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NISSAN JUKE - CROSSOVER-COUPÉN fångar omedelbart din blick. Den är dynamisk,
sportig och coupé-designen ger ett positivt intryck hos alla. Avancerad teknologi
inklusive ProPILOT ger dig kontroll, håller dig uppkopplad och underhållen. THERE’S A
NEW KID IN TOWN.
Bilder och beskrivningar är endast ämnade som vägledning. I vissa fall förekommer bilder på bilar med ej lokalanpassad svensk specifikation
och sådana som inte representerar en specifik modell, utrustningsnivå eller ett visst erbjudande. De detaljer som visas kan eventuellt ej vara
tillgängliga på bilar som säljs på den svenska marknaden, eller inte vara standarsutrustning, utan endast vara tillgängligt som tillval.
Vilka specifika detaljer och funktioner som finns tillgängliga, standard eller som tillval (mot extra kostnad), beror på version.
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TEKNIK SOM GER DIG FULLT STÖD
Nissan Juke förenklar din resa genom livet med avancerad Nissan Intelligent Mobility-teknologi.
Funktioner som ger dig bättre självförtroende och mer uppkoppling. När du aktiverar ProPILOT*
får du en andrepilot som assisterar. Systemet håller ett extra öga på väg och omgivning, assisterar
med styrning och bromsar eller accelererar vid behov.
*ProPILOT är endast tillgängligt på vissa versioner. ProPILOT är ett avancerat assistanssystem men kan ej förhindra kollisioner. ProPILOT är avsett
för ”blicken på vägen/händerna på ratten” och endast för körning på motorväg (med körbanor åtskilda av mitträcke). Det är alltid föraren som har
ansvaret för att hålla sig alert, köra säkert, hålla fartgränserna, anpassa farten efter vägförhållandena och hela tiden behålla kontrollen över bilen.
ProPILOT är endast tillgängligt i kombination med DCT-växellåda.
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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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LÅT DIG
FÖRFÖRAS
Interiören i 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.

D-formad
ratt

Stor
pekskärm*

Ambient
belysning*

Smart
gruppering
av reglage

STOR OCH TYDLIG TFT*
MELLAN VISARTAVLORNA
Advanced Drive HD-skärmen
i Nissan Juke visar dig den
information du behöver,
precis där du behöver den.

Soft-touch
material och
silver dekor*

*Ej tillgängligt på samtliga utrustningsnivåer
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HÅLLER ETT VAKANDE ÖGA
PÅ TRAFIKEN
STYR ÅT DIG*
Om du hamnar för nära linjen
ser ProPILOT till att hålla bilen
säkert mitt i körfältet.

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

BROMSAR ÅT DIG *
så att du kan öka farten och
hålla jämn takt med trafikflödet
i tät trafik.

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 behöver du aldrig känna dig ensam.
Tillgängligt på versioner med DCT växellåda, arbetar det ständigt i
bakgrunden och hjälper dig att hålla koll. Du behöver bara köra på
som vanligt, men med vetskapen att din Nissan Juke är redo att
kliva in och assistera med inbromsning, styrning och acceleration
- allt för att du ska känna dig säker, hålla rätt spår och ha full
kontroll när det verkligen behövs.
*ProPILOT är endast tillgängligt på vissa versioner. ProPILOT är ett avancerat assistanssystem men kan ej förhindra kollisioner. ProPILOT är avsett
för ”blicken på vägen/händerna på ratten” och endast för körning på motorväg (med körbanor åtskilda av mitträcke). Det är alltid föraren som har
ansvaret för att hålla sig alert, köra säkert, hålla fartgränserna, anpassa farten efter vägförhållandena och hela tiden behålla kontrollen över bilen.
ProPILOT är endast tillgängligt i kombination med DCT-växellåda.

Exteriör design | Interiör design | Nissan Intelligent Mobility |
Sida 1 |

Sida 2

|

Bose® Personal SpaceTM |

Sida 3 |

Sida 4

|

Sida 5

|

Innerutrymme | Stil och Tillbehör
Sida 6

Printa | Avsluta

INTELLIGENT AROUND VIEW MONITOR*

PARKERA SOM ETT PROFFS.
REAR CROSS TRAFFIC ALERT*.
Undvik kollisioner med fordon
som närmar sig från sidan
bakom bilen när du backar

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 varnar föraren. Det kan
inte bromsa fordonet för att förhindra en
kollosion, eller ersätta en korrekt utförd visuell
kontroll vid backing. Systemet kan missa vissa
objekt. Kör alltid ansvarsfullt, försiktigt och
se till att hålla upmärksamheten på väg och
omgivning. Kontakta din Nissan-återförsäljare
för mer information.

BACKKAMERA
Se vad som finns precis
bakom bilen.

KAMERA PÅ HÖGER SIDA
Använd knappen för
att se trottoarkanten.

HELIKOPTER-PERSPEKTIV
Se bilen ur en virtuell
helikoptervy,
360° runt om, när du
manövrerar bilen.

FRONTKAMERA
Kombinera
frontkamerans bilder
med helikoptervyn för att
parkera bilen helt perfekt.

*Ej tillgängligt på samtliga utrustningsnivåer
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EN SMARTARE VÄG FRAMÅT.
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.

E-CALL
Systemet ringer automatiskt
räddningstjänsten vid en trafikolycka,
i hela Europa.

INTELLIGENT AUTOBROMS MED
FOTGÄNGARAVKÄNNING
Bromsar för att lindra effekten av
kollisioner i låg hastighet med andra
fordon, fotgängare och cyklister.

DÖDVINKELVARANARE**

IDENTIFIERING AV VÄGSKYLTAR

INTELLIGENT FILBYTESVARNARE

HELLJUS-ASSISTANS

6 KROCKKUDDAR STANDARD

Varnar om en bil befinner sig i din döda
vinkel, på båda sidor om bilen, och för
dig försiktigt tillbaka in i ditt körfält.

Håller dig uppdaterad om gällande
hastighetsbegränsning genom att
läsa av skyltarna längs vägen.

Intelligent filbytesvarnare bromsar
försiktigt för att på så sätt guida
tillbaka bilen in i sitt körfält.
Systemet upptäckerom du
omedvetet håller på att glida ur
ditt körfält.

Helljus-assistans hjälper dig se bättre
i mörker, utan att blända dina
medtrafikanter.Aktiverar helljuset när
du behöver det och bländar ner till
halvljus när det upptäcker andra
fordon längre fram.

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.

*Du bör inte förlita dig uteslutande på bekväma körfunktioner. Vissa funktioner kanske inte fungerar under alla förhållanden och omständigheter.
Hastighetsbegränsning och andra begränsningar gäller.
**Tillgängliga funktioner beror på version, standard eller som tillval (mot en extra kostnad).
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MED ETT LEENDE PÅ LÄPPARNA
Från en responsiv lättvikts turbomatad motor till en snabb växellåda.
Från ett styvt och starkt stålchassi till sportig styrkänsla och fjädring.
Nissan Juke hanterar allt som en dröm. Lägg till teknologier* och
körlägen för att maximera precision och kontroll, låt sedan leendet växa.

STANDARD-LÄGE/
ECO-LÄGE / SPORT-LÄGEN***.
Välj läget ECO för ännu
bränslesnålare körning,
Standard för den bästa
balansen mellan
bränsleförbrukning och
prestanda eller Sport för
extra mycket körglädje.

INTELLIGENT KAROSSKONTROLL

Håller bilen på rätt kurs genom att applicera
bromsarna individuellt på alla hjulen.

Ger mjukare körning genom att reglera motorn
och bromsarna för att undvika att karossen
niger eller dyker när man accelererar eller kör
över ett gupp.
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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.

För uppgifter gällande CO2-utsläpp och bränsleförbrukning, vänligen se kundprislistan som finns på www.nissan.se, eller kontakta din
Nissan-återförsäljare.

INTELLIGENT SPÅRKONTROLL
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Växlingspaddlar**.
Växlingspaddlar för en
roligare och mer dynamisk
körupplevelse.

*Du bör inte förlita dig uteslutande på bekväma körfunktioner. Vissa funktioner kanske inte fungerar under alla förhållanden och omständigheter.
Hastighetsbegränsning och andra begränsningar gäller.
**Kommer endast med DCT växellåda
****Ej tillgängligt på samtliga utrustningsnivåer
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SMIDIG UPPKOPPLING MOT
OMVÄRLDEN

SÄKERHET OCH
TRYGGHET

NAVIGATION &
KÖRNING

Problem? Breakdown
Assistance ger dig möjlighet
att få support vid ett haveri.
Smart Alerts hjälper dig att
hålla ett öga på hur din bil
används.

Turn-By-Turn navigation,
inkl. skicka till bilen och POI
(Point Of Interest) ser till att
du kommer dit du ska. Kolla
upp hur långt du kört och
antalet resor du gjort direkt
i din smartphone.

Den nya 8'' pekskärmen* i Nissan Juke är din portal till NissanConnect
med smidig navigering, avancerad teknologi mm. Vår smartphone-app
erbjuder ett växande antal av tjänster inkl. skicka resplaner till din Juke.

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

Funktionens respons och användning kan påverkas när bilen får en dålig signal. För optimal användning ska du se till
att din bil är i ett område med bra mobiltäckning.
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Anslut din Android- eller
iOS-enhet för en sömlös
uppkoppling inkl.
röststyrning**. Få tillgång till
din favoritmusik, dina
meddelanden och övriga
appar för att hålla dig
informerad och underhållen
medan du kör.

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.

NissanConnect
Services

**Anslutning av en mobiltelefon för att använda NissanConnect ska endast
göras om bilen är tryggt parkerad. Användning av systemet ska alltid ske i
enlighet med rådande trafiklagstiftning. Förare ska bara använda systemet
när det är säkert att göra det. Användare ska vara medvetna om riskerna att
användningen av handsfree-teknik kan avleda uppmärksamheten från vägen,
vilket skulle kunna påverka förarens kontroll över bilen.

*Alla funktioner är ej tillgängligt på samtliga utrustningsnivåer och appen NissanConnect Services är tillgänglig från
utrustningsnivå Acenta och upp.
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INTELLIGENT. INTUITIVT
VÄLINFORMERAT
När du sitter i bilen: anslut din telefon för att använda dina favoritappar via Apple CarPlay ® eller Android
Auto. Om du inte befinner dig i bilen kan du ändå kontrollera statusen på din Nissan JUKE och t.ex.
låsa/låsa upp den – var du än är.

GOOGLE ASSISTANT- & AMAZON
ALEXA-* KOMPATIBILITET
Lägg till din Nissan Juke som en enhet
för att få information om bilen med
röstkommandon.

FJÄRRSTYRNINGSTJÄNSTER
Använd appen NissanConnect Services
för att kunna kontrollera bilens lås och
strålkastare på distans.
Fri tjänst i 3 år (3)

Fri tjänst (2)

WIFI I BILEN
Använd bilen som en WiFi-hotspot för
att koppla upp mot internet i kupén.
Nu kör vi!

APPLE CARPLAY® & ANDROID AUTO
Plugga in din smartphone och få
tillgång till allt du älskar som musik
och meddelanden.

Betaltjänst (4) - kontakta din Nissan-återförsäljare
för mer information.

Fri tjänst (1)
För optimal kompatibilitet, använd
tillverkarens originalkabel.

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

(1) Apple CarPlay ® och Android Auto är tillgängliga kostnadsfritt. För mer information kontakta din Nissan-återförsäljare.
(2) Kostnadsfria tjänster (Nissan på Google Assistant, Nissan på Amazon Alexa*, Driving History & Analysis, Nissan Help & Assistance, Breakdown Assistance) finns att få kostnadsfritt
för en period av 7 år (beroende på modell och/eller utrustningsnivå). För ytterligare information, kontakta din Nissan-återförsäljare.
(3) Kartor & Live Traffic, Remote Control Services och Smart Alerts är tillgängliga avgiftsfritt i 3 år för att sedan övergå till ett abonnemang. För mer information kontakta din
Nissan-återförsäljare.
(4) Wi-Fi i bilen är en betaltjänst via abonnemang. För mer information kontakta din Nissan-återförsäljare.

*Amazon, Alexa och alla därtill hörande varumärken tillhör Amazon.com, Inc. eller dess dotterbolag.

För att använda NissanConnect-tjänsterna behöver du ett NissanConnect-användarkonto och måste registrera och logga in på NissanConnect med ditt användarnamn och lösenord.
För att använda den kostnadsfria NissanConnect-appen behöver du en smartphone med ett kompatibelt iOS- eller Android-operativsystem och ett SIM-kort med dataalternativ med
ett befintligt eller separat mobiltelefonavtal mellan dig och din mobiloperatör. Alla tjänster är föremål för mobilnätstäckning.
Att använda NissanConnect ombord internet är möjligt via en integrerad trådlös internetuppkoppling. Datapaket tillhandahålls av externa mobiloperatörer och i enlighet med deras villkor.
För mer information kontakta din Nissan-återförsäljare
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Funktionens respons och användning kan påverkas när bilen får en dålig signal. För optimal användning ska du se till att din bil är i ett område med bra mobiltäckning.
Anslutning av en mobiltelefon för att använda NissanConnect ska endast göras om bilen är tryggt parkerad. Användning av systemet ska alltid ske i enlighet med rådande
trafiklagstiftning. Förare ska bara använda systemet när det är säkert att göra det. Användare ska vara medvetna om riskerna att användningen av handsfree-teknik kan avleda
uppmärksamheten från vägen, vilket skulle kunna påverka förarens kontroll över bilen.
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DITT EGET
SOUNDTRACK
PÅ RESAN

MED BOSE® PERSONAL SPACE CONTROL
VÄLJER DU SJÄLV VILKET DJUP LJUDET
SKA HA*:

Känn varje kurva, varje raksträcka,
varje slag. Nissan Juke erbjuder ett
premium ljudsytem från Bose.®
Personal® Plus* audio**. De bekväma
och ergonomiska monoform
sportstolarna har inbyggda högtalare
i nackstöden på förar- och
passagerarplats fram. Det för dig
närmare musiken och tillåter dig att
anpassa ljudbilden efter stämning
och humör.

"FORWARD FRONTAL STAGE"
För ett kristallklart ljud med
enastående djup. Du känner det
som om bandet står och uppträder
live precis framför dig.

SURROUND SOUND
Ta din musik till nästa nivå med en
bredare och mer omslutande
upplevelse.

*Vilka detaljer och funktioner som finns tillgängliga, standard eller som tillval
(mot extra kostnad), beror på version.
**Bose® Personal ® Plus sound pack innehåller 8 högtalare. 2 i förarens nackstöd,
2 i framsätespassagerarens nackstöd, 2 i framdörrarna, 2 i A-stolparna.

Exteriör design | Interiör design | Nissan Intelligent Mobility |

Bose® Personal SpaceTM |

Innerutrymme | Stil och Tillbehör

Printa | Avsluta

ÄNNU MER PLATS
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.

Gott om plats
för benen

Ambient interiör
belysning*

Stort handskfack

Hållare för
vattenflaska

*Ej tillgängligt på samtliga utrustningsnivåer
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1305L
MED NEDFÄLLT
BAKSÄTE

LIKA ANPASSNINGSBAR SOM DU
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*.

422L
BAGAGE*

*Ej tillgängligt på samtliga utrustningsnivåer
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ANPASSA DEN PRECIS SOM DU VILL
Det finns bara en sak som är mer spännande än Nissan Juke – och det är DIN nya
Nissan Juke. Få den precis som du vill ha den; välj bland olika karossfärger, interiörer
och fälgar. Versionen Nissan Juke N-Design erbjuder dig maximalt med alternativ, både inoch utvändigt, för att göra bilen till DIN. På köpet följer dessutom coola 19" fälgar och en
snygg 2-tone -lack.

PREMIUM INTERIOR ORANGE
Orangefärgade accenter
för en sportigare touch

19"LÄTTMETALLFÄLGAR

DEKORLIST
STÖTFÅNGARE BAK

DEKORLIST
STÖTFÅNGARE FRAM

DEKORLIST
SPOILERLÄPP FRAM
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TRÖSKLAR

BACKSPEGELKÅPOR

Bose® Personal SpaceTM |

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.

PREMIUM INTERIOR BLACK
Interiör helt i svart med
inlägg av Alcantara®
för en riktigt cool look.
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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!
1

2

3

TAKBOX MEDIUM

4

1 - INTERIÖR LJUSSATS (FRAM, BAK,
BAGAGEUTRYMMET)
2- STÄNKSKYDD (FRAM OCH BAK)
3- TAKMONTERAD CYKELHÅLLARE
4- CYKELHÅLLARE, FÖR MONTERING PÅ DRAGKOPPLING
5- TAKLASTBÅGE, ALUMINIUM, MED SNABBFÄSTE
6- MATTOR (LYX, GUMMI)
7- BAGAGERUMSMATTA, VÄNDBAR
8- SMARTPHONE-HÅLLARE (MAGNETISK)
9- DRAGKOPPLING, AVTAGBAR KROK
10- BELYSTA INSTEGSSKYDD (FRAM)
11- 17" LÄTTMETALLFÄLGAR VINTER - BLACK
19" LÄTTMETALLFÄLGAR "AKARI" - BLACK

I

5

7

6

9

8

17"-LÄTTMETALLFÄLG MED NAVKÅPA
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FÄRGER

KLÄDSLAR

PREMIUM-LACK

Sunset Red (M) - NBV

Pearl White (P) - QAB

METALLIC-LACK
STANDARD N-CONNECTA
Präglad tygklädsel - svart med inlägg i grått

STANDARD ACENTA OCH VISIA
Präglad tygklädsel - svart

Vivid Blue (M) - RCA

Ink Blue (M) - RBN

Chestnut Bronze (M) - CAN

Burgundy (M) - NBQ

Silver (M) - KYO

Dark Metal Grey (M) - KAD

N-DESIGN PREMIUM INTERIOR ORANGE
Läderklädsel - svart med inlägg i orange

TEKNA - STANDARD
Klädsel i en blandning av tyg och sytetiskt läder

N-DESIGN PREMIUM INTERIOR BLACK
Läderklädsel - svart med inlägg i svart Alcantara®

SOLID LACK

FÄLGAR

MÅTT
A ) Hjulbas: 2.636 mm

Black (M) - Z11

Red (S) - Z10

White (S) - 326

B ) Längd: 4.210 mm
C ) Bredd: 1.983 mm inkl backspeglar

2-TONSLACK

D) Höjd: 1.595 mm

Bagagerumsvolym: 422 l.
16" hjulsida

17" lättmetallfälg

SUNSET RED ROOF
Kan fås tillsammans
med:

BLACK ROOF
Kan fås tillsammans
med:
• Silver (M) - XDR
• Dark Metal Grey (M) - XDJ
• Vivid Blue (M) - XDY

17" fälg, 2-tone "Sakura"

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

D

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

19" lättmetallfälg
Tekna
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19" lättmetallfälg
"Akari"
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VI PÅ NISSAN

FOKUSERAR
PÅ KVALITET.

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.

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.
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NISSAN SERVICEAVTAL
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 servicedelar 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 5★ TRYGGHETSPAKET
Med Nissan 5* Trygghetspaket kan du förlänga din 3-års/100.000 km-garanti så att
den gäller under längre tid eller för en längre körsträcka. Välj det avtalsalternativ som
passar just dina körvanor bäst. Behöver bilen repareras, används endast Nissan
Original-delar och monteringen utförs av specialutbildade Nissan-tekniker.

VÅRT LÖFTE. DIN UPPLEVELSE.

DET FINNS INGEN TIDSGRÄNS FÖR HUR LÄNGE DU KAN DRA FÖRDEL AV VÅRA LÖFTEN. OM DU GÅTT
MED I VÅRT PROGRAM ”YOU+NISSAN” OCH VILL BLI BEMÖTT PÅ ETT UPPRIKTIGT, ÖPPET OCH ÄRLIGT
SÄTT, KOMMER VI ATT TA HAND OM DIG PÅ BÄSTA SÄTT. DET ÄR VÅRT LÖFTE!

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.

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.

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.

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.

VAR SOM HELST, NÄR SOM HELST, VAD SOM HELST. BARA RING 08-50 10 30 00 SÅ KOMMER VI!
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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 innovationer inte bara om komplement och nya tillägg
utan om att ta steget fullt ut och återuppfinna status quo. Det handlar om att producera oväntade lösningar som tillmötesgår
även dina allra vildaste och mest långtgående önskemål och behov. Vi på Nissan tar fram
bilar, tillbehör och tjänster som bryter mönstret och är utöver det vanliga, som gör det
praktiska spännande och det spännande
praktiskt – allt för att erbjuda dig en mer fascinerande körupplevelse, varje dag.
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NISSAN JUKE
ERBJUDER DIG:
3 ÅR / 100.000 KM NYBILSGARANTI
(det som inträffar först)
1 ÅR / 30.000 KM SERVICE
(det som inträffar först)
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Nissan Intelligent Mobility gör att du ligger steget före. I bilar som känns som en naturlig
förlängning av dig själv, hjälper dig att se, känna och uppfatta mer, och reagerar
tillsammans med dig – och ibland t.o.m. för dig. Nissan Intelligent Mobility handlar om en
bättre framtid – den leder oss in i en värld som är säkrare, mer hållbar och mer spännande.

Besök oss på www.nissan.se

ÅF-stämpel:

Följ nya Nissan JUKE på:

Vi har gjort vårt yttersta för att informationen i denna broschyr ska vara korrekt vid trycktillfället (December 2020). 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.
This brochure is made from chlorine free paper – MY20 JUKE launch BROCHURE 12/2020 – Printed in EU.
Created by DESIGNORY, France and produced by eg+ worldwide, France – Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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