕРВЕН БЯЛ ЖЪЛТ

ЧЕРЕН ЧЕРВЕН БЯЛ ЖЪЛТ

A: Междуосие: 2,530  MM 
B: Дължина: 4,135  MM 
C: Широчина: 1,765  MM
D: Височина: 1,565  MM

СИВ текстил

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ПРЕМИУМ ТЕКСТИЛ ACENTA PREMIUM И ULTIMATE

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ КОЖЕН САЛОН НИВО ULTIMATE LEATHER
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EXTENDED WARRANTY 

В случай на ремонт, опитни 
механици ще монтират само 
оригинални части на Nissan. 

СЕРВИЗНИ ДОГОВОРИ

Сервизният договор на NISSAN е 
най-добрия начин да осигурите 
поддръжката, която новият ви Nissan 
JUKE заслужава!
Когато автомобилът ви е в нашите 
сервизи, ние ще сменяме части и 
консумативи според официалните 
сервизни инструкции на Nissan и ще 
проверяваме автомобила ви, за да 
пътувате спокойно. 

ВСИЧКО, КОЕТО NISSAN 
ПРАВИ Е ВДЪХНОВЕНО 
ОТ ВАС.

Вие разпалвате въображението ни. 
Вие провокирате нашата 
изобретателност. Вие ни 
вдъхновявате да променяме 
правилата и да създаваме иновации. 
В Nissan, иновативността не касае 
само допълнения или доразвиване 
на идеи, а за преминаване отвъд 
обичайното и промяна на статуквото. 
Става въпрос за взимане на 
неочаквани решения, за да 
отговорим на вашите най-смели и 
най-прагматични желания. 
Ние проектираме автомобили, 
аксесоари и услуги, които 
предизвикват въображението ви, 
правейки практичното вълнуващо, 
а вдъхновението на практика 
засилва удоволствието от 
шофирането на Nissan всеки ден.

ЗА ВСЕКИ НОВ АВТОМОБИЛ NISSAN 

ДАВА СЛЕДНИТЕ ГАРАНЦИИ

5 ГОДИНИ ИЛИ 150 000 КМ, КОЕТО ОТ 
ДВЕТЕ СЪБИТИЯ НАСТЪПИ ПЪРВО 

3 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ НА 
ЛАКОВОТО ПОКРИТИЕ

12 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ СРЕЩУ ПРОБИВНА 
КОРОЗИЯ

5 ГОДИНИ БЕЗПЛАТНА ПЪТНА ПОМОЩ 
24 ЧАСА В ДЕНОНОЩИЕТО ЗА БЪЛГАРИЯ.
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П о с е т е т е  н а ш и я т  и н т е р н е т  а д р е с :  w w w . n i s s a n . b g

Направено е всичко възможно, съдържанието на настоящото издание да бъде актуално и точно към датата на отпечатването (September 2015). 
Настоящата брошура е изготвена на базата на прототипа на автомобила, който е представен на автомобилните изложения. В съответствие 
с политиката на Nissan за непрекъснато усъвършенстване на своите продукти, Nissan Европа си запазва правото да прави промени 
в характеристиките на автомобилите и нивата на оборудване, които са описани и представени в настоящата публикация. Търговските 
представители на Nissan ще бъдат информирани за всички внесени изменения във възможно най-кратки срокове. Моля свържете се 
с най-близкия до вас оторизиран търговски представител на Nissan, за да получите актуална информация. Поради ограничените възможности 
на полиграфическата техника, показаните в настоящата брошура цветове и облицовъчни материали могат да се различават незначително от 
действителните цветове на боята и интериора на каросерията. Всички права запазени. Забранява се възпроизвеждането на цялата брошура 
или части от нея без писменото съгласие на Nissan Европа.

Тази брошура е отпечатана на екологично чиста хартия (без хлор) – MY15 JUKE LHD 09/2015 – Отпечатано в ЕС.
Създадено от CLM BBDO, Франция – тел.: - +33 1 41 23 41 23 и произведено от eg+ worldwide, France, Франция – тел.: +33 1 49 09 25 35.

Адрес на дилъра:
Последвайте Nissan Juke: 
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