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ČO AK

BY STE MOHLI MAŤ ŠPORTOVÉ 
VOZIDLO, SUV, A VZRUŠUJÚCE 
JAZDNÉ VLASTNOSTI V JEDNOM? 
Je to náročná požiadavka, ale JUKE prináša mnoho. Vyššiu polohu pri riadení, rýchlejšiu odozvu, 
prispôsobenie počas jazdy a výraznú schopnosť strhávať na seba pozornosť. Tento jedinečný športový 
crossover vám prináša skutočne zvýšený výkon spolu s hospodárnosťou a inovatívnym systémom 
pohonu všetkých kolies, ktorý skutočne premieňa výkon na priľnavosť. Chcete byť štýloví? Môžete si 
prispôsobiť skoro každý detail, vo vnútri aj vonku, aby bol pre vás jedinečný. S modelom JUKE 
skutočne môžete mať všetko.
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DIZAJNOVÉ ŠTÚDIO NISSAN

ODVÁŽTE SA ODLÍŠIŤ.
Predstavte si vzrušenie, ktoré by ste cítili, ak by nikto iný na ceste nemal také auto, aké máte vy. Naše 
Dizajnové štúdio Nissan vám umožňuje prispôsobiť si JUKE priamo z výroby s kreatívnou líniou 
individualizačných balíčkov pre interiér a exteriér. Zahŕňajú možnosť vybrať si farbu čalúnenia, 
ochranných líšt a ďalších prvkov, spoločne so zladenými 18-palcovými diskami kolies z ľahkej zliatiny. 
Je to intenzívny a jedinečný zážitok. Sčasti je to výzva. Sčasti vzrušenie. Celý Vy.
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KRYTY OVLÁDAČOV OKIEN. Vyberte si ovládače okien vo farbách Červená 
Detroit, Biela London, Žltá San Diego a Čierna Tokyo.

ŠPORTOVÉ SEDADLÁ. Dodajte svojmu vozidlu energiu prémiovými športovými 
sedadlami v príťažlivých farbách Červená Detroit, Biela London, Žltá San Diego alebo 
Čierna Tokyo, aby ladili so štýlom, ktorý ste si vybrali.

STREDOVÁ KONZOLA. Zvýraznite stredovú konzolu lesklým povrchom podľa vášho 
výberu a oživte ju farebne zladenými výduchmi ventilácie a čalúnením dverí.

VITAJTE 

V DIZAJNOVOM ŠTÚDIU NISSAN

INTERIÉROVÉ BALÍČKY
Dizajnové štúdio Nissan obsahuje kreatívnu líniu interiérových 
balíčkov, ktoré dodávajú novému interiéru modelu JUKE váš 
jedinečný osobný štýl. Vyberte si celoplošné farebné čalúnenie 
so zladenými detailmi vo farbách Červená Detroit, Biela London, 
Žltá San Diego a Čierna Tokyo.

FAREBNÉ PREŠÍVANIE. Dosiahnite dokonalý vzhľad s farebne zladeným 
prešívaním na volante, povrchu prístrojovej dosky a guľovej hlavici radiacej páky 
(okrem prevodovky Xtronic).

Strana 1    |    Strana 2    |   Strana 3 

Úvod    |    Personalizácia    |    Dizajn exteriéru    |    Dizajn interiéru    |    Výkon    |    Technológia a Bezpečnosť    |    Príslušenstvo    |    Farby a Čalúnenie Tlačiť   |    Zatvoriť



ŠPORTOVÉ NÁRAZNÍKY. Upozornite na seba pomocou líšt na prednom a 
zadnom nárazníku v žiarivých farbách.

DISKY KOLIES Z ĽAHKEJ ZLIATINY. Získajte pozornosť 
s 18-palcovými diskami kolies z ľahkej zliatiny a farebnými 
výplňami a užite si plne prispôsobený dizajn*.

KONTRASTNÁ ÚPRAVA. Vyberte si ozdobné prvky čelných svetlometov a krytov bočných 
spätných zrkadiel v kontrastnej farbe, aby ste sa odlíšili.

EXTERIÉROVÉ BALÍČKY
Pôsobivé nové štýlové prvky modelu JUKE oživuje kreatívna línia 
exteriérových balíčkov Dizajnového štúdia Nissan, obsahujúca 
farebne zladené ozdobné nárazníky a ozdobné prvky čelných 
svetlometov a žiarivé výplne diskov z ľahkej zliatiny*.

*Prosím vykonávať kontrolu u autorizovaného predajcu po troch rokoch a vymeniť doplnkyv prípade potreby.
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UHÁŇAJTE PO CESTE AKO PROFESIONÁL.
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Pripravení na jazdu? V interiéri modelu JUKE nájdete vzrušujúcu stredovú konzolu inšpirovanú 
radikálnymi líniami talianskeho športového motocykla, ktorá zvýši váš tep. Kruhové ukazovatele 
pomáhajú udržiavať riadenie a vaše vzrušenie pod kontrolou. A jedinečné prešívanie na športových 
sedadlách, volante a guľovej hlavici radiacej páky (okrem prevodovky Xtronic) vás spoľahlivo vťahuje do 
deja. Teraz sa pripravte na jazdu vášho života.

Kruhové ukazovatele 
inšpirované motocyklami s 
krytom dodávajú prístrojovému 
panelu extra športový vzhľad.

Špeciálne čalúnenie sedadiel 
pomáha udržiavať vaše telo 
na mieste počas aktívnej 
jazdy a pridáva autu na štýle.

Vaše zážitky umocní otvárateľné 
strešné okno, ktoré sa otvára, 
aby pustilo okolie dovnútra, vo 
dne i v noci.

Ukazovatele s krytom

Sedadlá so športovým 
čalúnením

Otvárateľné strešné okno 
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MOTOR /
PREVODOVKA

OBJEM
(L)

VÝKON
(ps)

KRÚTIACI 
MOMENT 

(nm)

EMISIE CO2 
(g/km)

SPOTREBA PALIVA
(L/100km)

Mesto Mimo mesta Kombinovaná

16" & 17" 18" 16" & 17" 18" 16" & 17" 18" 16" & 17" 18"

dCi 110 6MT 1,5 110 260 104 107 4,4 4,6 3,8 3,9 4,0 4,1

1.6 l 94 5MT 1,6 94 140 138 N/A 7,6 N/A 5,0 N/A 6,0 N/A

1.6 l 117 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 
4WD 1,6 190 240 153 153 8,3 5,5 6,5

VYBERTE SI VYŠŠÍ VÝKON.

S modelom JUKE získate skvelú rovnováhu medzi výkonom a hospodárnosťou. Jeho 
najvýkonnejšia ponuka, motor DIG-T 190, prináša podporu turba pre vyšší krútiaci moment 
v nízkych otáčkach a skvelú spotrebu paliva vďaka kompaktnej konštrukcií motora a 
pokročilému priamemu vstrekovaniu. Vyberte si prevodovku Xtronic so športovým režimom 
a pocítite neprerušenú vlnu výkonu a vzrušenie zo zmeny prevodových stupňov, ktoré 
prináša športový režim. Alebo vyskúšajte nový motor DIG-T 115, spárovaný so 6-stupňovou 
manuálnou prevodovkou. Prináša silu s vysokým krútiacim momentom a zároveň znižuje 
emisie CO2. Samozrejme, nech si vyberiete akýkoľvek motor, od výkonného 1,6 l DIG-T až 
po diesel s nízkou spotrebou, ako štandard získate špičkový výkon.
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DYNAMICKÝ SYSTÉM RIADENIA NISSAN

ZMEŇTE SVOJU NÁLADU POČAS JAZDY.

Expert na výkon. Získajte krútiaci moment, zvýšený výkon alebo nízku 
spotrebu, kedy len chcete. V normálnom režime nájdete skvelú kombináciu 
výkonu a hospodárnosti. Prepnite do športového režimu a okamžite pocítite, 
že sa riadenie, prevodovka (len modely s prevodovkou Xtronic) a reakcia 
plynového pedálu prispôsobia pre vyššiu odozvu pri jazde. A keď je čas zvoľniť 
tempo, stlačte tlačidlo ekonomického režimu a získajte z každého natankovania 
úplne najviac.

Dvojitý agent. Popri jazdnom štýle vám umožňuje 
Dynamický systém riadenia Nissan ovládať pohodlie v 
interiéri. Jednoducho prepnite z režimu D do režimu 
klimatizácie a displej sa zmení a zobrazí všetky voľby, ktoré 
potrebujete, aby ste kabínu vyhriali alebo schladili presne 
podľa vášho priania.

Správca štatistík.  Udržiavajte si 
prehľad o svojich štatistikách výkonu 
pomocou počítača Dynamického 
systému riadenia Nissan. Uchováva 
množstvo údajov, od maximálnych síl 
preťaženia až po dĺžku cesty a dennú 
spotrebu paliva. Čím viac informácií 
budete mať, tým inteligentnejšie budete 
jazdiť.

Zobrazené v rozhraní režimu D

Zobrazené v rozhraní klimatizácie

Dynamický systém riadenia Nissan modelu JUKE vám umožňuje zmeniť 
vaše auto stlačením tlačidla. Nech máte akúkoľvek náladu, JUKE má pre 
ňu režim. Svoje auto si môžete prispôsobiť podľa svojich požiadaviek, 
nastaviť klimatizáciu a viesť štatistiky o vašom výkone, a to aj vtedy, keď 
budete na ceste.
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SYSTÉM NISSAN ALL-MODE 4X4-I S VEKTOROVÝM RIADENÍM 

KRÚTIACEHO MOMENTU DOĽAVA ČI 
DOPRAVA, VÝKON  JE NA VAŠEJ STRANE.

V zákrute tento systém s mnohými snímačmi 
automaticky prenáša výkon na zadné kolesá 
doľava alebo doprava, v závislosti na tom, ktoré 
koleso ho potrebuje viac, takže akúkoľvek zmenu 
smeru môžete vykonať hladko a bezpečne.

Namiesto tradičného systému pohonu všetkých kolies (AWD), ktoré len 
rozdeľujú výkon spredu dozadu, pohon všetkých kolies s vektorovým riadením 
krútiaceho momentu, ktorý je dostupný pre model JUKE, prispôsobuje výkon na 
oboch stranách zadných kolies. Pri zatáčaní to znamená, že na vonkajšie zadné 
koleso je privádzaný väčší výkon, čo vám pomáha plynule zabočiť do zákruty a 
zrýchliť pri výjazde z nej. 

Vektorové riadenie krútiaceho momentu
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Maximálna prepracovanosť. Prémiové detaily o niečo viac ozvláštňujú každú jazdu. 
Presvetlite svoje denné alebo nočné dobrodružstvá pri hľadaní vzrušenia pomocou 
dostupného elektrického posúvania otvárateľného strešného okna. Inteligentný kľúč 
Nissan vám umožňuje zamykať a odomykať dvere bez toho, aby ste kľúč vybrali z vrecka.

Na plochú podlahu sa dlhšie predmety ukladajú omnoho 
jednoduchšie. Sklopte sedadlá druhého radu nadol a 
nastavte podlahu nákladového priestoru nahor, aby ste 
vytvorili plochý povrch podlahy. A pre akékoľvek predmety, 
ktoré si želáte ukryť, nájdete zakrytý úložný priestor pod 
podlahou nákladového priestoru.

Veľká batožina sa zmestí do vnútra modelu JUKE 
prekvapivo dobre. Jednoducho nastavte podlahu 
nákladového priestoru nadol a získate dostatočný 
priestor pre vašu výstroj za druhým radom sedadiel.

Nastaviteľná podlaha nákladového priestoru

PRIPRAVENÝ NA VŠETKY PRÍPADY

Väčšia priestrannosť vo vnútri modelu JUKE je naozaj prekvapujúca a veľmi 
vítaná. Z hľadiska kapacity batožinového priestoru bol ohodnotený ako 
jeden z najlepších vo svojej triede. Priestrannosti a flexibilite pomáha podlaha 
nákladového priestoru nastaviteľná v dvoch polohách (len pohon 2 kolies). 
Pri nesklopených sedadlách druhého radu a so zníženou podlahou nákladového 
priestoru je v zadnej časti veľa priestoru pre veľkú batožinu. Sklopte sedadlá 
nadol a môžete nastaviť podlahu do vyššej polohy, čím vytvoríte rovnú podlahu 
nákladového priestoru.

Plochá podlaha nákladového priestoru

354 LOBJEM 
BATOŽINOVÉHO 
PRIESTORU
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SYSTÉM NISSANCONNECT

INOVÁCIE DRŽIACE VÁŠ 
SVET NA DOSAH
INTELIGENTNÉ A FUNKČNÉ. Systém NissanConnect disponuje bohatou paletou funkcií a vďaka 5,8” antireflexnej dotykovej 
obrazovke s vysokým rozlíšením je jeho používanie hračkou. Predstavuje výkonnú kombináciu zvukových, navigačných a 
komunikačných funkcií, ako aj špičkové možnosti pripojiteľnosti a funkcie integrácie smartfónov.

PRIPOJENIE BEZ OHĽADU NA CIEĽ CESTY.* Systém NissanConnect ponúka integráciu smartfónu. Vychutnajte si neustále sa 
rozširujúci zoznam aplikácií* v pohodlí obrazovky vozidla Nissan. Všetky aplikácie sú navrhnuté tak, aby bezpečným spôsobom zlepšili 
celkovú jazdu. JUKE sa stane neoddeliteľnou súčasťou vášho pripojeného životného štýlu, rovnako ako váš smartfón, tablet či počítač.

INTELIGENTNÁ ASISTENCIA PRE VODIČA a funkcie navigácie vám poskytnú podporu v rôznych dopravných situáciách.

PRENOS ZVUKU PROSTREDNÍCTVOM ROZHRANIA BLUETOOTH®. Vychutnajte si počúvanie digitálnych rádií, internetových 
rádií alebo prehrávajte hudbu z vášho mobilného telefónu.

VSTUP PRE iPOD®/USB. Pripojte svoj iPod® alebo MP3 prehrávač a získajte prístup k celej vašej hudobnej knižnici na cestách.

* Aplikácie používajte len v prípade, ak to nemôže ohroziť bezpečnosť vašej jazdy. Niektoré funkcie systému NissanConnect môžu byť dostupné neskôr. 
Služby a aplikácie systému NissanConnect sú v plnom rozsahu dostupné iba vo vybraných európskych krajinách a iba vo vybraných modeloch vozidiel 
MICRA. Spoločnosť Nissan ponúka vybrané modely vozidiel MICRA so systémom NissanConnect, ktorý môže byť využívaný po dobu 2 rokov od kúpy vozidla 
automaticky a bezplatne. Pre zachovanie systému NissanConnect aj po uplynutí 2 rokov od kúpy vozidla bude nevyhnutné prihlásiť sa k užívaniu tohto 
systému, pričom prihlásenie sa do systému bude spoplatnené. Služby a aplikácie systému NissanConnect nie sú poskytované spoločnosťou Nissan a môžu 
byť kedykoľvek zmenené bez predchádzajúceho upozornenia zo strany spoločnosti Nissan. Spoločnosť Nissan nenesie zodpovednosť za náklady, ktoré môžu 
vzniknúť v dôsledku zmien služieb a aplikácií systému NissanConnect a ani za náklady na prípadnú zmenu technického vybavenia potrebného pre využívanie 
funkcií NissanConnect. Používanie niektorých funkcií systému NissanConnect vyžaduje pripojenie kompatibilného mobilného telefónu alebo iného zariadenia, 
ktoré nie je súčasťou výbavy vozidiel Nissan. Mobilné siete sú poskytované mobilnými operátormi a nie sú dostupné vo všetkých oblastiach. Mobilný operátor 
si môže účtovať poplatky za roamingové služby v zahraničí (dátove/hlasové). Viac informácií o systéme NissanConnect nájdete na www.nissan.sk.
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NENARAZTE SI NOS. 

V režime jazdy vám displej ukazuje pohľad 
dopredu aj zhora, aby ste videli, ako ďaleko 
môžete zájsť – bez toho, aby ste zašli priďaleko.

VIDÍ AJ MALÉ OBJEKTY. 

Pri cúvaní vidíte na displeji všetko, čo sa 
nachádza za vami. Pohľad zhora vám zasa 
ukáže menšie objekty, ktoré cez okno nevidíte.

ŠETRITE KOLESÁ. 

Stlačením tlačidla kamery pri jazde dopredu 
alebo cúvaní prepnete na pohľad zhora, aby ste 
mali prehľad o objektoch na pozdĺžnej strane 
vozidla. Ľahko tak spoznáte vzdialenosť vozidla 
od obrubníka.

DOTVÁRA CELKOVÝ OBRAZ.

Táto kamera sa nachádza pod spätným 
zrkadlom na strane vodiča a dotvára 
posledný diel virtuálneho 360º pohľadu 
na vozidlo z vtáčej perspektívy pri jazde 
vpred alebo pri cúvaní.

PANORAMATICKÝ KAMEROVÝ PARKOVACÍ SYSTÉM NISSAN

VÁM CHRÁNI 
CHRBÁT A ZVYŠOK TIEŽ.
Čo keby bolo pozdĺžne parkovanie ľahšie?  Monitor s pohľadom dozadu je skvelý pri parkovaní – ale keď dôjde na 
parkovanie, je dobré vidieť viac, než len to, čo je za vami. Preto JUKE ponúka Panoramatický kamerový parkovací systém. Štyri 
kamery vám poskytujú virtuálny pohľad z vtáčej perspektívy na vaše vozidlo v rozsahu 360°, s nastaviteľnými priblíženiami na 
rozdelenej obrazovke s pohľadom spredu, zozadu a k obrubníku, aby ste mali lepší výhľad. A keďže nie sú všetky prekážky 
nehybné (napríklad nákupné vozíky), Monitorovanie pohybujúcich sa objektov za vozidlom nespúšťa oči z okolia vášho vozidla 
JUKE a dokáže vás varovať pred pohybujúcimi sa objektmi vo vašej blízkosti.
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®

Panoramatický kamerový parkovací systém vám 
nielen pomáha parkovať, ale taktiež vám pomáha 
bezpečne vyjsť z parkovacieho miesta. Jeho 
funkcia Monitorovanie pohybujúcich sa objektov 
za vozidlom vás varuje obrazovým a zvukovým 
varovaním, keď odhalí pohyb pri vozidle. 

6 airbagov štandardne. Ak sa kolízii nedá zabrániť, 
zónová konštrukcia karosérie Nissan pomáha absorbovať 
náraz a pokročilé systémy bezpečnostných pásov a 
airbagov pomáhajú chrániť pasažierov.

Elektronický program stability vozidla (ESP). Systém 
elektronického programu stability vozidla Nissan automaticky 
aktivuje funkcie ABS a kontroly trakcie, aby vám pomohol 
udržať si kontrolu počas náročných manévrov, ako je napríklad 
náhla zmena jazdného pruhu.

Systém sledovania mŕtveho uhla

Opustenie jazdného pruhu

Ocenenie bezpečnosti V roku 2011 
dostal JUKE v hodnotení EURO 

NCAP (Európsky program hodnotenia 
nových vozidiel) maximálny počet 

piatich hviezdičiek.

FILOZOFIA TECHNOLÓGIE SAFETY SHIELD

OBKLOPTE SA ISTOTOU. 
Technológie Safety Shield predstavujú komplexný prístup k bezpečnosti, ktorým sa 
riadi konštrukcia a vývoj každého vozidla, ktoré vyrábame. Funkcie popísané v tejto 
brožúre predstavujú len niektoré z mnohých funkcií vášho Nissanu. Pomáhajú chrániť 
vás a to, čo je vaše, a to tak, že sa sústredia na tri kľúčové oblasti: sledujú systémy a 
okolie vášho vozidla, pomáhajú pri zvládaní neočakávaných situácií a napomáhajú 
zachovať vašu bezpečnosť v prípade nehody.

Monitorovanie pohybujúcich sa objektov 
za vozidlom

Ak je v oblasti vášho mŕtveho uhla zaznamenané iné vozidlo, 
zobrazí sa indikátor, ktorý potom bliká a prehrá zvukový signál, 
ak s úmyslom zabočiť zapnete smerové svetlo. 

Tento systém vám dáva vizuálne a zvukové upozornenie, 
ak zistí, že vychádzate zo svojho pruhu. A je tak 
inteligentný, že je naprogramovaný, aby vypol varovania, 
keď zapnete smerové svetlo.
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1) Kryty na zrkadlá, modrá Zama
2) 18” disky kolies z ľahkých zliatin s výplňami farby 

modrá Zama
3) Lišta predného nárazníka, modrá Zama

4) Komfortný balík modrá Zama: Velúrový koberček s 
farebným prešívaním, lakťová opierka s farebným 

prešívaním, kryt interiérového spätného zrkadla
5) Ozdobné lišty svetlometov, modrá Zama

6) 18" disky kolies z ľahkých zliatin s výplňami farby 
modrá Zama

7) Lišta zadného nárazníka, modrá Zama
8) Osvetlenie interiéru, súprava športových pedálov, 

velúrové koberčeky s modrým logom a prešívaním 
(súprava 4 ks)

9) Prahy dverí, osvetlené, len vpredu
10) Dolná zakončovacia lišta zadných 

vyklopiteľných dverí, modrá Zama

ORIGINÁLNY ŠTÝL
DAJTE SVOJMU MODELU JUKE OSOBITNÝ ŠTÝL pomocou 

kombinácie líšt farby modrá Zama, kontrastnými farebnými odtieňmi a 
inteligentným praktickým príslušenstvom, akým sú podsvietené prahy 

dverí. Pridajte predný a zadný štýlový panel pre dynamický lesk a 
balíček Lounge pre luxusné detaily a pohodlie. Vyberte si 18" disky 

kolies z ľahkej zliatiny s farebnými výplňami a zladený exteriérový balíček 
– je to na vás.

Červená 
Detroit

Čierna 
Tokyo

Biela 
London

Žltá 
San Diego

Matná čierna 
Tokyo

Chrómová 
Beijing

Fialová 
Yokohama

Oranžová 
Oppama

Modrá 
Zama

Karbónová 
Nashville

Sivá 
Atsugi

CREATIVE EXCLUSIVE

LOUNGE PACK
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B
A C

ČALÚNENIE

ŠEDÁ bežná tkanina ŠEDÁ prémiová tkanina ŠEDÁ prémiová koža*

ROZMERY:

ČIERNA TOKYO ČERVENÁ DETROIT BIELA LONDON ŽLTÁ SAN DIEGO

ČIERNA TOKYO ČERVENÁ DETROIT BIELA LONDON ŽLTÁ SAN DIEGO 

A: Rázvor kolies: 2 530 mm
B: Celková dĺžka: 4 135 mm
C: Celková šírka: 1 765 mm
D: Celková výška: 1 565 mm

ŠEDÁ tkanina vyššej kvality

MOŽNOSŤ PRISPÔSOBENIA PRÉMIOVEJ TKANINY PRE STUPEŇ ACENTA A ŠTANDARDNÁ VÝBAVA PRE STUPEŇ TEKNA

MOŽNOSŤ PRISPÔSOBENIA PRÉMIOVEJ KOŽE PRE STUPEŇ TEKNA

*Ako je v automobilovom priemysle obvyklé, na niektorých častiach kožených sedadiel môže byť použitá umelá koža. Umelá koža v mnohých ohľadoch prevyšuje vlastnosti prírodnej kože (napríklad nedochádza k jej 
vrásneniu pri starnutí, ľahšie sa čistí, je odolnejšia proti mechanickému poškodeniu). Takéto riešenie umožňuje poskytnúť našim zákazníkom skutočne hodnotný a trvanlivý produkt .

FARBY

Biela Pearl - QAB Biela - 326 Strieborná - KY0 Šedá - KAD Žiarivá žltá - EAV

Červená Magnetic - NAJAtramentová modrá - RBN Červená - Z10 Čierna Granát - GAC Čierna - Z11

16" disky kolies s 
oceľovým krytom

18" prispôsobené disky kolies z ľahkej zliatiny vo farbách Červená Detroit, Biela London, Žltá San Diego a 
Čierna Tokyo.

16" disky kolies Casual z 
ľahkej zliatiny

17" disky kolies Shiro z 
ľahkej zliatiny

17" disky kolies Sport z 
ľahkej zliatiny

KOLESÁ Z ĽAHKEJ ZLIATINY
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NISSAN JUKE 
VÁM PONÚKA:

ZÁRUKU NA 3 ROKY ALEBO 100 000 KM

ROČNÝ SERVISNÝ INTERVAL ALEBO 
INTERVAL PRI KAŽDÝCH 30 000 KM PRE 
NAFTOVÉ MOTORY

ROČNÝ SERVISNÝ INTERVAL ALEBO 
INTERVAL PRI KAŽDÝCH 20 000 KM PRE 
BENZÍNOVÉ MOTORY

Servisná zmluva Nissan je tým najlepším spôsobom, ako vášmu Nissanu JUKE poskytnúť 
údržbu, ktorú si zaslúži! Poskytneme kompletnú starostlivosť vášmu vozidlu a navyše vám 
ponúkame pevné ceny popredajných služieb na niekoľko rokov dopredu. Keď priveziete svoje 
vozidlo k nášmu autorizovanému predajcovi, resp. do nášho autorizovaného servisného strediska, 
vymeníme podľa plánu údržby Nissan všetky potrebné diely a kvapaliny a skontrolujeme celkový 
stav vozidla, aby ste mali istotu, že vás na cestách nezaskočí žiadny problém. Kontrola nad 
celkovým rozpočtom a plánom – spoločnosť Nissan vás bude informovať, keď nastane čas 
návštevy a navrhne najvhodnejší typ a načasovanie servisu.

Predĺžená záruka Nissan vám poskytuje možnosť predĺžiť záruku výrobcu na 3 roky/100 000 km 
na dlhšie obdobie či počet kilometrov. Vyberte si zmluvu, ktorá najlepšie zodpovedá vášmu 
spôsobu používania vozidla a užite si z nej plynúce výhody: Pri ďalšom predaji vozidla Nissan 
môže byť jeho predajná cena vyššia, pretože zmluva je pri predaji prenosná na nového majiteľa. 
V prípade potreby opravy vozidla budú použité iba originálne diely Nissan a repasované produkty 
Nissan a opravu vykonajú technici vyškolení spoločnosťou Nissan. Pre váš pocit istoty služba 
zahŕňa aj nonstop asistenčné služby v celej Európe (ak sú dostupné).

SERVISNÉ ZMLUVY 

PREDĹŽENÁ ZÁRUKA 

VĎAKA VÁM DÁVAME V ZNAČKE 
NISSAN ZO SEBA TO NAJLEPŠIE.

Podnecujete našu predstavivosť. Povzbudzujete našu 
vynaliezavosť. Inšpirujete nás k zmene zabehaných 
pravidiel a inováciám. Pre spoločnosť Nissan 
neznamenajú inovácie len prírastky a rozšírenia. Ide o 
posúvanie hraníc a snahu o nový prístup k zaužívaným 
konvenciám. Prinášame netradičné riešenia, aby sme 
uspokojili vaše najsmelšie i najpraktickejšie túžby. 
V spoločnosti Nissan navrhujeme vozidlá, príslušenstvo a 
služby, ktoré búrajú zabehané poriadky – z praktického 
vytvárame vzrušujúce a zo vzrušujúceho praktické, aby 
sme vám každý deň ponúkli radostnejší zážitok z jazdy. 

NÁHRADNÉ VOZIDLO ZADARMO
Sľubujeme vám, že vždy, keď bude vaše vozidlo v servise, 

náš díler Nissan vám ponúkne riešenie vašej mobility 
navrhnuté tak, aby vyhovovalo vašim potrebám. Objednajte 

sa s predstihom, aby pre vás mohlo byť pripravené náhradné 
vozidlo zadarmo až do konca opravy. Vo vybraných 
servisných strediskách máme k dispozícii dokonca i 

elektromobily. Ak nepotrebujete náhradné vozidlo, náš díler 
Nissan vám môže ponúknuť iné riešenie dopravy.

CENOVÁ ZÁRUKA
Sľubujeme vám, že vďaka tímu našich odborníkov a použitiu 
originálnych dielov Nissan dostane vaše vozidlo tú najvyššiu 

možnú starostlivosť. Aby sme ponúkli najlepšiu cenu, 
uisťujeme vás, že ak prídete s ponukou zo servisu v okruhu 
10 km od svojho dílera nissan, ktorá bude nižšia ako naša, 

tak cenu dorovnáme. 

BEZPLATNÁ KONTROLA STAVU VOZIDLA
Sľubujeme vám, že skôr ako začneme s akoukoľvek prácou 
na vašom vozidle, bezplatne ho skontrolujeme a vy tak 
budete presne vedieť, čo je potrebné urobiť a koľko to 
bude stáť. Žiadne prekvapenia. Vaša faktúra za práce a 
náhradné diely neprekročí vami schválenú čiastku a úkony 
vykonané bez vášho súhlasu vám nebudeme účtovať.

CELOŽIVOTNÁ ASISTENČNÁ SLUŽBA
NISSAN ASSISTANCE 
Sľubujeme vám, že vás udržíme na cestách 24 hodín 
denne. Nech už sa stane čokoľvek, garantujeme vám 
24-hodinovú asistenčnú službu Nissan Assistance. Na 
veku vášho vozidla nezáleží. Asistenčnú službu Nissan 
Assistance vám garantujeme počas záručnej doby a po 
každej pravidelnej údržbe v autorizovaných servisoch 
Nissan až do dátumu nasledujúcej údržby. 

NA VEKU VÁŠHO VOZIDLA NEZÁLEŽÍ. ČO SĽUBUJEME? NIČ MENEJ NEŽ TO, ŽE PRE MAJITEĽA NISSANU BUDE 
ZÁŽITKOM NIELEN JAZDA, ALE AJ SERVIS: JEDNODUCHO, POHODLNE A SAMOZREJME ZA PRIAZNIVÚ CENU. 

VERÍME V TRANSPARENTNOSŤ A VZÁJOMNÚ DÔVERU, A PRETO SME SA V NISSANE ZAVIAZALI POSKYTOVAŤ 
KAŽDÉMU KLIENTOVI DOSTUPNÚ A ROZSIAHLU STAROSTLIVOSŤ. NÁŠ PRÍSĽUB*

NÁŠ PRÍSĽUB. VÁŠ ZÁŽITOK.*

KEDYKOĽVEK, KDEKOĽVEK, ČOKOĽVEK. STAČÍ ZAVOLAŤ NA TELEFÓNNE ČÍSLO +421 800 112 020 A SME VÁM K DISPOZÍCII. 

*Pre volanie zo zahraničia: +36 1 371 54 95
** Uvedené prísľuby platia od 10/2015 a podliehajú splneniu určitých podmienok zo strany zákazníka. Informácie o prísľuboch spoločnosti Nissan nájdete vo 
Všeobecných obchodných podmienkach zákazníckeho programu Nissan Customer Promise (Sľub zákazníkom Nissan) zverejnených na stránke www.nissan.sk 
alebo u autorizovaných predajcov/v servisoch Nissan.
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N a v š t í v t e  n a š u  w e b o v ú  s t r á n k u : 
w w w . n i s s a n . s k / n e w - j u k e

Vynaložili sme maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti obsahu tejto brožúry v čase jej uvedenia do tlače (8/2015). Táto brožúra bolavytvorená s využitím prototypov 
vozidiel vystavených v autosalónoch. V súlade s politikou neustáleho zlepšovania produktov si spoločnosťNissan vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť technické údaje 
a vozidlá uvedené a vyobrazené v tejto brožúre. Predajcovia vozidiel Nissanbudú o týchto zmenách informovaní v najkratšom možnom čase. Najaktuálnejšie informácie 
vám poskytne miestny autorizovaný predajcavozidiel Nissan. Z dôvodov limitov tlačového procesu sa môžu farby zobrazené v tejto brožúre mierne líšiť od skutočných 
farieb použitého lakua materiálov povrchovej úpravy interiéru. Všetky práva vyhradené. Reprodukcia celej brožúry alebo jej časti bez písomného súhlasu spoločnosti 
Nissan je zakázaná. O jazykových verziách NissanConnect ako aj o podmienkach a rozsahu SERVISNEJ ZMLUVY NISSAN či PREDĹŽENEJ ZÁRUKY NISSAN a 
podmienkach programu YOU+NISSAN sa bližšie informujte u autorizovaných predajcov Nissan. Použité ilustračné obrázky. Informácie a skutočnosti uvedené v tejto 
brožúre slúžia výlučne na informačné účely a nie sú považované za súčasť zmluvného návrhu. Technológie, doplnky a príslušenstvo uvedené v tejto brožúre nemusia 
byť súčasťou základnej výbavy vozidla. Viac informácií o ponuke na www.nissan.sk. Kombinovaná spotreba: 4-7.4 l / 100 km. Kombinované CO2 emisie: 104 - 153 
g / km. Použité ilustračné obrázky. Informácie a skutočnosti uvedené v tejto brožúre slúžia výlučne na informačné účely a nie sú považované za súčasť zmluvného 
návrhu. Viac informácií o možnostiach uzavretia servisnej zmluvy, podmienkach predĺženej záruky a nonstop asistenčnej služby nájdete na www.nissan.sk.

Brožúra je vyrobená z papiera bez obsahu chlóru. – MY15 JUKE LHD 09/2015 – Vytlačené v EÚ. 
Vytvorila spoločnosť CLM BBDO, Francúzsko – Tel.: +33 1 41 23 41 23 a vyrobila spoločnosť eg+ worldwide, France, Francúzsko – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

Pečiatka predajcu:
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