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NÅGOT NYTT OCH SPÄNNANDE HAR KOMMIT TILL STAN!. NYA NISSAN JUKE 
imponerar – ur alla synvinklar. Den dynamiska, sportiga designen och coupé-
liknande stilen ger bilen en kraftfull utstrålning. Avancerad teknik, som 
assistanssystemet ProPILOT, ser till att du alltid är trygg, säker och uppkopplad 
och kan fylla bilen med underhållning på dina resor, korta som långa. 
NÅGOT NYTT OCH SPÄNNANDE HAR KOMMIT TILL STAN!
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TEKNIK SOM GER DIG FULLT STÖD
Med nya Nissan JUKE tar du dig fram i livet enklare – med avancerad Nissan Intelligent Mobility-
teknik som gör att du känner dig säkrare bakom ratten och också kopplar upp dig mot omvärlden 
ännu lättare. ProPilot-tekniken* hjälper dig längs vägen, håller ett öga på vägen och griper in för 
att styra, bromsa eller accelerera bilen när det behövs som bäst.
*ProPILOT är inte ett helt automatiskt system. Det är fortfarande förarens ansvar att vara uppmärksam, köra säkert och kunna ta tillbaka kontrollen över fordonet 
när som helst. ProPILOT är endast avsett för körning på motorväg (med mitträcken) där du har händerna på ratten och ögonen på vägen. ProPILOT-systemet är inte 
avsett för stadskörning.
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Bi-LED-strålkastare LED-baklyktor Tuff styling Flytande taklinje

ETT VERKLIGT BLICKFÅNG
Varje liten detalj i exteriören på nya Nissan JUKE tål att synas i sömmarna – de 
är gjorda för att dra blickarna till sig. Inspirerad av den tuffa look som såg dagens 
ljus när JUKE först lanserades 2009, liksom av Nissans stolta sportbilshistoria, är 
denna crossover-coupé-stil speciellt avsedd att få folk att vända på huvudet. 
19"-fälgarna förstärker den tuffa looken ytterligare. En look som tydligt visar för 
andra att du är här nu.
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D-formad ratt Ambient 
kupébelysning

Smart 
reglageplacering

Mjuka material, 
silverfärgad dekor

Stor 
pekskärm

LÅT DIG 
FÖRFÖRAS
Interiören i nya Nissan JUKE har tagits 
fram med dig i fokus och kännetecknas 
bl.a. av sitt högklassiga utförande, 
sina ergonomiska reglage och sin 
interiörbelysning som alltid kan få dig 
i rätt stämning under resan. 
Den intuitiva utformning som präglar 
förarplatsen ser till att hålla dig säker 
så att du kan njuta av resan fullt ut.

STOR, TYDLIG TFT-PANEL
Advanced Drive HD-skärmen 
i nya Nissan JUKE visar dig 
den information du behöver, 
precis där du behöver den.
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HÅLLER ETT VAKANDE ÖGA 
PÅ TRAFIKEN

KAN ÄVEN BROMSA TILL 
STILLASTÅENDE

HÅLLER DEN HASTIGHET
OCH DET AVSTÅND TILL 
FRAMFÖRVARANDE BIL 
SOM DU STÄLLT IN

ProPILOT*. FRAMTIDEN 
ÄR HÄR.
Med Nissan ProPILOT är du aldrig ensam. Detta smarta system, 
som finns för modeller med automatväxellåda, arbetar i 
bakgrunden och håller ett extra öga på vägen. Du kan köra 
precis som du brukar göra, men nu i trygg förvissning om att 
nya Nissan JUKE kan hjälpa dig att bromsa, styra och 
accelerera bilen – för extra säkerhet, rätt kurs och full kontroll 
i avgörande situationer.

*ProPILOT kan endast fås till vissa modeller. ProPILOT är ett avancerat assistanssystem, men kan ej förhindra kollisioner. ProPILOT är avsett för ”blicken
på vägen/händerna på ratten” och endast för motorväg (med körbanor åtskilda av barriärer). Det är alltid föraren som har ansvaret för att hålla sig alert, 
köra säkert och när som helst kunna ta kontroll över bilen.

STYR ÅT DIG
Om du hamnar för nära linjen 
ser ProPILOT till att hålla bilen 

säkert mitt i körfältet.

BROMSAR ÅT DIG
för att justera hastigheten så 
att du alltid håller ett säkert 
avstånd till framförvarande.

ACCELERERAR ÅT DIG 
så att du kan öka farten och 

hålla jämn takt med trafikflödet 
i tät trafik.
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FRONTKAMERA
Kombinera 

frontkamerans bilder 
med helikoptervyn för att 
parkera bilen helt perfekt.

HELIKOPTER-PERSPEKTIV
Se bilen ur en virtuell 

helikoptervy, 
360° runt om, när du 

manövrerar bilen. 

KAMERA PÅ HÖGER SIDA
Använd knappen för 

att se trottoarkanten.

BACKKAMERA
Se vad som finns precis 

bakom bilen.

INTELLIGENT AROUND VIEW MONITOR

PARKERA SOM ETT PROFFS.
Around View Monitor ger dig en 360° bild av området runt bilen. 

Du kan välja att fokusera på området framför, bakom eller på 
trottoarsidan av bilen – och alltid parkera tryggt och med full kontroll.

REAR CROSS TRAFFIC ALERT. 
Undvik kollisioner med 
fordon som närmar sig 
från sidan bakom bilen 

när du backar.
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6 KROCKKUDDAR STANDARD
Om en kollision inte skulle gå att undvika, 
bidrar Nissans ”Zone Body”-konstruktion 

till att absorbera kollisionskrafterna 
samtidigt som de avancerade bältes- och 

krockkudde-systemen hjälper till att 
skydda passagerarna.

EN SMARTARE VÄG FRAMÅT.
Nya Nissan JUKE är fullpackad med intelligent teknik som vi utvecklat 
för att du ska kunna ta dig fram i livet tryggare, roligare och mer 
uppkopplad med världen runt om.

INTELLIGENT AUTOBROMS MED 
FOTGÄNGARAVKÄNNING

Bromsar för att lindra effekten av 
kollisioner i låg hastighet med andra 

fordon, fotgängare och cyklister.

INTELLIGENT DÖDVINKELVARNARE
Varnar dig om ett fordon befinner sig 

i den döda vinkeln på höger eller 
vänster sida om bilen så att en 

kollision kan förhindras.

IDENTIFIERING AV VÄGSKYLTAR
Håller dig uppdaterad om gällande 
hastighetsbegränsning genom att 

läsa av skyltarna längs vägen.

INTELLIGENT FILBYTESVARNARE
Ser till att hålla bilen i mitten av sitt 
körfält, och griper in om bilen skulle 

börja driva utanför den vita linjen.

INTELLIGENTA STRÅLKASTARE MED 
HELLJUSASSISTANS

Nya Nissan JUKE tänder automatiskt 
strålkastarna när det blir mörkt.
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INTELLIGENT KAROSSKONTROLL.
Ger mjukare körning genom att reglera motorn 

och bromsarna för att undvika att karossen 
niger eller dyker när man accelererar 

eller kör över gupp.

INTELLIGENT SPÅRKONTROLL.
Håller bilen på rätt kurs genom att applicera 

bromsarna individuellt på alla hjulen.

KÖR MED ETT LEENDE 
PÅ LÄPPARNA!
Nya Nissan JUKE tar sig fram som en dröm på vägen tack vare sin 
lätta, svarsvilliga turbomotor, de snabba växlingarna, den sportiga 
styrningen och fjädringen och sitt chassi av ultrahöghållfast stål. 
Lägg till detta avancerad teknik och olika körlägen för att maximera 
precisionen och kontrollen över bilen och du kommer tveklöst ha 
ett leende på läpparna.

ECO- OCH SPORTLÄGEN.
Välj ”ECO” för ännu 
bränslesnålare körning, 
”Standard” för den bästa 
balansen mellan förbrukning 
och prestanda eller ”Sport” 
för extra mycket körglädje.

VÄXLINGSPADDLAR. 
De kvicka växlingarna via 
paddlarna borgar för ännu 
mer körglädje.

MANUELL VÄXELLÅDA ELLER DCT-VÄXELLÅDA.
6-växlad manuell växellåda eller 7-stegad DCT-automat 
(dubbelkopplingslåda) för jämna, snabba växlingar, samt 
även ett manuellt läge för full kontroll.

MOTOR BRÄNSLE EFFEKT (HK) DRIVNING VÄXELLÅDA

DIG-T 117 BENSIN 117 2WD 6-VÄXLAD MANUELL

DIG-T 117 BENSIN 117 2WD 7-VÄXLAD AUTOMAT DCT
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SÄKERHET OCH 
TRYGGHET

Om det skulle uppstå några 
problem eller fel under resan 
ger din bil dig varningar och 
rapporter om detta. Och 
skulle en nödsituation uppstå, 
ringer E-CALL-systemet i din 
nya Nissan JUKE själv efter 
omedelbar assistans. 

Skanna eller 
ladda ner appen 
”NissanConnect 
Services” och 
koppla den till din 
Nissan JUKE nu. 

NissanConnect 
Services

SMIDIG UPPKOPPLING MOT 
OMVÄRLDEN
Den nya 8"-pekskärmen i Nissan JUKE är din portal till NissanConnect – 
med intuitiv navigation, avancerad teknik och mycket mer. 
Vår smartphone-app erbjuder dig ett ständigt växande utbud av tjänster 
och låter dig bl.a. skicka dina resplaner direkt till nya Nissan JUKE.

NAVIGATION OCH 
KÖRNING

”Turn-by-turn”-navigation 
och POI (intressanta ställen) 
ser till att du lätt hittar rätt. 
Och information om din 
körning, som bränsle-
förbrukning och snitt-
hastighet, gör det enkelt 
att finslipa körningen 
ytterligare.

UPPKOPPLING

Anslut din Android- eller 
iOS-enhet för smidig 
uppkoppling, inkl. röststyrning. 
Få tillgång till dina favoritappar 
för att skicka och ta emot 
meddelanden, spela dina 
favoritlåtar mm. så att du 
enkelt kan hålla dig à jour och 
få underhållning under resan.

KOMFORT OCH 
BEKVÄMLIGHET

Appen NissanConnect 
Services* ger dig tillgång 
till tjänster som 
färdvägsplanering. Och 
skulle du behöva hjälp, är 
Nissan Assistance aldrig 
längre bort än ett tryck med 
fingret på pekskärmen. 

E-CALL SYSTEM Detta elektroniska säkerhetssystem ringer automatiskt till räddningstjänsten 
efter hjälp om du skulle råka ut för en olycka på vägen, var du än befinner dig i Europa.

*Körning är en process som kräver 
koncentration. Använd NissanConnect endast 
när du kan göra det säkert. Tjänster och 
applikationer kan tillhandahållas av tredje part 
utom Nissans kontroll. Dessa tjänster och 
applikationer kan komma att modifi eras utan 
förvarning till Nissan eller dess representanter 
(inklusive att vissa tjänster kan försvinna). För 
vissa fjärrstyrda funktioner behövs en 
kompatibel telefon eller produkt som inte följer 
med bilen. Mobiltelefonstjänster och 
nätverksuppkoppling är ej tillgängligt på alla 
platser. När en tjänst används kan 
nätverksleverantören komma att ta ut en 
avgift. Nissan frånsäger sig ansvar för den 
utrustning, eller uppdatering av denna, som kan 
komma att krävas för fortsatt användning av 
tjänsterna, samt de eventuella extrakostnader 
det kan medföra.
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GOOGLE ASSISTANT-KOMPATIBEL 
Lägg till din Nissan JUKE som en enhet 

för att få information om bilen och 
kunna använda röststyrning.

FJÄRRSTYRNINGSTJÄNSTER
Använd NissanConnect Services-appen 
för att låsa/låsa upp dörrarna och sätta 
på/stänga av belysningen på avstånd. 
Du kan t.ex. be Google att låsa din nya 

Nissan JUKE åt dig.

IN-CAR INTERNET**
Använd din bil som en WiFi hotspot för 

att koppla upp till internet. Nu kör vi!

APPLE CARPLAY OCH ANDROID AUTO*
Anslut din smartphone och få tillgång till

allt det där du inte vill vara utan, som
SMS och dina favoritlåtar, när du kör.

*Tillgänglighet kan variera beroende på land

GOOGLE ASSISTANT + WIFI*
-  Google Assistant-kompatibel
- Fjärrstyrningstjänster
- Apple CarPlay och Android Auto
- Internet i bilen
- Maps & Live Traffic

INTELLIGENT. 
INTUITIVT. VÄLINFORMERAT.
Om du sitter i bilen: anslut din telefon för att kunna använda dina favoritappar 
via Apple CarPlay eller Android Auto. Om du inte befinner dig i eller vid bilen 
kan du ändå kontrollera statusen för din Nissan JUKE och t.ex. låsa/låsa upp 
den – var du än är.

DINA LÅTAR. PÅ DITT SÄTT.
Använd Bluetooth streaming audio 
eller USB-ingången för att spela upp 
musik från din smartphone.

*Apple CarPlay är en funktion tillhandahållen av Apple Inc. och kan vara otillgängligt i vissa miljöer. Android Auto är en funktion tillhandahållen 
av Google Inc. och kan vara otillgängligt i vissa miljöer. Av skäl utom Nissans kontroll, Apple CarPlay och Android Auto kan vara otillgängliga i 
ditt land eller sakna vissa funktioner. Nissan frånsäger sig ansvaret för otillgänglighet eller saknad av vissa funktioner i Apple CarPlay och/eller 
Android Auto i ditt fordon.
**Wifi  kan innebära extra kostnader.

Sida 1    |     Sida 2     |     Sida 3    |     Sida 4     |     Sida 5     |     Sida 6

Exteriör design    |    Interiör design    |    Nissan Intelligent Mobility    |     Bose® Personal SpaceTM    |     Innerutrymme    |   Stil och Tillbehör Printa   |   Avsluta



DITT EGET 
SOUNDTRACK 
PÅ RESAN
Känn varje kurva, vaje raka och varje 
takt! Nya Nissan JUKE erbjuder dig 
en förstklassig, uppkopplad ljud-
anläggning med Bose® Personal® 
Plus audio. Inbyggda högtalare i 
nackstöden fram får dig att uppleva 
musiken ännu intensivare och ljud-
bilden kan anpassas perfekt efter 
musiktyp, tillfälle eller stämning. 

"SURROUND SOUND"
Låt dig omges av musik som ger 
dig en bredare, mer omslutande 

ljudupplevelse. 

"FULL IMMERSION"
Ett djupt och expansivt ljud som 

tar dina favoritlåtar till ny nivå.

"FORWARD FRONTAL STAGE"
För ett kristallklart ljud med 

enastående djup. Du känner det 
som om bandet står och uppträder 

live precis framför dig.

MED BOSE® PERSONAL SPACE CONTROL 
VÄLJER DU SJÄLV VILKET DJUP LJUDET 

SKA HA: 
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Gott om plats för 
benen

Ambient interiör-
belysning Stort handskfack Förvaringsplats för 

stora vattenflaskor

ÄNNU MER PLATS
Nya Nissan JUKE är byggd för att passa i vardagen. Det innebär att det 
finns massor av fack för telefoner, dryck och andra stora som små 
saker runt om i hela kupén och dessutom USB-uttag både fram och 
bak så att även telefoner osv. kan vara fulltankade.
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LIKA ANPASSNINGSBAR SOM DU
Nya Nissan JUKE bevisar att en bil kan vara både kul och praktisk. Den är konstruerad 
för att vara enklare att lasta i och ur och för att smidigt kunna transportera även breda, 
långa och skrymmande saker, tack vare sin praktiska bagageskiva.

422 L 
BAGAGE*

*siffrorna avser liter bagagevolymInteriören White som visas på bilden är ej tillgänglig på den svenska marknaden.
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PREMIUM INTERIOR BLACK
Svart interiör för maxad stil.

PREMIUM INTERIOR ORANGE
Orangefärgade accenter
för en sportigare touch

GE BILEN EN PERSONLIG 
EXTERIÖR
8 möjliga kombinationer 
av 2-tonslacker betyder 
att du nu har fler 
möjligheter än någonsin 
att uttrycka din egen 
personlighet. Lägg till det 
spännande interiörfärger 
som matchar exteriören 
helt perfekt.

ANPASSA DEN PRECIS SOM DU VILL
Det finns bara en sak som är mer spännande än nya Nissan JUKE – och det är DIN nya 
Nissan JUKE. Få den precis som du själv vill ha den; välj bland olika lacker, interiörer 
och fälgar. Den nya modellversionen Nissan JUKE N-Design erbjuder dig maximalt med 
alternativ, både invändigt och utvändigt, för att göra bilen till DIN bil och dessutom 
19"-fälgar och ett verkligt stiligt 2-tonat tak.

DEKORLIST STÖTFÅNGARE 
BAK

19"-LÄTTMETALLFÄLGAR DEKORLIST SPOILERLÄPP 
FRAM

DEKORLIST STÖTFÅNGARE 
FRAM TRÖSKLAR

Alla färgkombinationer ovan är inte tillgängliga i Sverige
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91-  TAKMONTERAD CYKELHÅLLARE
2- STÄNKSKYDD (FRAM OCH BAK)
3-   LJUSSATS FÖR INTERIÖREN 

(FRAM, BAK, I BAGAGEUTRYMMET)
4- BILBARNSTOL "DUO PLUS"
5- TAKLASTBÅGE, ALUMINIUM, MED SNABBFÄSTE
6- MATTOR (LYX, GUMMI)
7- BAGAGERUMSMATTA, VÄNDBAR
8- SMARTPHONEHÅLLARE (MAGNETISK)
9- DRAGKOPPLING, AVTAGBAR
10- BELYSTA INSTEGSSKYDD (ENDAST FRAM)
11- CYKELHÅLLARE, FÖR MONTERING PÅ DRAGKOPPLING

MER JUKE. MER DU.
Precis som din JUKE, är de olika tillbehören 
alla skapade för att erbjuda dig avancerad 
teknik och extra elegans när du är ute och 
kör. Så att du och din familj kan göra fler 
saker, komma längre och njuta av varenda 
resa tillsammans!

TAKBOX MEDIUM

17"-LÄTTMETALLFÄLG MED NAVKÅPA
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D

A

B
C

• Silver (M) - XDR
• Dark Metal Grey (M) - XDJ
• Vivid Blue (M) - XDY

• Chestnut Bronze (M) - XDW
• Pearl White (P) - XDF
• Sunset Red (M) - XEY

BLACK ROOF 
Kan fås tillsammans 
med:

•  Dark Metal Grey (M) - XFB •  Black (M) - XFC

FÄRGER

2-TONSLACK

Sunset Red (M) - NBV Pearl White (P) - QAB

Vivid Blue (M) - RCA Ink Blue (M) - RBN Chestnut Bronze (M) - CAN

Burgundy (M) - NBQ Silver (M) - KYO Dark Metal Grey (M) - KAD

Black (M) - Z11 Red (S) - Z10 White (S) - 326

SUNSET RED ROOF
Kan fås tillsammans 
med:

METALLICLACK

SOLID LACK

PREMIUMLACK

STANDARD ACENTA OCH VISIA
Svart, präglat tyg/svart tyg

N-DESIGN PREMIUM INTERIOR ORANGE
Svart syntetiskt läder med orangefärgade 
inlägg

N-DESIGN PREMIUM INTERIOR BLACK
Svart syntetiskt läder/Alcantara® med 
svarta inlägg

STANDARD N-CONNECTA
Svart, präglat tyg/svart tyg

STANDARD TEKNA 
Svart, präglat tyg/svart tyg

KLÄDSLAR

A) Hjulbas: 2.636 mm
B) Längd: 4.210 mm 
C ) Bredd: 1.983 mm inkl backspeglar
D) Höjd: 1.595 mm
Bagagerumsvolym: 422 l.

MÅTT

19"-lättmetallfälg 
Tekna

19"-lättmetallfälg 
N-Design

16"-hjulsida 17"-lättmetallfälg

FÄLGAR
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VI PÅ NISSAN

FOKUSERAR 
PÅ KVALITET.

360°-METODEN
Vi bygger in kvalitet från början och konstruerar varje bil minutiöst 

för att göra den mer komfortabel och mer hållbar med hjälp av
innovativ design, intelligent teknologi och genomtänkta detaljer, där 

vi hämtat inspiration från dig och andra kunder.

SÄKERHET
Vi arbetar med våra Intelligent Driving-system för att hela tiden se 

efter dig och hjälpa dig att undvika missöden, så att din bilkörning blir
djärvare och tryggare för varje dag. Vår Around View Monitor använder 

fyra kameror för att ge dig ett virtuellt helikopterperspektiv över bilen 
och området runt den.

EXTREM TILLFÖRLITLIGHET
Vi pressar våra bilar till det yttersta för att garantera att de är tillförlitliga och

presterar det som krävs av dem varje dag. Före produktionsstart kör vi 
miljontals kilometer med dem på testbanor, vi öppnar och stänger dörrar 

och motorhuvar tusentals gånger på en dag och vi använder äkta vulkaniskt 
damm från Japan för att testa att fönstren håller tätt.

Allt vi gör på Nissan är alltid med kunden i fokus. 
Varje åtgärd och varje beslut är ett resultat av största 

noggrannhet, precision och kvalitet eftersom det i 
slutändan är för dig vi gör det. Från idé till biltillverkning, 

från tester till öppenhet, från kundservice till engagemang. 
Kvaliteten sitter i varje enskild detalj.
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PRISGARANTI PÅ SERVICE
Vi lovar att ta hand om din Nissan på bästa möjliga

sätt genom att arbetet utförs av specialutbildade 
Nissan-mekaniker och genom att vi använder Nissan 

Originaldelar. Vi vet helt enkelt bäst hur din Nissan ska 
servas. Och för att garantera att du får mest för 
pengarna hos lovar vi att matcha vår offert mot

motsvarande offerter från andra serviceverkstäder 
inom 10 km från din Nissan-återförsäljare.

FRI LÅNEBIL
Vi lovar att hålla dig kvar på vägarna när din bil är på
service. Boka i förväg så ska vi se till en fri lånebil står 
klar för dig. Vi har även elbilar på vissa serviceställen 

och kan erbjuda andra transportlösningar om det 
passar dig bättre.

FÖRLÄNGD NISSAN ASSISTANCE
Vi lovar att hålla dig kvar på vägarna dygnet runt,
alla dagar i veckan. Om något oväntat skulle
hända garanterar vi Nissan-assistans dygnet runt, 
oavsett hur gammal din Nissan är.

GRATIS FORDONSKONTROLL
Vi lovar att erbjuda dig en gratis fordonskontroll
när du lämnar in din bil för reparation,
ekonomiservice eller underhåll enligt serviceavtal. 
Dessutom får du alltid ett prisförslag i förväg, 
så att du vet vad som behöver åtgärdas och vad
det kommer att kosta.

DET FINNS INGEN TIDSGRÄNS FÖR HUR LÄNGE DU KAN DRA NYTTA AV VÅRA LÖFTEN. OM DU GÅTT 
MED I VÅRT PROGRAM ”YOU+NISSAN” OCH VILL BLI BEMÖTT PÅ ETT GENUINT, ÖPPET OCH ÄRLIGT 

SÄTT, KOMMER VI ATT TA HAND OM DIG PÅ BÄSTA SÄTT. ALLTID. DET ÄR VÅRT LÖFTE!

VÅRT LÖFTE. DIN UPPLEVELSE.

VAR SOM HELST, NÄR SOM HELST, VAD SOM HELST. BARA RING 08-50 10 30 00 SÅ KOMMER VI!

Nissan 5★ Trygghetspaket ger dig möjlighet att utöka fabriksgarantin på 3 år/ 
100 000 km till en längre tidsperiod eller fler km. Välj det garantiavtal som passar 
dina behov bäst. Om bilen behöver repareras används endast Nissan originaldelar, 
som monteras av utbildade Nissan-mekaniker. För att du ska känna dig helt lugn 
och trygg ingår Nissans assistans dygnet runt, alla dagar i veckan, i hela Europa 
(om detta är tillämpligt).

NISSAN 5★ TRYGGHETSPAKET

NISSAN Serviceavtal är det bästa sättet att ge din Nissan JUKE det underhåll
som bilen förtjänar! Vi tar hand om din Nissan på bästa sätt samtidigt som vi ger
dig ett fast pris för servicen över alla åren. När du lämnar in bilen till din återförsäljare
byter vi alla förbrukningsdelar och vätskor i enlighet med Nissans serviceprogram
och går igenom bilen så att du kan fortsätta köra i lugn och ro. Du har full koll på
ekonomin och servicen. Nissan informerar dig om när det är dags för service och
ger dig förslag på aktuell service och valbara bokningstider.

NISSAN SERVICEAVTAL

DET ÄR DU SOM FÅR OSS PÅ NISSAN 
ATT GÖRA VÅRT ALLRA BÄSTA.

Det är du som stimulerar vår fantasi. Det är
du som sporrar vår uppfinningsrikedom. 
Det är du som inspirerar oss att bryta mot 
det invanda och vara innovativa, att finna 
nya vägar. Och på Nissan handlar innovatio-
ner inte bara om komplement och nya tillägg 
utan om att ta steget fullt ut och återupp-
finna status quo. Det handlar om att produ-
cera oväntade lösningar som tillmötesgår 
även dina allra vildaste och mest långtgåen-
de önskemål och behov. Vi på Nissan tar fram 
bilar, tillbehör och tjänster som bryter mönst-
ret och är utöver det vanliga, som gör det 
praktiska spännande och det spännande 
praktiskt – allt för att erbjuda dig en mer fas-
cinerande körupplevelse, varje dag.

NISSAN JUKE ERBJUDER DIG:

3 ÅR / 100.000 KM NYBILSGARANTI
3 ÅR / 100.000 KM NISSAN ASSISTANS
3 ÅR LACKGARANTI
3 ÅR VAGNSKADEGARANTI
12 ÅR ROSTSKYDDSGARANTI

SERVICEINTERVALL
BENSIN: 1 ÅR / 20.000 KM
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Besök vår hemsida på: www.nissan.se

Intelligent Mobility vägleder oss i allt vi gör. På Nissan använder vi nya teknologier 
för att förvandla personbilar till något mer än bara ett transporthjälpmedel. 
Tillsammans blir resan tryggare, mer uppkopplad och mer spännande. Oavsett om 
det är bilar som kan köra själva tillsammans med dig eller motorvägar som laddar 
din eldrivna bil under resan, så är alla dessa nya teknologier här inom en nära 
framtid. Och det är en framtid som redan börjar ta form i Nissan-bilar av idag. 

Följ nya Nissan JUKE på:

Vi har gjort vårt yttersta för att informationen i denna broschyr ska vara korrekt vid trycktillfället (september 2019). Denna broschyr 
innehåller bilder på prototypbilar som förevisats på motormässor. Alla funktioner och tillval som visas i broschyren är ej tillgängliga 
på alla utrustningsnivåer. I enlighet med företagets policy att ständigt förbättra sina produkter, förbehåller sig Nissan Europe rätten 
att när som helst förändra specifikationerna och de bilar som beskrivs och avbildas i denna broschyr. Nissans återförsäljare 
kommer att informeras om alla sådana förändringar snarast möjligt. För att få den senaste informationen, tala med din lokala 
Nissan-återförsäljare. Av trycktekniska skäl kan de färger som visas på lacker och material i denna broschyr avvika något från de 
faktiska. Samtliga rättigheter förbehålles. Reproduktion av hela eller delar av denna broschyr är förbjuden utan föregående skriftligt 
tillstånd från Nissan Europe.

Denna broschyr är tryckt på klorfritt papper – MY19 JUKE broschyr 09/2019 – Tryckt i EU.
Skapad av DESIGNORY, Frankrike och tryckt av eg+ worldwide, Frankrike – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

ÅF-stämpel:
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https://www.nissan.se/fordon/fordon-utbud/juke-2019.html
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