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Nissan Juke s hybridnou 
technológiou. Odvážny, 
elektrifikovaný a vzrušujúci.
Predstavujeme elektrizujúci Nissan Juke, hybridný 
coupé crossover, ktorý navráti zábavu do mestskej 
jazdy. Na prvý pohľad je jeho odvážny dizajn ako 
stvorený pre prilákanie pozornosti. Akonáhle ste 
vo vnútri, zaujmú vás prémiové detaily a pokročilé 
technológie. Stlačte pedál akcelerátora a cíťte 
plynulosť elektrického motora, ako aj výkonný 
benzínový motor, aby ste mohli rýchlo reagovať a 
zažiť vzrušujúcu jazdu.

Obrázky a popisy majú informatívny charakter. V niektorých prípadoch 
sú fotografie vozidiel určené pre iný trh a nepredstavujú konkrétny 
model, výbavu ani ponuku. Zobrazené funkcie nemusia byť k dispozícii, 
alebo nemusia byť k dispozícii ako štandard, alebo iba ako možnosť.
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19" disky 
kolies

Originálne 
svetlomety

Nová predná 
maska

Zadná 
časť

Čistý pohľad z akéhokoľvek uhla
Štyri dvere, jeden neodolateľný pohľad. Od prednej masky V-Motion vpredu 
po 3D svetlá s dizajnom boomerangu vzadu je Juke Hybrid navrhnutý tak, 
aby bol odvážny. Jeho ostré línie a výrazná plávajúca strecha inšpirovaná 
modelmi GT-R a Z, sú ikonickým dizajnom modelu Juke. 

Funkcie sú k dispozícii v závislosti od výbavy, ako štandardné alebo iba ako voliteľné (za príplatok).
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Prémiové 
povrchy

Ambientné 
osvetlenie

Vyhrievaný 
volant*

Monoformné 
sedadlá

Premyslený dizajn
Tento športový crossover bol navrhnutý okolo vodiča s pokročilou technológiou na 
dosah ruky, sedadlá, ktoré sú tvarované podľa vášho tela, a prémiové povrchové 
úpravy, ktoré každý cestujúci považuje za vzrušujúce. 

Funkcie sú k dispozícii v závislosti od výbavy, ako štandardné alebo iba ako voliteľné (za príplatok).
*K dispozícii od decembra 2022
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e-Pedal Step
e-Pedal Step je jedinečná technológia Nissan a dáva vám 
možnosť pre efektívne zrýchlenie a spomalenie využívať iba 
plynový pedál pri rýchlostiach nad 10 km/h. Nechajte brzdový 
pedál na prudšie brzdenie a úplné zastavenie.

Smart multi módová prevodovka
Nissan Juke prichádza s pokročilou multimódovou prevodovkou 
s nízkym trením, ktorá poskytuje optimálne využívanie energie, 
či už elektromotora, benzínového motora, alebo oboje.

*Porovnanie medzi Nissan Juke N-Connecta 1.0 114 k DCT a Nissan Juke N-Connecta Hybrid 143 k
** Nissan Juke N-Connecta 1.0 114 k DCT, benzín: spotreba paliva (L/100 km): nízka: 7,4-7,8; stredná: 5,6-5,9; vysoká: 5,1-5,5; maximálna: 6,6-7,1; Kombinovaná: 
6,5-6,4; Kombinované emisie CO2 (G/KM): 138-143. Nissan Juke N-Connecta Hybrid 143 k: benzín: spotreba paliva (L/100 km): nízka: 4,9-5,1; stredná: 4,4-4,6; 
vysoká: 4,5; maximálna: 5,9-6,1; kombinovaná: 5,0-5,2; Kombinované emisie CO2 (G/KM): 114-117. Vozidlo bolo homologované v súlade s predpismi EÚ 
pomocou realistickejšieho postupu testovania WLTP. Hodnoty NEDC preto pre toto vozidlo nie sú k dispozícii.

Benzínový motor
Okrem nového hybridného hnacieho ústrojenstva je Nissan Juke dostupný aj s 1,0-litrovým ľahkým spaľovacím 
motorom, ktorý pomáha udržiavať spotrebu paliva a stále poskytuje dostatok výkonu. Elektronicky poháňané 
turbodúchadlo a znížené trenie poskytujú hladký a citlivý výkon, zatiaľ čo režim ECO poskytuje väčšiu účinnosť. 
K dispozícii s manuálnou alebo automatickou prevodovkou.

Hybridný pohon
Áno, hybrid môže byť vzrušujúci. Táto hybridná pohonná 
jednotka automaticky vyberá najúčinnejší zdroj energie 
medzi elektrickým motorom, benzínovým motorom alebo 
kombináciou týchto dvoch, pre optimálny výkon a účinnosť. 
Juke Hybrid beží prevažne v elektrickom režime pre jazdu v 
meste, s okamžitou odozvou a plynulosťou. Jeho priestor v 
kabíne je tichý aj na rušných uliciach mesta.

143 k
Zábavná 
jazda a 
vzrušenie

Až

24%*
spotreba paliva v
kombinovanom cykle**
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FPO

Naskenujte kód a 
stiahnite si teraz 
aplikáciu 
NissanConnect 
Services a pripojte ju 
k svojmu novému 
Nissanu.

Počúvajte s Bose®

Personal® plus*
Vypočujte si svoje obľúbené skladby s 
možnosťou úplného prispôsobenia, z počúvania 
360° prostredníctvom reproduktorov Bose®

Ultra Nearfield zabudovaných do predných 
opierok hlavy*. Strategicky umiestnené 
reproduktory pomáhajú vylepšiť zvuk pre 
ultimátny zážitok z počúvania.

Zostante pripojený
Vďaka Nissanconnect Services je váš svet na dosah ruky. 
Stiahnite si aplikáciu NissanConnect, ovládateľnú 
pomocou vášho hlasu a kompatibilnú so zariadeniami 
Alexa a Google home, s ktorými môžete odomknúť dvere, 
zapnúť svetlá a ďalšie. Pokročilé pripojenie smartfónov 
vás udržuje hladko pripojených k svetu okolo vás.

360° 
ozvučenie

10 v ysoko 
v ýkonných 

reproduktorov Bose®

Funkcie sú k dispozícii v závislosti od výbavy, ako štandardné alebo iba ako voliteľné (za príplatok).

Dizajn exteriéru    |    Dizajn interiéru    |    Technológia a výkon    |    Vnútorný priestor    |    Stile e accessori

Strana 1    |     Strana 2    |     Strana 3 

Tlačiť   |   Zatvoriť



INTELIGENTNÝ TEMPOMAT udržiava vzdialenosť od 
vozidla vpredu ovládaním zrýchlenia a spomalenia, 
aby ste automaticky udržiavali vhodnú vzdialenosť 
v rámci nastavenej rýchlosti.

UDRŽIAVANIE VOZIDLA V JAZDNOM PRUHU systém varuje 
vodiča, keď vozidlo opustí stred jazdného pruhu a pomáha 
vodičovi vrátiť sa do stredu jazdného pruhu použitím brzdy 
(na krátku dobu) na ľavé alebo pravé kolesá jednotlivo.

MONITOROVANIE MŔTVEHO UHLU SO ZÁSAHOM DO 
RIADENIA systém vás upozorní ak je na niektorej strane 
automobilu vozidlo v mŕtvom uhle a navedie vás späť do 
jazdného pruhu.

INTELIGENTNÉ NÚDZOVÉ BTZDENIE s rozoznaním 
chodcov a cyklistov. Monitoruje okolie: vozidlá, chodcov 
a cyklistov, čo pomáha vyhnúť sa poškodeniu a znižuje 
škody spôsobené zrážkami.

Sebavedomie v každej zákrute
Nissan Juke je vybavený pokročilou bezpečnostnou technológiou Propilot(1)(2), 
ktorá vás a vašich cestujúcich udržiava v bezpečí pre maximálny pokoj.

Výhľad zo všetkých strán
Nebojte sa parkovacieho miesta. Inteligentný panoramatický 
parkovací kamerový systém(2) uľahčuje parkovanie so 4 kamerami, 
ktoré poskytujú 360° pohľad z vtáčej perspektívy a pomáhajú 
vám orientovať sa v tesných parkovacích miestach.

(1)Systém ProPILOT Assist je dostupný pre vybrané vozidlá v ponuke. ProPILOT Assist je pokročilá asistenčná technológia, ktorá však nedokáže zabrániť nehodám. 
ProPILOT Assist slúži ako doplnková funkcia len pri jazde na diaľnici (oddelenej bariérami), vodič však musí mať ruky na volante a sledovať cestu. Je zodpovednosťou 
vodiča byť neustále pozorný, jazdiť bezpečne a kedykoľvek prevziať kontrolu nad vozidlom.
(2)Funkcia je k dispozícii v závislosti od verzie, ako štandardná alebo iba ako voliteľná vábava (za príplatok).
Nemali by ste sa spoliehať iba na asistenčné funkcie vodiča. Niektoré funkcie nemusia fungovať za všetkých podmienok a okolností. Uplatňuje sa rýchlosť a ďalšie 
obmedzenia. Pre zmluvné podmienky týkajúce sa technológií Nissan, kontaktujte svojho predajcu Nissan alebo www.nissan.sk
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Stvorený na každý deň
Či už je naložený pasažiermi alebo výstrojom, váš Juke je 
priestranný a všestranný, aby vyhovoval zábave, ktorá na Vás 
čaká. Ľahko sklopné rozdelené zadné sedadlo zvyšuje veľkosť 
batožinového priestoru aby ste mohli nosiť väčší náklad, ako 
sú bicykle alebo batožina.

BENZÍN HYBRID

422L 354L
batožinový 
priestor

batožinový 
priestor

BENZÍN HYBRID

1305L 1237L
so sklopenými 
sedadlami

so sklopenými 
sedadlami
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3 farby 
strechy 

karosérie

10 farieb 
karosérie

3 exkluzívne 
farby 

interiéru

Vyfarbite svoj svet
Váš Juke môže byť originálny ako ste Vy. 
So 16 kombináciami (exteriér + interiér) a dvojtónovými 
možnosťami farieb interiéru s N-Design modelmi sa váš 
Juke nikdy nestratí v dave.

Funkcie sú k dispozícii v závislosti od verzie, ako štandardné alebo iba ako 
voľba (za príplatok).
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12 DVOJTÓNOVÝCH PREVEDENÍ

B
A

C

D

N-DESIGN
• N-Connecta výbava
+ 19" Akari disky (benzínový motor)
+ 19" Aero disky (hybrid)
+ Ambientné osvetlenie 
+ Dvojtónové prevedenie farby karosérie
+ Dizajnové prvky karosérie vo farbe personalizácie

ČALÚNENIE

19" DISKY KOLIES
Z ĽAHKÝCH ZLIATIN

19" DISKY KOLIES 
AERO, 

DVOJFAREBNÉ(2)

19" DISKY 
KOLIES AKARI

17" DISKY KOLIES Z 
ĽAHKÝCH ZLIATIN

17" DISKY KOLIES 
S KRYTMI KOLIES 

SAKURA

16" DISKY KOLIES 
S KRYTMI KOLIES 

SAKURA

VISIA A ACENTA
Čierna látka 

N-CONNECTA
Čierna syntetická koža 

a látka

TEKNA
Syntetická koža

N-DESIGN 
ORANŽOVÁ 

Energy oranžová / 
koža a syntetická koža

N-DESIGN 
ČIERNA

Enigma Black / 
Alcantara a 

syntetická koža

N-DESIGN 
BIELA

Svetlosivá / koža a 
syntetická koža (1) K dispozícii iba s benzínovým motorom (2) K dispozícii iba s hybridným motorom

A: Rázvor kolies: 2,636 MM

B: Celková dĺžka: 4,210 MM

C: Celková šírka: 1,800 MM

D: Celková výška: 1,595 MM

Objem batožinového priestoru: 
422 L (benzín) / 354 L (hybrid)

ROZMERY

VÝBAVY

10 FARIEB KAROSÉRIE

FAREBNÁ PALETA

Šedá Gun -M- KAD Čierna Enigma -M- Z11

Šedá Ceramic -P- KBY

Strieborná Blade -M- KY0

Bordová -M- NBQ

Červená Brick -S- Z10 Biela Solid -S- 326

Červená Fuji Sunset -M- NBVModrá Magnetic -M- RCFBiela Pearl -P- QAB

DISKY KOLIES

TEKNA
• N-Connecta výbava
+ 19" disky z ľahkých zliatin
+ Ambientné osvetlenie
+ Panoramatický kamerový parkovací systém
+ Sledovanie únavy vodiča
+ Sledovanie mŕtveho uhla so zásahom do riadenia
+ ProPilot - automatická prevodovka
+ Drive assist - manuálna prevodovka

VISIA(1)

• 4,2" TFT displej
• Manuálna klimatizácia
• LED svetlomety s manuálnym 

nastavením výšky svetiel
• Predné monoformné sedadlá
• Rozpoznávanie dopravných značiek
• Asistent diaľkových svetiel
• Systém tiesňového volania e-Call 
• Tempomat a obmedzovač rýchlosti
• Inteligentný systém núdzového brzdenia 

s detekciou chodcov a cyklistov
• Inteligentné varovanie pred vybočením z 

jazdného pruhu

ACENTA(1)

• Visia výbava
+ 8" dotykový multimediálny systém, DAB, 

Bluetooth
+ Android Auto & Apple CarPlay
+ Radiace páčky pod volantom (DCT)
+ Zadná parkovacia kamera

N-CONNECTA
• Acenta výbava 
+ 17" disky kolies z ľahkých zliatin (Hybrid)
+ Automatické stierače
+ Inteligentný kľúč
+ Štartovanie vozidla tlačidlom
+ Automatické zamknutie / odomknutie 

po priblížení / vzdialení sa od vozidla
+ e-Pedal Step (Hybrid) 
+ 7" farebný TFT displej 
+ Automatická klimatizácia
+ 6 reproduktorov
+ Predné a zadné parkovacie senzory

ČIERNA STRECHA
K dispozícii s nasledujúcimi farbami vozidla: 
Modrá Magnetic -M- XFV Šedá Ceramic -P- XFU
Biela Pearl -P- XDF Bordová -M– XDX
Strieborná Blade -M- XDR Červená Fuji Sunset -M– XEY
Šedá Gun -M– XDJ

FUJI SUNSET ČERVENÁ STRECHA
K dispozícii s nasledujúcimi farbami vozidla:
Šedá Gun -M- XFB
Čierna Enigma -M- XDZ

STRIEBORNÁ BLADE STRECHA
K dispozícii s nasledujúcimi farbami vozidla:
Čierna Enigma -M- XDZ
Bordová -M– XEE
Červená Fuji Sunset -M- XEZ

P: Perleťová - M: Metalická - S: Nemetalická

Dizajn exteriéru    |    Dizajn interiéru    |    Technológia a výkon    |    Vnútorný priestor    |    Stile e accessori

Strana 1    |     Strana 2    |     Strana 3 

Tlačiť   |   Zatvoriť



1 - Lišta predného nárazníka

2 - Karbónová krytka zrkadla

3 - Ochrana hornej časti nárazníka

4 - Karbónový spojler kufra 

5 - Ťažné zariadenie a nosič bicyklov

6 - Hliníkový strešný nosič

7 - Vanička batožinového priestoru, 
otáčateľná

8 - Lapače nečistôt

9 - Strešný nosič bicyklov 

10 - Rohože (gumené, velúrové, luxusné)

11 - Odnímateľné ťažné zariadenie

12 - Podsvietený nástupný prah

Strešný box - 
stredný

17" zimné disky kolies 
z ľahký zliatin 
strieborné 

1 2 3

654

987

121110

Viac JUKE, viac ty
Nissan príslušenstvo je navrhnuté tak, aby prinášalo pokročilé technológie, dynamiku a eleganciu vášmu novému 
modelu Juke. Urobte viac, choďte ďalej a vychutnajte si príslušenstvo pre Juke.

Funkcie sú k dispozícii v závislosti od verzie, ako štandardné alebo iba ako voliteľné (za príplatok). 
Pre viac informácií kontaktujte svojho predajcu Nissan.

Dizajn exteriéru    |    Dizajn interiéru    |    Technológia a výkon    |    Vnútorný priestor    |    Stile e accessori

Strana 1    |     Strana 2    |     Strana 3 

Tlačiť   |   Zatvoriť



Predĺžená záruka
Predĺžená záruka spoločnosti Nissan vám dáva 
príležitosť predĺžiť záruku na dlhšie obdobie alebo 
na viac najazdených kilometrov. Vyberte zmluvu, 
ktorá najlepšie vyhovuje vaším potrebám. V 
prípade opravy budú použité a namontované iba 
originálne náhradné diely Nissan od vyškolených 
technikov Nissan.

PRE VIAC INFORMÁCIÍ KONTAKTUJTE 
SVOJHO PREDAJCU NISSAN
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Ponorte sa do zážitku s Nissan Juke: https://www.nissan.sk/vozidla/nove-vozidla/novy-juke.html
Sledujte Nissan Juke Facebook, Twitter a Youtube. 
Vynaložilo sa maximálne úsilie na zabezpečenie toho, aby bol obsah tejto publikácie v čase tlače (november 2022) správny. V súlade s 
politikou spoločnosti, ktorá neustále zlepšuje svoje výrobky, spoločnosť Nissan Europe vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť špecifikáciu 
a vozidlá opísané a uvedené v tejto publikácii. Predajcovia Nissan budú informovaní o akýchkoľvek takýchto úpravách čo najrýchlejšie. 
Skontrolujte u svojho miestneho predajcu Nissan a získajte najaktuálnejšie informácie. Z dôvodu obmedzení použitých tlačových 
procesov sa farby uvedené v tejto brožúre mierne líšia od skutočných farieb použitých materiálov farby a vnútorného lemovania. Všetky 
práva vyhradené. Reprodukcia v celej alebo časti tejto brožúry bez písomného súhlasu Nissan Europe je zakázaná. Táto brožúra je 
vyrobená z papiera bez chlóru - brožúry My23 Juke 07/2022 - Vytlačené v EÚ. Vytvorené spoločnosťou Designory, Francúzsko a 
produkované spoločnosťou EG + Worldwide, Francúzsko - Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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